ร่าง
ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดารงตาแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
……………………………………………………………………..
................................

ด้วยเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล
ให้ดารงตาแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสาหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม
๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
- ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ

จานวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ ส มัครสอบคัด เลื อกจะต้องเป็นผู้ มีคุ ณสมบัติ ครบถ้ว นตามคุ ณสมบัติ เฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่ง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง และมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ สมัครสอบคัดเลือก แนบท้าย
ประกาศ (ผนวก ก)
๓. การสมัคร
ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รสอบคั ด เลื อ กยื่ น ใบสมั ค รและเอกสารต่ า งๆ ตามที่ ค ณะกรรมการ
สอบคัดเลือกฯกาหนด โดยสมัครด้วยตนเอง ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาล
เมืองสะเตงนอก ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก
เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือกทุกฉบับ ให้ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลื อก
รับรองสาเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกากับไว้ ดังต่อไปนี้
๔.๑ ใบสมัคร (ผนวก ข)
๔.๒ รูปถ่ายเครือ่ งแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบปกติกากีคอพับ หน้าตรง ไม่สวมหมวก
และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว(ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาบัตรประวัติพนักงานครูเทศบาล
จานวน ๑ ชุด
๔.๕ วุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน(ฉบับจริง) พร้อมสาเนา จานวน ๑ ชุด
๔.๖ ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร)
/๔.๗ หนังสือยินยอม...

-๒๔.๗ หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก
และยินยอมให้โอนหากผ่านการสอบคัดเลือก (ผนวก ค)
๔.๘ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จานวน ๑ ฉบับ
๔.๙ สาเนาหลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น
๔.๑๐ เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ
A๔ จานวน ๘ ชุด
๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก จานวน ๔๐๐ บาท
๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ เทศบาลเมืองสะเตงนอก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๓ ภาค ดังนี้
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(เงื่อนไขการกาหนดหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ผนวก ง)
๘. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถื อเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละ
ภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ
๙. กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
วั น ที่ ๓๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม ยะลายาลอ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
วัน ที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมยะลายาลอ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
วัน ที่ ๑ กัน ยายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้ องประชุ มยะลายาลอ ส านั กงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา
๑๐. การแต่งกาย
ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกแต่งเครื่องแบบปกติกากีคอพับในวันสอบคัดเลือก

/๑๑. ประกาศรายชื่อ...

-๓๑๑. ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
เทศบาลเมืองสะเตงนอก จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้โดยเรียงลาดับที่ จากผู้สอบ
ได้ ค ะแนนรวมสู ง ลงมาตามล าดั บ ในกรณี ที่ มี ผู้ ส อบได้ ค ะแนนรวมเท่ า กั น ให้ ผู้ ส อบได้ ค ะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับ ที่สูงกว่า ถ้าได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัว
สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า โดยประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙
ณ สานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
๑๒. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เทศบาลเมืองสะเตงนอกจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจานวน ๒ เท่าของอัตราว่าง
ตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลาดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และเมื่อ
ได้มีการบรรจุผู้สอบคัดเลือกได้ตามจานวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสารองให้ยกเลิก และผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
๑๒.๑ ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้ว
๑๒.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
๑๒.๓ ผู้นั้นออกจากราชการไป ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ ตามก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง
๑๒.๔ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลามีมติในเรื่องดังกล่าว
เป็นอย่างอื่น
๑๓. กรณีการทุจริต
ในกรณีที่ปรากฏมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต อันอาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ รายงานให้เทศบาลเมืองสะเตงนอกทราบ เพื่อพิจารณาว่า
สมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด หรือพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริตตามแต่จ ะเห็ นสมควร ถ้าหากเทศบาลเมืองสะเตงนอกให้ยกเลิ กการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ ว
ก็ให้ดาเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต
ไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป และรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจาณาดาเนินการทางวินัยต่อไป
๑๔. การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้
เทศบาลเมืองสะเตงนอกจะบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามลาดับที่ในประกาศรายชื่อ
ผู้สอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายเกษมสันต์ สาแม)
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ผนวก ก
ชื่อตาแหน่ง

ผู้อานวยการสถานศึกษา

ตาแหน่งประเภท บริหาร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแลเกี่ย วกับการ
บริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธ์กับชุมชน และงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีอานาจหน้าที่บริหารกิจการของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
๒. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
๓. จั ด ท าและพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ การพั ฒ นาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
๔. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย
๕. จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๖. บริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน
๗. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบั ติงาน วินัย และการรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์
๘. จัดทามาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา ประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
๙. ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๑๐. ประสานความร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ในการระดมทรั พ ยากรเพื่ อ การศึ ก ษา
และให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน
๑๑. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
๑๒. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๓. เป็นผู้แทนสถานศึกษาในกิจการทั่วไป
๑๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

/คุณสมบัติเฉพาะ...

-๒-

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับผู้ดารงตาแหน่ง
๑. มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิช าศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่น
ที่ ก.ท. กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ หรือ
๒. ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือดารงตาแหน่งอื่น
ที่ ก.ท. เทียบเท่า
๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
๔. ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาที่ ก.ท.กาหนด
…………………………………………………………..

-๓-

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดารงตาแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา

คุณสมบัติ
๑. พนั ก งานเทสบาลซึ่ ง ด ารงต าแหน่ งรองผู้ อ านวยการ
สถานศึกษารับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ มาแล้วไม่น้อยกว่า
๑ ปี หรื อ ด ารงต าแหน่ ง รองผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา
ที่ มี วิ ท ยฐานะไม่ ต่ ากว่ า รองผู้ อ านวยการช านาญการ
หรื อ ด ารงต าแหน่ งศึ ก ษานิ เ ทศก์ ที่ มี วิท ยฐานะไม่ ต่ ากว่ า
ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ช านาญการ หรื อ ด ารงต าแหน่ ง ครู ที่ มี
วิ ท ยฐานะไม่ ต่ ากว่ า ครู ช านาญการ หรื อ ด ารงต าแหน่ ง
นั ก บริ ห ารงานศึ ก ษา ระดั บ ต้ น หรื อ ด ารงต าแหน่ ง อื่ น
ที่ ก.ท.เทียบเท่า
๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
๓. มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.ท.กาหนด

ผนวก ข
เลขประจาตัวสอบ………………………

ใบสมัครสอบคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศครูบาลให้ดารงตาแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

๑. ชื่อ ........................................................................สกุล................................................................................
๒. วัน เดือน ปีเกิด......................................................อายุปัจจุบัน..................ปี
๓. ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ง............................................อันดับ...........................วิทยฐานะ……………………………
ขั้น……………………..…บาท สังกัด.................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ดารงตาแหน่งปัจจุบันเมื่อวันที่………………….…เดือน……………………………………..พ.ศ. …………………………….
๔. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง(ระบุวุฒิที่ได้รับทุกวุฒิ)
๑) …………………………………………………………………………………………………………………………….………….
๒) …………………………………………………………………………………………………………………………………….….
๓) ……………………………………………………………………………………………………………………………….……….
๕. สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในตาแหน่ง……………………………………………………………………..………………….
๖. การถูกลงโทษทางวินัย
( ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
( ) เคยถูกลงโทษทางวินัย ระบุ……………………………………………………………………………….………………..
( ) อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย เรื่อง………………………………………………………………………….……….
๗. สถานที่ติดต่อปัจจุบัน บ้านเลขที่................................ถนน...............................................หมู่ที่....................
ตาบล...........................................อาเภอ.............................................จังหวัด...............................................
หมายเลขโทรศัพท์.........................................................................................
ทั้งนี้ได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครมาด้วยแล้ว
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ า พเจ้ า มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นในการสมั ค รเข้ า รั บ การสอบคั ด เลื อ ก
ในตาแหน่ง…………………….………………….และขอรับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ
(ลงชื่อ)…………..………………………………..ผู้สมัครสอบ
(..................................................)
วันที่……..…เดือน……………………พ.ศ………….….

ผนวก ค
หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดารงตาแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
เขียนที่…………………………………….....
วันที่………… เดือน…………………………...พ.ศ……….…….
ข้าพเจ้า ……………………………..………………………………………………………………………………...
ตาแหน่ง……………………………………………….. อนุญาต ให้…………………………………………..………………………….
ซึ่งเป็นพนักงานครูเทศบาลในสังกัด ตาแหน่ง…………………………………………..…………...ระดับ……………………
งาน………………………….……….. ฝ่าย …………………………….……….. กอง/สานัก……………….………………………..
เทศบาล…………………………………………. อาเภอ……………………………………..…จังหวัด…………….…………………
สมัครสอบคัดเลือกตามประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานครู
เทศบาลให้ดารงตาแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
ตาแหน่ง…………………………………………………และยินยอมให้โอนไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหากผ่านการสอบ
คัดเลือก
ลงชื่อ…………………………………….……….
(……………………………….……..)
ตาแหน่งนายกเทศมนตรี…………………………………………

ผนวก ง
เงื่อนไขการกาหนดหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถและความคิ ด ริ เ ริ่ม ในการก าหนดและปรั บ ปรุ งนโยบาย
แผนงาน ระบบงาน และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัด และอื่นๆที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งตามแนวทาง
ที่ระบุไว้ในมาตรฐานตาแหน่ง ทั้งนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
๑. นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และวาระแห่งชาติ
๒. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน
๓. การบริหารยุคใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และทฤษฎีทางการบริหาร
๔. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๗. พระราชบั ญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๘. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๙. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑๐. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖
ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะ ตามที่ระบุ
ไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน
๑. การบังคับบั ญชาครูและบุคลากรทางการศึ กษาในสถานศึกษา อานาจและหน้าที่
บริ ห ารกิจการของสถานศึกษาให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา
๒. การวางแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา ประเมิ น และจั ด ท ารายงานเกี่ ย วกั บ กิ จ การของ
สถานศึกษา
๓. การจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล
๔. การส่งเสริมและการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
๕. การจัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๖. การบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน
๗. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่ อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๘. การจั ดทามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
/๙. การส่งเสริม...

-๒๙. การส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
๑๐. การประสานความร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ในการระดมทรั พ ยากร
เพื่อการศึกษา และให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน
๑๑. การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
๑๒. การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ และประเมินจากเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทาง
การพัฒนาสถานศึกษา หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งในด้านต่างๆ

………………………………………………………………..

