
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา 

----------------------------------------------- 
  
        ด้วยเทศบาลเมืองเมืองพล  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น   จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง
พนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษาของเทศบาล จ านวน  1  ต าแหน่ง   ฉะนั้น อาศัย
อ านาจตามความในข้อ ๘๐  แห่งประกาศ  ก.ท.จ. ขอนแก่น เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 
 

1. ต ำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
1.1  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน  1  อัตรา 

 

๒.  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง และลักษณะงำนที่ปฏิบัติ      
หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  เป็นไปตำม

เอกสำรหมำยเลข ๑ ท้ำยประกำศ  
 

๓.  คุณสมบัติของผู้สมัคร     
 รำยละเอียดตำมเอกสำรหมำยเลข ๒ ท้ำยประกำศ 

 

               ๔.  ข้อห้ำมส ำหรับพระภิกษุและสำมเณร 
  พนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างลาอุปสมบท ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบ ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๔  เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ 
 

      ๕. กำรรับสมัครสอบคัดเลือกและสถำนที่รับสมัคร   
                      ๕.๑ การสมัครสอบคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่
เทศบาลเมืองเมืองพลก าหนดด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2559 ในวันและ
เวลำรำชกำร  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองเมืองพล ถนนเสริมสวาสดิ์ ต าบลเมืองพล อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น  โทร.043-415260  ต่อ 302 โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ในวันรับสมัครสอบคัดเลือกตาม
ประกาศนี้  

๕.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือก   มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงต าแหน่งเดียวตามประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกท่ีเทศบาลได้ประกาศรับสมัครไว้ในคราวเดียวกันและก าหนดวันสอบคัดเลือกวันเดียวกัน   หากภายหลัง
ปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกไว้หลายต าแหน่ง จะพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
ได้ในต าแหน่งที่ได้สมัครไว้ก่อนแล้วเพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น  

 

      ๖. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
         ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร ดังต่อไปนี้ 
.../6.1 ใบสมัคร... 
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๖.๑  ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว 
จ านวน  ๓ รูป  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖  เดือน  โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเองตำมเอกสำร
หมำยเลข ๓ ท้ำยประกำศนี้ 

๖.๒  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน   
๖.๓  ส าเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครฯ พร้อมรับรองส าเนาทุกหน้า จ านวน ๑ ชุด 
๖.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล)  จ านวน ๑ ฉบับ   พร้อมรับรอง 

ส าเนาทุกฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 
๖.๕  ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่ตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก .ท.ก าหนด  อย่างละ ๑ ชุด  ส าหรับผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี ให้ใช้ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี ควบคู่กับ
ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาด้วย ส าหรับหลักฐานการศึกษาดังกล่าวเป็น
ภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย 

๖.๖  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด  อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก  ตำมเอกสำร
หมำยเลข ๔ ท้ำยประกำศ 

๖.๗  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก         
ตำมเอกสำรหมำยเลข ๕ ท้ำยประกำศ  

๖.๘  ส าเนาหลักฐานอ่ืน  ๆเช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลีย่นชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมรับรองส าเนาทุกฉบับ  
ส าหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก   หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.ขอนแก่น  คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ  
 

                 ๗.  ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบคัดเลือก 
    ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก  คนละ ๔๐๐ บาท 
 

                ๘.  หลักสูตรและวิธีกำรสอบคัดเลือก 
                      หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก ก าหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน แยกรายละเอียด ดังนี้ 
   ก.  ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
      ทดสอบความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มในการก าหนดและปรับปรุงนโยบาย  แผนงาน 
ระบบงาน  และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัดและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง ตามแนวที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ทั้งนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย)    รำยละเอียดเนื้อหำวิชำตำมเอกสำรหมำยเลข 
๖ ท้ำยประกำศนี้ 
   ข.  ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
       ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย ๖๐ คะแนน และอัตนัย ๔๐ คะแนน) รำยละเอียด
เนื้อหำวิชำตำมเอกสำรหมำยเลข ๖ ท้ำยประกำศนี้ 
  ค.  ภำคควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
       ประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือประเมินตามเอกสาร หรือวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่าง ๆ โดยมีแบบแสดงรายการการให้คะแนนให้ชัดเจนในด้านความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ด้านความประพฤติ และด้านคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง หรือด้านอ่ืนเพ่ิมเติมได้ตาม
ความเหมาะสม 

.../9. การประกาศรายชื่อ... 
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            ๙.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ 
                 ๙.๑ เทศบาลเมืองเมืองพลจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครเข้า
รับการสอบคัดเลือก  ณ ส านักงานเทศบาลเมืองเมืองพล  พร้อมทั้งแจ้งให้ ก.ท.จ.ทั่วประเทศ และเทศบาลภายใน
เขตจังหวัดขอนแก่นทราบ ในวันที่  10 ตุลำคม  2559  กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่มีชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้นั้นมีสิทธิที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยท า
หนังสือถึงนายกเทศมนตรี พร้อมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นหนังสือและเอกสาร
ดังกล่าว ได้ที่กองกำรศึกษำเทศบำลเมืองเมืองพล ในวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2559  ในเวลาราชการ หากพ้น
ก าหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ประสงค์จะให้เพ่ิมรายชื่อแต่ประการใด และประกาศรายชื่อ
เพ่ิมเติมในวันที ่ 22  พฤศจิกำยน  2559 
              ๙.๒  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สอบ
สัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้ทราบ ในวันที่ 10  พฤศจิกำยน  2559  โดยจะด าเนินการสอบในวันที่  
30  พฤศจิกำยน  2559 
                      ทั้งนี้  หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม่ให้ผู้นั้นเข้ารับการสอบ
คัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือก 

 

                ๑๐. เกณฑ์กำรตัดสินผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก 
   ๑๐.๑ ผู้สอบคัดเลือกฯ จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ที่

ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
                        ๑๐.๒  เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๑๐.๑ เสร็จแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  จะรายงานผล
การสอบคัดเลือกต่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล  เพ่ือประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  
 

               ๑๑.  กรณีมีกำรทุจริต 
  ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ

สอบคัดเลือก คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานต่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองพลทราบ  เพ่ือพิจารณาว่าจะ
สมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้านายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล  ได้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้
ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิ
เข้าสอบอีกต่อไป 
 

               ๑๒. กำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือกและข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก 
๑๒.๑ เทศบาลเมืองเมืองพล จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่าน

การสอบคัดเลือกเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้
ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า   

๑๒.๒ เทศบาลเมืองเมืองพล  จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ านวน ๒ เท่า ของอัตรา
ว่างตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ 
วัน และเม่ือได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีส ารองให้ยกเลิก  

 
 

.../13. การแต่งตั้ง... 
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    ๑๓. กำรแต่งตั้ง 
 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในต าแหน่งใด จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับการสอบคัดเลือกจาก ก.ท.จ.ขอนแก่นแล้ว  เทศบาลจะด าเนินการแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการ
สอบคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือกตามล าดับ และแจ้งนายกเทศมนตรีที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ออก
ค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งต่อไป  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

              ประกาศ   ณ  วันที่    4   ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
 
 
 
 

(นายสุวัฒน์  อังสนันท์) 
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 
 

ต ำแหน่ง หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และลักษณะงำนที่ปฏิบัตติำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
 
ชื่อต ำแหน่ง      ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
เลขที่ต ำแหน่ง    
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชน และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๑. บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
 ๒. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และจัดท ารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา 
  ๓. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล 
  ๔. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 
  ๕. จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๖. การบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน 
  ๗. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
  ๘. จัดท ามาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๙. ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ๑๐. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและ
ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน 
  ๑๑. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
  ๑๒. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๑๓. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป 
  ๑๔. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารหมายเลข ๒ 
 

บัญชีรำยช่ือต ำแหน่งที่จะสอบคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก 
 

(แนบท้ำยประกำศเทศบำลเมืองเมืองพล   ลงวันที ่ 4 ตุลำคม  2559) 
 

ต ำแหน่ง คุณสมบัติ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอ่ืน 
ที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ 
     2. ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ปี  หรือด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่า          
รองผู้อ านวยการช านาญการ  หรือด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์   ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่า
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ    หรือด ารงต าแหน่งครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าครูช านาญการ 
หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกอง (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)  หรือ
ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบเท่า 
      3. มีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
      4. ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาท่ี ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. 
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข ๓ 

 
ล าดับท่ีสมัคร..................... 

 
ใบสมัครเขำ้รับกำรสอบคดัเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงำนเทศบำลให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ 

ของเทศบำลเมืองเมืองพล  อ ำเภอพล  จังหวดัขอนแก่น 
ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

 

************************** 

 
๑.  ชื่อ  ………………………………….…………..สกุล…………………………………………………….. 
 

๒.  เพศ          ชาย         หญิง 
 

๓.  วัน เดือน ปีเกิด………………………………อำยุปัจจุบัน………….ปี  วันเกษียณอำยุรำชกำร………………..………… 
 

๔.  ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง…………………….…………………………………………ระดับ…………….…..……………. 
. 

เงินเดือน…………………………..…บาท  งาน…………..……………………….…………………..…….. 
กอง/ฝ่าย………………………………………ส่วน/ส านัก.........................................................................………… 
เทศบาล………………………………..อ าเภอ………………….........………จังหวัด……………………………..……………. 
โทรศัพท์………………….…….……. โทรสาร……………………………… e-mail  …………………….…………..……… 

 

๕.  สถำนที่ติดต่อ 
 ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
 บ้านเลขท่ี…………….…….……….ซอย/ตรอก……………..………………….ถนน…………………….….……………….… 
 แขวง/ต าบล……………….………..เขต/อ าเภอ……………….………………จังหวัด…………………..……………………. 
 รหัสไปรษณีย์……….…….………..โทรศัพท์……………..……………………..โทรสาร……..………………….…………… 
 e-mail…………………………………………….…………….. 
 

๖.  สถำนสภำพครอบครัว 
   โสด   สมรส   อ่ืน ๆ 

ชื่อคู่สมรส………………..……………..สกุล……………….…….…..………….อาชีพ………………..……………………….. 
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
  ไม่มีบุตร/ธิดา   มีบุตร/ธิดา  จ านวน………….คน  (ชาย…….….คน  หญิง……..…คน) 

 
๗.  ประวัติสุขภำพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 

เป็นโรค
เหล่านี้หรือไม่ 

ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปถ่ำยขนำด 

๑ นิ้ว 



 
 
๘.  วุฒิกำรศึกษำที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง (ระบุวุฒิท่ีได้รับทุกวุฒิ) 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

การได้รับทุน 

ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      

การศึกษาระดับอื่นๆ  
ที่ส าคัญ 

     

 
๙.  ประวัติกำรรับรำชกำร 
 วันบรรจุเข้ารับราชการ…………..……….………….ต าแหน่ง………………..………………….ระดับ………..…………..…. 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม……………………….ปี…………………….....เดือน 

การด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ 
ที ่ ชื่อต าแหน่ง ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 
๑.    
๒.    

ฯลฯ    
 

๑๐.  กำรฝึกอบรม  (หลักสูตรส ำคัญฯ) 
หลักสูตรที่อบรม 

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
     
     
     

 

๑๑.  ดูงำน  (ที่ส ำคัญๆ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 
    
    

 

๑๒.  กำรปฏิบัติงำนพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 
    
    

 

๑๓.  ควำมสำมำรถพิเศษอ่ืน ๆ 
 ภาษาอังกฤษ……………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
 คอมพิวเตอร์…………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) …………………………………………………………..………………………………………….…………… 
 

 
 



 
 
 
๑๔.  เหรียญ/เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่ได้รับ 
 …………………………………………………………………………..….………………………………………………………………… 
 ……………………………………….……………………………………………………………..………………………………………… 
 

๑๕.  ประวัติผลงำนด้ำนวิชำกำรหรืออ่ืน  ๆ  ที่ได้รับกำรยกย่อง 
วันที ่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 

    
    
    

 

๑๖.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ  ของผู้สมัครที่เห็นว่ำเด่น  และเกี่ยวข้องกับงำน 
 …………………………………………………………………………..….………………………………………………………………… 
 ……………………………………….……………………………………………………………..………………………………………… 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ  หากตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้า
ปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้
ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 
 

     ลงลายมือชื่อผู้สมัคร………………………..……………..………….. 
                       (…………………..………………………..…….) 

        วันที่  เดือน  ปี  …………………………………….…………… 
 

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ 
       ได้ตรวจสอบหลักฐานและ
เอกสารการสมัครแล้ว 
(   ) ครบถ้วน 
(   ) ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก.................. 
............................................................ 
 
   ........................................... 
  (...........................................) 
        เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

       ได้รับเงินคา่สมัครแล้ว 
จ านวน……………….…….บาท       
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่...................
เลขที.่.......................  
ลงวันที่............................................. 
 
       .......................................... 
       (..........................................) 
                    ผู้รับเงิน 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว 
(   ) คุณสมบัติครบถ้วน 
(   ) คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนื่องจาก
................................................................ 
................................................................ 
 
      ............................................... 
      (.............................................) 
 เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข ๔ 

 
หนังสือรับรองจำกนำยกเทศมนตรี 

อนุญำตให้พนักงำนเทศบำลสำยปฏิบัติสมัครสอบคัดเลือกต ำแหน่งในสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ  
 
 

เขียนที่…………………………………………………………………… 
 

วันที่……………………เดือน………………………………….พ.ศ. ……………………….. 
 

 ข้าพเจ้า……………………………………ต าแหน่งนายกเทศมนตรี   เทศบาล……………………….…...........……………… 
อ าเภอ……………………..จังหวัด….…....................………………….อนุญาตให้….………………………...........……………...ซึ่งเป็น
พนักงานเทศบาล ต าแหน่ง……………………………………ระดับ………….. ส านัก/กอง……...............................………………..
เทศบาล……….…………………………………..อ าเภอ.........................………จังหวัด………………………...........สมัครเข้ารับการ
สอบคัดเลอืกตามประกาศเทศบาล................................... เรือ่ง รับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้
ด ารงต าแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษาของเทศบาล………….……………….. ต าแหน่ง.......................................(ระบุ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ).......................... และยินยอมให้โอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ หากผ่านการสอบคัดเลือก  

 
 
 

                           ลงชื่อ…………………………………………………. 
                             (………………………………………………) 

     ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรี …………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข ๕ 

 
 
 
 
ที ่ ขก  ............/....................                   ส านักงานเทศบาล............................. 
                 ......................................................... 

 

หนังสือรับรองกำรด ำรงต ำแหน่งตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก 
 
  หนังสือฉบับนี้ ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า.……………………………..................................................................
พนักงานเทศบาล ต าแหน่ง…………………………………ระดับ.........…. โรงเรียน..............................................................
งาน.................................................ฝ่าย.............................................................ส่วน..................................................
ส านัก/กอง……...................………………..เทศบาล………...............…………………..อ าเภอ.......................……………………
จังหวัด…………………...........คณุวุฒิการศึกษา...............................................สาขา/วิชาเอก........................................
จากสถาบันการศึกษา...................................................................................... เมื่อวันที.่............................................. 
ได้ด ารงต าแหน่งด ารงต าแหน่ง ...................................... เมือ่วันที่.................................................ตามค าสั่งเทศบาล
...................ที.่.........../..............ลงวันที่............. .................................รวมระยะเวลา.................ปี....................เดือน  
ซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง..........(รองผู้อ านวยการสถานศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา) จริง  
 
  ให้ไว้ ณ วันที่............................................................... 

 
 
 

             ลงชื่อ………………………………………………………………. 
                 (………………………………………………………………) 
        ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี ……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข ๖ 

 
ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (ภำค ก.)  

ที ่ ระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
๒ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๓ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๔ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
๕ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม ,กฎกระทรวง, ระเบียบ 
๖ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ,กฎกระทรวง, ระเบียบ 
๗ พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
๘ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม,กฎกระทรวง,ระเบยีบ 
๙ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม,กฎกระทรวง,ระเบียบ 

๑๐ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑๑ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
๑๒ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
๑๓ ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และการบริหาร 
 
ภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (ภำค ข.) 

ที ่ ระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

๑ กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
๒ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๓ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๔ ระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
๕ ระบียบ มท.ว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
๖ ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล การด าเนินการ  

ทางวินัย และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้างของเทศบาล รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
๗ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
๘ หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ 
๙ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

๑๐ การพัฒนาผู้เรียน 
๑๑ การบริหารจัดการชั้นเรียน 
๑๒ การวิจัยทางการศึกษา 
๑๓ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๑๔ การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 


