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ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

เร่ือง  ตําแหนงและวทิยฐานะพนกังานครูและบุคลากรทางการศกึษาเทศบาล 
…………………………………… 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และขอ 2 วรรคสอง แหงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง 
มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่ 9 /2549 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549  ไดมีมติเห็นชอบใหปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงของพนักงานครูเทศบาลไมสังกัดสถานศึกษา ไดแก ตําแหนงผูอํานวยการสํานกัการศึกษา รองผูอํานวยการ
สํานักการศึกษา ผูอํานวยการกองการศึกษา นักบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา สันทนาการ บรรณารักษ และ
นักวชิาการวฒันธรรม ออกจากระบบวิทยฐานะและมาใชระบบจาํแนกตําแหนง(พีซี) 

เพื่อใหเปนไปตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลดังกลาว จึงใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล เรื่องกําหนดตําแหนง และวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศกึษาเทศบาล ลงวันที่ 
24 กุมภาพันธ 2549 และเหน็ชอบใหกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  
และกาํหนดใหไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอืน่  ดังตอไปน้ี 
  1. ตําแหนงพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  มีดังนี้ 
       1.1  ประเภทพนักงานครูเทศบาล   ไดแก 
              1)  สายงานการสอน  ประกอบดวย  
                     - ครูผูชวย 
                     - ครู 

             2)  สายงานบริหารสถานศกึษา  ประกอบดวย  
                     - รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
                     - ผูอํานวยการสถานศกึษา 

      1.2  ประเภทบุคลากรทางการศึกษา  ไดแก 
    1)  สายงานนเิทศการศึกษา  ประกอบดวย  
          -  ศึกษานิเทศก 
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               2)  สายงานบริหารการศึกษา  ประกอบดวย   
                     - นักบรหิารการศึกษา 6  
                     - หวัหนาฝาย 7 (นักบริหารการศึกษา 7) 

       - ผูอํานวยการกองการศึกษา 7 (นักบริหารการศึกษา 7)   
                     - ผูอํานวยการกองการศึกษา 8 / รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 8 (นักบริหารการศึกษา 8)  
                     - ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 9 (นักบรหิารการศึกษา 9) 

            3)  สายงานการศึกษานอกระบบและสงเสริมการศึกษา  ประกอบดวย 
      -  สันทนาการ 3 – 7  
      -  นักวิชาการศึกษา 3 – 7  

               -  นักวิชาการวัฒนธรรม 3 – 7 
      -  บรรณารักษ 3 – 7 

            -  เจาพนักงานหองสมุด 2 – 6 
         -  เจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 – 6 
                    -  เจาหนาที่หองสมุด 1 – 5 

      -  เจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1 – 5  
2. วิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  มีดังนี ้ 

        2.1 ครู ไดแกวิทยฐานะ 
                - ครูชํานาญการ 
                - ครูชํานาญการพิเศษ 
                - ครูเชี่ยวชาญ 
                - ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
           2.2 ผูบริหารสถานศึกษา  ไดแกวทิยฐานะ 
                - รองผูอํานวยการชํานาญการ 
                - รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
                - รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
                - ผูอํานวยการชํานาญการ   
                - ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
                - ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ     
                - ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ  
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    2.3 ศึกษานิเทศก  ไดแกวิทยฐานะ 
               - ศึกษานิเทศกชาํนาญการ 
               - ศึกษานิเทศกชาํนาญการพิเศษ 
               - ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
               - ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 
             3. การไดรับเงินเดือน เงินวทิยฐานะ เงินประจําตาํแหนง และประโยชนตอบแทนอื่น   

ใหพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 
รองผูอํานวยการสถานศึกษา ครู ครูผูชวย และศึกษานิเทศก ไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจําตําแหนง และ
ประโยชนตอบแทนอืน่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวทิยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วันที ่   5  มกราคม  พ.ศ. 2550 

 

                                                                        
( นายอารีย  วงศอารยะ ) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 



 
 
มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 
 
ประเภท  พนักงานครูเทศบาล 
 
สายงาน  การสอน 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  สายงานการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกีย่วกับการทาํหนาที่หลกัดานการจัดการเรียนการสอน
และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธกีารที่หลากหลาย มีการศึกษา วเิคราะห สังเคราะห วิจัย  เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรยีนรู โดยเนนความสาํคัญทัง้ความรู คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีดี่งามและปฏบัิติงานอื่นที่
เกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนง 
  ครูผูชวย 
  ครู 
 
ชื่อวิทยฐานะ 
  ครูชํานาญการ 
  ครูชํานาญการพิเศษ 
  ครูเชี่ยวชาญ 
  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง     ครูผูชวย 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอน การสงเสรมิการเรียนรู พฒันาผูเรียน ปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของสถานศึกษา โดยจะตองผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมกอนแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงครู และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการจดัการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  2. จัดอบรมส่ังสอนและจัดกจิกรรมเพื่อพฒันาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พงึประสงค 
  3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศกึษา 
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการจดัระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับผูดํารงตําแหนง 
  1. มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี ้
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
 
การใหไดรับเงินเดือน 
  ใหไดรับเงินเดอืนอันดับครูผูชวย 
 
 
 
 

 
 
 



มาตรฐานตําแหนง 
ชื่อตําแหนง     ครู 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาทีห่ลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวชิาชีพ ประสานความรวมมือกับผูปกครอง บุคคลใน
ชุมชนและหรอืสถานประกอบการเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวชิาการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนและสงเสรมิการเรียนรูของผูเรียน ดวยวธิีการที่
หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  2. จัดอบรมส่ังสอนและจัดกจิกรรมเพื่อพฒันาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พงึประสงค 
  3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศกึษา 
  4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการจดัระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
  5. ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
  6. ทาํนุบํารุง สงเสริมศิลปวฒันธรรม แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น 
  7. ศึกษา วิเคราะห วิจยั และประเมนิพฒันาการของผูเรียนเพื่อนาํมาพฒันาการเรยีน การสอน
ใหมีประสิทธภิาพยิง่ขึ้น 
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับผูดํารงตําแหนง 
  1. มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศกึษาหรือทางอืน่ที ่ก.ท.กําหนดเปนคุณสมบติัเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี ้
  2. ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงครูผูชวยเปนเวลา 2 ป โดยผานการประเมินการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม ตามหลักเกณฑและวธิีการที่ ก.ท.กําหนด หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทา 
  3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
การใหไดรับเงินเดือน 
  ใหไดรับเงินเดอืนอันดับ คศ.1  
  ผูดํารงตําแหนงครูผูใดผานการประเมิน มวีทิยฐานะครูชาํนาญการ ครูชาํนาญการพิเศษ                 
ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑและวิธีการที ่ก.ท.กาํหนด ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.2 
คศ.3 คศ.4 หรือ คศ.5 ตามลําดับ 

 

 



มาตรฐานวิทยฐานะ 
 
ชื่อวิทยฐานะ     ครูชํานาญการ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาทีห่ลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน  
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศกึษา พัฒนาตนเองและวิชาชพี ประสานความรวมมือกับผูปกครอง บุคคลใน
ชุมชน และ/หรือสถานประกอบการเพื่อรวมกนัพฒันาผูเรียน การบริการสงัคมดานวิชาการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
  มีความรู ความเขาใจในสาระหรือกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบในระดับพื้นฐาน มีความสามารถ
ในการออกแบบการเรยีนรู บริหารจัดการชัน้เรยีน พฒันาผูเรียน โดยแสดงใหเหน็วามกีารดําเนนิการตามแนวทาง
ที่หลกัสูตรกําหนด และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชพี 
  มีทักษะการจดัการเรียนรูและประเมินผลที่เหมาะสมกบัสาระหรือกลุมสาระการเรียนรูที่
รับผิดชอบ สามารถพฒันาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของสาระหรือกลุมสาระการเรียนรู 
  เปนผูมวีินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 
   
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับวทิยฐานะ   
  ดํารงตําแหนงครูมาแลวไมนอยกวา 6 ปสําหรับผูมีคุณวฒุิปริญญาตรี  4 ปสําหรับผูมีคุณวุฒิ
ปริญญาโท และ 2 ปสําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหนงอืน่ที่ ก.ท. เทยีบเทา และผานการประเมนิ
ตามหลกัเกณฑและวิธกีารที ่ก.ท.กําหนด หรือดํารงตําแหนงอื่นที่มวีิทยฐานะชํานาญการ 
 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
  ใหไดรับเงินเดอืนอันดับ คศ.2 และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ 
   
 
 
 

 
 
 



ชื่อวิทยฐานะ     ครูชํานาญการพิเศษ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาทีห่ลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศกึษา พัฒนาตนเองและวิชาชพี ประสานความรวมมือกับผูปกครอง บุคคล
ในชุมชน และ/หรือสถานประกอบการเพื่อรวมกนัพฒันาผูเรียน การบรกิารสังคมดานวิชาการ และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
  มีความรู ความเขาใจในสาระหรือกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบในระดับพื้นฐาน มีความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนรู บริหารจัดการชัน้เรียน พฒันาผูเรียน โดยแสดงใหเห็นวามคีวามคิดริเร่ิม สรางสรรค 
มีการปรับประยุกตจากแนวทางทีห่ลักสูตรกําหนด และมีการพฒันาตนและพัฒนาวชิาชีพ  

มีทกัษะการจัดการเรียนรูและประเมนิผลทีเ่หมาะสมกบัสาระหรือกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบ 
และความแตกตางของผูเรียน สามารถพฒันาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของสาระหรือกลุม
สาระการเรียนรู 
  เปนผูมวีินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 
   
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับวทิยฐานะ   
  1. ดํารงตําแหนงครู ที่มวีิทยฐานะครูชาํนาญการ หรือดํารงตําแหนงอืน่ที่ ก.ท.เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 1 ป และผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ท. กําหนด หรือดํารงตําแหนงอื่นที่                
มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
  2. ผานการพฒันาตามหลักเกณฑและวธิกีารที ่ก.ท.กําหนด 
 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
  ใหไดรับเงินเดอืนอันดับ คศ.3 และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
   
 

 
 
 



 
ชื่อวิทยฐานะ                              ครูเชี่ยวชาญ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาทีห่ลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศกึษา พัฒนาตนเองและวิชาชพี ประสานความรวมมือกับผูปกครอง บุคคล
ในชุมชน และ/หรือสถานประกอบการเพื่อรวมกนัพฒันาผูเรียน การบรกิารสังคมดานวิชาการ และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
  มีความรู ความเขาใจในสาระหรือกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบในระดับสูง มีความสามารถใน
การออกแบบการเรียนรู บริหารจัดการชั้นเรียน โดยแสดงใหเห็นวามีการวิเคราะห สังเคราะห คิดคนวิจยั  และ
นําผลไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน และมกีารพฒันาตนและพัฒนาวชิาชพี 
  มีทักษะการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาระหรือกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบ
และความแตกตางของผูเรียน รวมทัง้มกีารพัฒนานวัตกรรมการจดัการเรียนรู สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรูของสาระหรือกลุมสาระการเรียนรู 
  เปนผูมวีินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับวทิยฐานะ 
  1. ดํารงตําแหนงคร ูที่มวีิทยฐานะครูชาํนาญการพิเศษ หรือดํารงตําแหนงอืน่ที ่ก.ท. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 3 ป และผานการประเมินตามหลักเกณฑและวธิีการที ่ก.ท. กําหนด หรือดํารงตําแหนงอื่นที่
มีวิทยฐานะเชีย่วชาญ หรือ 
  2. ดํารงตําแหนงคร ูที่มวีิทยฐานะครูชาํนาญการมาแลวไมนอยกวา 5 ป และผานการประเมิน
ตามหลกัเกณฑและวิธกีารที ่ก.ท. กําหนด 
  3. ผานการพฒันาตามหลักเกณฑและวธิกีารที ่ก.ท.กําหนด 
 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
  ใหไดรับเงินเดอืนอันดับ คศ.4 และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
 
 

 
 



 
 
ชื่อวิทยฐานะ                           ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
   
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาทีห่ลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรู พัฒนาผูเรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศกึษา พัฒนาตนเองและวิชาชพี ประสานความรวมมือกับผูปกครอง บุคคล
ในชมุชน และ/หรือสถานประกอบการเพื่อรวมกนัพฒันาผูเรียน การบริการสงัคมดานวชิาการและปฏบัิติหนาที่อ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
  มีความรู ความเขาใจในสาระหรือกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบในระดับสูง มีความสามารถใน
การออกแบบการเรียนรู บริหารจัดการชั้นเรียน โดยแสดงใหเห็นวามีการวิจัยและพฒันา สรางองคความรูใหม 
เพื่อนาํผลไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีการเผยแพรอยางกวางขวาง มีการถายทอดและไดรับการ
ยอมรับและมกีารพัฒนาตนและพัฒนาวชิาชีพ 
  มีทักษะการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสาระหรือกลุมสาระการเรียนรูที่รับผิดชอบและความแตกตาง
ของผูเรียน รวมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรยีนรู เปนแบบอยางแกผูอ่ืน สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ไดตามมาตรฐานการเรียนรูของสาระหรือกลุมสาระการเรียนรู 
  เปนผูมวีินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับวทิยฐานะ 
  ดํารงตําแหนงครู ที่มีวทิยฐานะครูเชี่ยวชาญ หรือดํารงตาํแหนงอืน่ที ่ก.ท.เทยีบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 2 ป และผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที ่ก.ท.กําหนด หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ม ี           
วิทยฐานะเชีย่วชาญพิเศษ 
 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
  ใหไดรับเงินเดอืนอันดับ คศ.5 และใหไดรับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 
 

 
 
 



 
มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 
 
ประเภท  พนักงานครูเทศบาล 
  
สายงาน   บริหารสถานศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  สายงานบริหารสถานศึกษา มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย และบริหารกิจการของสถานศกึษาในดานวชิาการ กิจการนักเรียน บุคลากร อาคารสถานที่ 
ธุรการ การเงนิและพัสดุ ความสัมพันธกับชุมชน และงานอื่นที่เกีย่วของ 
 
ชื่อตําแหนง 
  รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
  ผูอํานวยการสถานศกึษา 
 
ชื่อวิทยฐานะ 
  รองผูอํานวยการชํานาญการ 
  รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
  รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
  ผูอํานวยการชาํนาญการ 
  ผูอํานวยการชาํนาญการพิเศษ 
  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
 
 
 
 
     

 
 



 
มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง                                    รองผูอํานวยการสถานศกึษา 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการสถานศึกษา โดยปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการสถานศกึษา ในการชวยบริหารกิจการของสถานศกึษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคมุ 
กํากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ความสัมพันธกับ
ชุมชน และงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติหนาที่รองจากผูอํานวยการสถานศกึษา โดยชวยปฏิบัติราชการในเรื่องตอไปนี ้

1. บริหารกิจการของสถานศกึษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและ
วัตถุประสงคของสถานศึกษา 
  2. วางแผนพฒันาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
  3. จัดทําและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู การพฒันาสือ่  
นวัตกรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผล ประเมินผล 
  4. สงเสริมและจัดการศึกษาใหกับผูเรียนทุกกลุมเปาหมายทั้งในระบบ นอกระบบ                   
และตามอัธยาศัย 
  5. จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  6. การบริหารการเงนิ การพสัดุและทรัพยสินอื่น 
  7. วางแผนการบริหารงานบคุคล การเสริมสรางประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน วินัยและ           
การรักษาวนิัย การดําเนนิการทางวินยั และการออกจากราชการ 
  8. จัดทํามาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  9. สงเสริมและสนับสนุนพนกังานครูและบคุลากรทางการศึกษาใหมกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง 
           10. ประสานความรวมมือกับชุมชนและทองถิน่ ในการระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษาและ
ใหบริการวิชาการแกชุมชน 
           11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
           12. จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
           13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับผูดํารงตําแหนง 

1. มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรทีางการศกึษา หรือทางอื่นที ่ก.ท.กาํหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี ้ 
  2. ดํารงตําแหนงครู มาแลวไมนอยกวา 4 ปสําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาตรี และ 2 ปสําหรับผูมี
คุณวุฒิปริญญาโทขึน้ไป หรือดํารงตาํแหนงศึกษานิเทศก หรือดํารงตําแหนงนกับริหารการศึกษา หรือดํารง
ตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทา 
  3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศกึษา 
  4. ผานการพฒันาตามหลักสูตรผูบริหารสถานศกึษาที ่ก.ท.กําหนด 
 
การใหไดรับเงินเดือน 
  ใหไดรับเงินเดอืนอันดับ คศ.1 
  ผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาผูใดผานการประเมินวทิยฐานะรองผูอํานวยการ
ชํานาญการ  รองผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ หรือรองผูอํานวยการเชีย่วชาญ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที ่
ก.ท. กาํหนดแลว ใหไดรับเงินเดือนอนัดับ คศ.2 คศ.3 หรือ คศ.4 ตามลําดับ 
    
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานวิทยฐานะ 
 
ชื่อวิทยฐานะ                                   รองผูอํานวยการชาํนาญการ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการสถานศึกษา โดยปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการสถานศกึษาในการชวยบริหารกิจการของสถานศกึษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม 
กํากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ความสัมพันธกับ
ชุมชน และงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการบริหารงานในหนาที ่กฎหมาย ระเบียบที่เกีย่วของกับ                 
การปฏิบัติงานและมีความรอบรูทั่วไปในระดับพื้นฐาน มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา              
ดานงบประมาณ การบรหิารงานบุคคล หรือการบรหิารทัว่ไป ความสมัพันธกับชุมชน และงานอืน่ทีเ่กี่ยวของ             
ตามแนวทางกฎหมายที่เกีย่วของกาํหนด และมกีารพฒันาตนและพฒันาวิชาชีพ 
  มีทักษะในการบริหารจดัการการศึกษา สงผลใหพนกังานครูและบุคลากรในสถานศกึษา
ปฏิบัติงานไดตามนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศกึษาและองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
  เปนผูมวีินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับวทิยฐานะ 
  1. ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศกึษา หรือดํารงตําแหนงอืน่ที ่ก.ท.เทียบเทามาแลว                 
ไมนอยกวา 2 ป และผานการประเมนิตามหลักเกณฑและวิธีการที ่ก.ท.กาํหนด หรือดํารงตําแหนงอืน่ทีม่ีวิทยฐานะ
ชํานาญการ 
 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
  ใหไดรับเงินเดอืนอันดับ คศ.2 และไดรับเงินวทิยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ 
  
 
 

 



 
 
 
ชื่อวิทยฐานะ                                  รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการสถานศึกษา โดยปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการสถานศกึษา ในการชวยบริหารกิจการของสถานศกึษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคมุ 
กํากบั ดูแลเกีย่วกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบรหิารงานบุคคล การบรหิารงานทัว่ไป 
ความสัมพันธกับชุมชน และงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการบริหารงานในหนาที ่กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับ 
การปฏิบัติงานและมีความรอบรูทั่วไปในระดับพื้นฐาน มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
ดานวชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป ความสัมพันธกับชุมชน               
และงานอื่นที่เกี่ยวของ โดยแสดงใหเหน็วามีความคิดริเร่ิม สรางสรรค มกีารปรับประยุกตจากแนวทาง            
ที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศกึษาและมีการพัฒนาตนและพฒันาวิชาชพี 
  มีทักษะในการบริหารจัดการการศึกษา สงผลใหพนกังานครูและบุคลากรในสถานศกึษา
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ 
  เปนผูมวีินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับวทิยฐานะ 

1.ดํารงตาํแหนงรองผูอํานวยการสถานศกึษา ทีม่ีวทิยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ หรือ
ดํารงตําแหนงอื่นที ่ก.ท.เทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป และผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธกีารที ่
ก.ท.กําหนด หรือดํารงตําแหนงอืน่ที่มวีทิยฐานะชาํนาญการพเิศษ 

2. ผานการพฒันาตามหลักเกณฑและวธิกีารที ่ก.ท.กําหนด 
 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
  ใหไดรับเงินเดอืนอันดับ คศ.3 และไดรับเงินวทิยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 

 
 



 
 
ชื่อวิทยฐานะ                                       รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการสถานศึกษา โดยปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการสถานศกึษา ในการชวยบริหารกิจการของสถานศกึษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคมุ 
กํากบั ดูแลเกีย่วกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบรหิารงานบุคคล การบรหิารงานทัว่ไป 
ความสัมพันธกับชุมชน และงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการบริหารงานในหนาที ่กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานและมีความรอบรูทั่วไป ในระดบัสูง  มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศกึษา ดานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล หรือการบริหารงานทัว่ไป ความสัมพันธกับชุมชน โดยแสดงใหเห็นวามีการ
สังเคราะห คิดคน วิจัย และนําผลไปใชในการพัฒนาสถานศึกษาและมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ 

มีทกัษะอยางสูงในการบรหิารจัดการการศึกษา มีการคิดคนพฒันานวตักรรมทีเ่ปนประโยชน              
ตอการบริหารจดัการการศึกษา สงผลใหพนักงานครูและบุคลากรในสถานศกึษาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ             
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                          
  เปนผูมวีินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับวทิยฐานะ 

1. ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มวีิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป และผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที ่
ก.ท.กาํหนด หรือดํารงตําแหนงอืน่ทีม่ีวทิยฐานะเชี่ยวชาญ หรือ 
  2. ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศกึษา ทีม่ีวทิยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ 
มาแลวไมนอยกวา 5 ป และผานการประเมินตามหลักเกณฑและวธิีการที่ ก.ท.กําหนด  

3. ผานการพฒันาตามหลักเกณฑและวธิกีารที ่ก.ท.กําหนด 
 

การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
  ใหไดรับเงินเดอืนอันดับ คศ.4 และไดรับเงินวทิยฐานะรองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 

 



 
มาตรฐานตําแหนง 
 
ชื่อตําแหนง                                       ผูอํานวยการสถานศึกษา  
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาพนกังานครูและบุคลากรทางการศกึษาใน
สถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแลเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทัว่ไป ความสัมพันธกับชมุชน และงาน
อ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลกัษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรในสถานศกึษา มอํีานาจหนาทีบ่ริหารกิจการของ
สถานศกึษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ นโยบายและวตัถุประสงคของสถานศึกษา 
  2. วางแผนพฒันาการศึกษา ประเมนิและจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศกึษา 
  3. จัดทําและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู การพฒันาสือ่ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
  4. สงเสรมิและจัดการศึกษาใหกับผูเรียนทุกกลุมเปาหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
  5. จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  6. บริหารงบประมาณ การเงนิและทรพัยสิน 
  7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงาน วนิยัและการรักษาวนิัย การดําเนินการทางวินยั การออกจากราชการ การอุทธรณและรองทุกข 
  8. จัดทํามาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา ประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  9. สงเสริมสนบัสนุนพนกังานครูและบุคลากรในสถานศกึษา ใหมกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง 
           10. ประสานความรวมมือกับชุมชนและทองถิน่ ในการระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษาและ
ใหบริการดานวิชาการแกชุมชน 
           11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 

12. จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
13. เปนผูแทนของสถานศึกษาในกิจการทัว่ไป  

           14. ปฏิบัติงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับมอบหมาย  
 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับผูดํารงตําแหนง 
  1. มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรทีางการศกึษาหรือทางอืน่ที ่ก.ท. กาํหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ หรือ 

2. ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศกึษา มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือดํารงตําแหนงอืน่ที ่
ก.ท.เทียบเทา 
  4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชพีผูบริหารสถานศกึษา 
  5. ผานการพฒันาตามหลักสูตรผูบริหารสถานศกึษาที ่ก.ท.กําหนด 
 
การใหไดรับเงินเดือน 
  ใหไดรับเงินเดอืนอันดับ คศ.1  

ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาผูใดผานการประเมินมีวทิยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ 
ผูอํานวยการชาํนาญการพิเศษ ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ หรือผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลกัเกณฑและ
วิธีการที ่ก.ท.กาํหนดแลว ใหไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.2 คศ.3 คศ.4 หรือ คศ.5 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานวิทยฐานะ 
 
ชื่อวิทยฐานะ                                   ผูอํานวยการชาํนาญการ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาพนกังานครูและบุคลากรทางการศกึษาใน
สถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแลเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ความสมัพนัธกับชมุชน และงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการบริหารงานในหนาที ่กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับ 
การปฏิบัติงานและมีความรอบรูทั่วไป ในระดับพื้นฐาน มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
ดานวชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ตามแนวทางกฎหมายที่เกีย่วของ
กําหนดและมกีารพัฒนาตนและพัฒนาวชิาชีพ 
  มีทักษะในการบริหารจัดการการศึกษา สงผลใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานได
ตามนโยบายและวัตถปุระสงคของสถานศกึษาและองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
  เปนผูมวีินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับวทิยฐานะ 

ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศกึษา หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 
1 ป และผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที ่ก.ท.กําหนด หรือดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศกึษา
ที่มีวทิยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการ หรือศึกษานิเทศกที่มวีิทยฐานะศึกษานเิทศกชํานาญการ 
 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
  ใหไดรับเงินเดอืนอันดับ คศ.2 และไดรับเงินวทิยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ 
 
 
 

 
 



ชื่อวิทยฐานะ                               ผูอํานวยการชาํนาญการพิเศษ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาพนกังานครูและบุคลากรทางการศกึษาใน
สถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแลเกี่ยวกับการ
บริหารงานวชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบรหิารงานทั่วไป ความสมัพนัธกับชมุชน และงานอืน่ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการบริหารงานในหนาที ่กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานและมีความรอบรูทั่วไป ในระดบัพื้นฐาน มีความสามารถในการบรหิารจดัการสถานศกึษา ดาน
วิชาการ งบประมาณ การบรหิารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป ความสัมพนัธกับชมุชน โดยแสดงใหเห็นวา 
มีความคิดริเร่ิม สรางสรรค มีการปรับประยกุตจากแนวทางทีก่ฎหมายที่เกีย่วของกาํหนดใหเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษาและมีการพฒันาตนและพัฒนาวชิาชีพ 
  มีทักษะในการบริหารจัดการการศึกษา สงผลใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
  เปนผูมวีินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับวทิยฐานะ 

1. ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวทิยฐานะผูอํานวยการชาํนาญการ หรือ 
ดํารงตําแหนงอื่นที ่ก.ท.เทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป และผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการ                 
ที่ ก.ท.กาํหนด หรือดํารงตาํแหนงรองผูอํานวยการสถานศกึษาที่มวีิทยฐานะรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
หรือศึกษานิเทศกที่มวีิทยฐานะศึกษานเิทศกชํานาญการพิเศษ 
  2. ผานการพฒันาตามหลักเกณฑและวธิกีารที ่ก.ท.กําหนด 
 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
  ใหไดรับเงินเดอืนอันดับ คศ.3 และไดรับเงินวทิยฐานะผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
 



 
ชื่อวิทยฐานะ                                           ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ  
    
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาพนกังานครูและบุคลากรทางการศกึษาใน
สถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแลเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ความสมัพนัธกับชมุชนและงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏบัิติงาน 
  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการบริหารงานในหนาที ่กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานและมีความรอบรูทั่วไปในระดับสูง มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศกึษาดานวชิาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบคุคล และการบริหารทัว่ไป ความสมัพนัธกบัชุมชน โดยแสดงใหเห็นวามีการวิเคราะห 
สังเคราะห คิดคนวิจัย และนําผลไปใชในการพัฒนาสถานศึกษาและมกีารพัฒนาตนและพัฒนาวชิาชพี 
  มีทักษะอยางสูงในการบริหารจัดการการศึกษา มีการคิดคนพัฒนานวัตกรรมที่เปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการการศึกษา สงผลใหพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
  เปนผูมวีินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับวทิยฐานะ 

1. ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มวีทิยฐานะผูอํานวยการชาํนาญการพิเศษ หรือ
ดํารงตําแหนงอื่นที ่ก.ท.เทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป และผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธกีารที ่
ก.ท.กําหนด หรือดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาทีม่ีวทิยฐานะรองผูอํานวยการเชีย่วชาญหรือ
ศึกษานิเทศกทีม่ีวิทยฐานะศกึษานิเทศกเชีย่วชาญ หรือ 

2. ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวทิยฐานะผูอํานวยการชาํนาญการ มาแลว 
ไมนอยกวา 5 ป และผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที ่ก.ท.กําหนด 

3. ผานการพฒันาตามหลักเกณฑและวธิกีารที ่ก.ท.กําหนด 
 

การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
  ใหไดรับเงินเดอืนอันดับ คศ.4 และไดรับเงินวทิยฐานะผูอํานวยการเชีย่วชาญ 

 



ชื่อวิทยฐานะ                                     ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพเิศษ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาพนกังานครูและบุคลากรทางการศกึษาใน
สถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแลเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ความสมัพนัธกับชมุชน และงานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 
  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการบริหารงานในหนาที ่กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานและมีความรอบรูทั่วไปในระดับสูง มีความสามารถในการบรหิารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา ดาน
วิชาการ งบประมาณ การบรหิารงานบุคคล การบริหารทั่วไปและความสัมพนัธกับชมุชน โดยแสดงใหเห็นวา        
มีการวิจยัและพัฒนา สรางองคความรูใหมที่เปนประโยชนตอวิชาชีพ เพื่อนาํผลไปใชในการบริหารจัดการและ
การพัฒนาสถานศึกษาโดยมีการเผยแพรอยางกวางขวาง มีการถายทอด ไดรับการยอมรับ  และมีการพฒันา
ตนและพัฒนาวิชาชีพ 
  มีทักษะอยางสูงในการบริหารจัดการการศึกษา มีการคิดคน พัฒนานวัตกรรมที่เปนประโยชน
ตอการบริหารจัดการการศึกษา เปนแบบอยางแกสถานศกึษาอืน่ สงผลใหพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เกิดผลดีตอคุณภาพการศึกษา 
  เปนผูมวีินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับวทิยฐานะ 

ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศกึษา ทีม่ีวิทยฐานะผูอํานวยการเชีย่วชาญ หรือดํารง 
ตําแหนงอื่นที ่ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป และผานการประเมินตามหลักเกณฑและวธิีการที ่           
ก.ท.กาํหนด  
 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
  ใหไดรับเงินเดอืนอันดับ คศ.5 และไดรับเงินวทิยฐานะผูอํานวยการเชีย่วชาญพิเศษ 

 



 
มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ 
 
ประเภท  บุคลากรทางการศึกษา 
 
สายงาน  นิเทศการศกึษา 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 
  สายงานนิเทศการศึกษา มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาล การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การกํากับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาล การศึกษาคนควาทางวิชาการ การวิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา
งานวิชาการ และการจัดการศึกษาเพื่อใหสถานศกึษามีความเขมแข็งในการบรหิารงานวิชาการอยางมีคุณภาพ
และปฏิบัติงานอื่นที่เกีย่วของ 
 
ชื่อตําแหนง 
  ศึกษานิเทศก 
 
ชื่อวิทยฐานะ 
  ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



มาตรฐานตําแหนง 

ชื่อตําแหนง                                     ศึกษานิเทศก 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกบังานวิชาการ และงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให
ไดมาตรฐาน ศึกษา คนควาทางวิชาการ และวิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพัฒนา การจัดการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. การนิเทศการศึกษา โดยสงเสริมใหสถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ 
เรียนรู มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาการวัดและประเมินผล
การศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 
  2. การศึกษาคนควาทางวชิาการ เพื่อจัดทาํเปนเอกสาร คูมือและสื่อใชในการปฏิบัติงานและ
เผยแพรใหครูไดใชในการพฒันาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
  3. การวิเคราะหวิจยัเกี่ยวกับการพัฒนาหลกัสูตรกระบวนการเรียนรู ส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยทีางการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พฒันามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพือ่ใชในการปฏบัิติงานและเผยแพรแกผูบริหารสถานศึกษา ครู และผูสนใจทัว่ไป 
  4. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อเปนขอมูล และสารสนเทศในการวางแผนนิเทศ
และการพัฒนางานทางวิชาการ 
  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับผูดํารงตําแหนง 
  1. มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรทีางการศกึษา หรือทางอื่นที ่ก.ท.กาํหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี ้
  2. ดํารงตําแหนงครูมาแลวไมนอยกวา 4 ปสําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาตรี และ 2 ปสําหรับผูมี
คุณวุฒิปริญญาโทขึน้ไป หรือดํารงตําแหนงอืน่ที ่ก.ท.กาํหนด 
  3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก 
  4. ผานการพฒันาตามหลักสูตรศึกษานิเทศกที ่ก.ท.กาํหนด 

การใหไดรับเงินเดือน 
  ใหไดรับเงินเดอืนอันดับ คศ.1 
  ผูดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกผูใดผานการประเมิน มีวทิยฐานะศกึษานิเทศกชํานาญการ 
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ หรือศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลกัเกณฑและ
วิธีการที ่ก.ท.กําหนดแลว ใหไดรับเงนิเดือนอันดับ คศ. 2 คศ.3 คศ.4 หรือ คศ.5 ตามลําดับ 

 



มาตรฐานวิทยฐานะ 
 
ชื่อวิทยฐานะ                                     ศึกษานเิทศกชาํนาญการ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกบังานวิชาการ และงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน         
ใหไดมาตรฐาน ศึกษา คนควาทางวชิาการ และวเิคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลเพือ่พัฒนา การ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 

มีความรู ความเขาใจในหลักการนเิทศการศึกษา หลกัสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดการประเมนิ 
ผลการศึกษา การประกนัคุณภาพ ระบบดูแลชวยเหลือครูและผูเรียน เครื่องมือการนิเทศในระดับพื้นฐาน                
มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลการจัด
การศึกษา และจัดทํารายงาน โดยแสดงใหเหน็วามกีารนิเทศตามระเบียบแบบแผนที่กําหนด มีการพัฒนาตน
และพัฒนาวชิาชีพ 

มทีักษะในการดําเนนิการนิเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหครูและบุคลากรในเทศบาล
สามารถจัดการเรียนการสอนบรรลุเปาหมายของหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาทองถิ่น           
  เปนผูมวีินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับวทิยฐานะ 
  ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก หรือดํารงตําแหนงอื่นที ่ก.ท.เทียบเทา มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
และผานการประเมินตามหลกัเกณฑและวธิีการที ่ก.ท.กาํหนด หรือดํารงตําแหนงอืน่ที่มีวทิยฐานะชํานาญการ  
 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
  ใหไดรับเงินเดอืนอันดับ คศ.2 และใหไดรับเงินวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ 

 
 
 



 
ชื่อวิทยฐานะ                             ศึกษานิเทศกชาํนาญการพิเศษ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกบังานวิชาการ และงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน         
ใหไดมาตรฐาน ศึกษา คนควาทางวชิาการ และวเิคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผล เพือ่พัฒนา            
การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏบัิติงาน 

มีความรู ความเขาใจในหลกัการนเิทศการศึกษา หลักสตูร กระบวนการเรียนรู การวัด  
การประเมนิผลการศึกษา การประกันคุณภาพ ระบบดูแลชวยเหลือครูและผูเรียน เครื่องมือการนิเทศ                    
ในระดับพืน้ฐาน มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทํารายงาน โดยแสดงใหเหน็วา มีความคิดริเร่ิม สรางสรรค ปรับประยุกต 
ระเบียบ แบบแผนการนิเทศที่กําหนดใหเหมาะสมกับสถานการณ และมีการพฒันาตนและพัฒนาวชิาชีพ 

มีทักษะในการดําเนนิการนิเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหครูและบุคลากรในเทศบาล
สามารถจัดการเรียนการสอนบรรลุเปาหมายของหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาทองถิ่น           
  เปนผูมวีินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับวทิยฐานะ 

1. ดํารงตาํแหนงศกึษานเิทศก ที่มีวทิยฐานะศึกษานเิทศกชาํนาญการ หรือดํารงตําแหนงอืน่            
ที ่ก.ท. เทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป และผานการประเมินตามหลกัเกณฑและวธิีการที ่ก.ท. กาํหนด หรือ
ดํารงตําแหนงอื่นที่มวีทิยฐานะชํานาญการพิเศษ 

2. ผานการพฒันาตามหลักเกณฑและวธิกีารที ่ก.ท.กําหนด 
 

การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
  ใหไดรับเงินเดอืนอันดับ คศ.3 และใหไดรับเงินวิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
 
 
 
 

 



 
ชื่อวิทยฐานะ                               ศึกษานิเทศกเชีย่วชาญ  
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกบังานวิชาการ และงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน         
ใหไดมาตรฐาน ศึกษา คนควาทางวชิาการ และวเิคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผล เพือ่พัฒนา          
การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 

มีความรู ความเขาใจในหลกัการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัด การประเมินผล
การศึกษา การประกนัคุณภาพ ระบบดูแลชวยเหลือครูและผูเรียนในระดบัสูง มีความสามารถในการวางแผนการ
นิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทํารายงาน โดยแสดง
ใหเหน็วา มีการวิเคราะห สังเคราะห คิดคน วิจัยและนาํผลไปใชในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 
กระบวนการจดัการเรียนรู และมีการพัฒนาตนและพฒันาวิชาชพี 

มีเทคนิคในการนิเทศอยางมปีระสิทธิภาพ สามารถพัฒนาเครื่องมือนวตักรรม เครื่องมือการ
นิเทศการศึกษา สงผลใหครูและบุคลากรในเทศบาล สามารถจัดกระบวนการเรียนรูบรรลุเปาหมายของ
หลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาทองถิน่            
  เปนผูมวีินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับวทิยฐานะ 

1. ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ที่มีวทิยฐานะศึกษานเิทศกชํานาญการพิเศษ หรือดํารง
ตําแหนงอื่นที ่ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป และผานการประเมินตามหลักเกณฑและวธิีการที ่ก.ท. 
กําหนด หรือดํารงตําแหนงอื่นที่มวีทิยฐานะเชี่ยวชาญหรอื   

2. ดํารงตาํแหนงศกึษานเิทศก ที่มีวทิยฐานะศึกษานเิทศกชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 5 ป 
และผานการประเมินตามหลกัเกณฑและวธิีการที ่ก.ท. กาํหนด  

3. ผานการพฒันาตามหลักเกณฑและวธิกีารที ่ก.ท.กําหนด 
 

การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
  ใหไดรับเงินเดอืนอันดับ คศ.4 และใหไดรับเงินวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

 

 



ชื่อวิทยฐานะ                               ศึกษานิเทศกเชีย่วชาญพิเศษ  
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกบังานวิชาการ และงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน         
ใหไดมาตรฐาน ศึกษา คนควาทางวิชาการ และวิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 

มีความรู ความเขาใจในหลักการนเิทศการศึกษา หลกัสูตร กระบวนการเรียนรู การวัด การประเมนิผล
การศึกษา การประกนัคุณภาพ ระบบดูแลชวยเหลือครูและผูเรียนในระดบัสูง มีความสามารถในการวางแผนการ
นิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทาํรายงาน โดยแสดงให
เห็นวา มีการวจิัยและพัฒนา สรางองคความรูใหม เพื่อนาํผลไปใชในการพัฒนานิเทศการศึกษา มกีารเผยแพร
อยางกวางขวาง มีการถายทอด และไดรับการยอมรับ และมีการพฒันาตนและพฒันาวิชาชีพ 

มีเทคนิคชัน้สงูในการนิเทศอยางมีประสิทธภิาพ ประสิทธผิล สามารถพฒันานวัตกรรม การนิเทศ
การศึกษาจนเปนแบบอยางแกวิชาชพี สงผลใหครูและบุคลากรในเทศบาล สามารถจัดกระบวนการเรียนรู
บรรลุเปาหมายของหลกัสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทองถิน่            
  เปนผูมวีินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรับวทิยฐานะ 

ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ที่มีวทิยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ หรือดํารงตําแหนงอื่นที ่
ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป และผานการประเมินตามหลักเกณฑและวธิีการที ่ก.ท. กําหนด หรือ
ดํารงตําแหนงอื่นที่มวีทิยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 

 
การใหไดรับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
  ใหไดรับเงินเดอืนอันดับ คศ.5 และใหไดรับเงินวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ  
 
 

 



มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 
 
ประเภท  บุคลากรทางการศึกษา 
 
สายงาน  บริหารการศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยทัว่ไป 

สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานในกอง/สํานกัการศกึษาหรอืในสวนราชการอื่นทีก่ฎหมาย
กําหนดสําหรับเทศบาล โดยมีลักษณะงานทีป่ฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษา การพัฒนางานวิชาการและระบบ
สารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและงบประมาณ การประสานงาน 
การกาํกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตลอดจนการพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน การสงเสริมทาํนุบาํรุง
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงเปนผูปกครองบังคับบัญชาในฐานะ
หัวหนาสวนราชการหรือผูชวยหวัหนาสวนราชการทางการศึกษาของเทศบาล ในตาํแหนงหวัหนากอง หัวหนาฝาย 
ผูอํานวยการกองการศึกษา รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา และผูอํานวยการสํานักการศึกษา  

ชื่อและระดับของตําแหนง 
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง  ดังนี้ 

  นักบริหารการศึกษา 6       ระดับ 6  
  หัวหนาฝาย 7 (นักบรหิารการศึกษา 7 )    ระดับ 7    
  ผูอํานวยการกองการศึกษา 7 (นักบริหารการศึกษา 7 )  ระดับ 7 

ผูอํานวยการกองการศึกษา 8 / รองผูอํานวยการสํานกัการศึกษา 8 (นกับริหารการศกึษา 8)   ระดับ 8 
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 9 (นักบริหารการศึกษา 9)  ระดับ 9 

  
     
     
 

 
 



 

ชื่อตําแหนง       นกับรหิารการศึกษา 6 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาทีห่วัหนาหนวยงานในฐานะหัวหนากองการศึกษาของเทศบาล หรือปฏิบัติหนาที่ผูชวย
หัวหนาหนวยงานในฐานะหวัหนาฝายหรือหัวหนางานในกอง/สํานักการศึกษาของเทศบาล โดยมีหนาที่รับผิดชอบจัด
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศยั งานสงเสริมกีฬา นนัทนาการ งานพัฒนากจิกรรมเด็กและเยาวชน  
งานสงเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิน่  

ลักษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดัการศึกษา การสงเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให
เปนไปตามความตองการของเทศบาล และหลักเกณฑมาตรฐานที่รัฐกาํหนด ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย การศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ โดยรับผิดชอบ
การวางแผนการศึกษา การรวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การประเมินผลและการประกนั
คุณภาพการศกึษา งานโรงเรียน  การฝกอบรมบุคลากร การจัดตั้งแหลงเรียนรูและเครือขายทางการศกึษา ตลอดจนการ
กําหนดนโยบายและแผนงานโครงการใหสอดคลองกับนโยบายและแผนงานของจังหวัด และกระทรวง  ทบวง กรมที่เกี่ยวของ 
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการสงเสริมสนับสนนุการพัฒนางานดานวิชาการ การสงเสริมสนับสนนุการสราง
และประสานงานเครือขายขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมทํานุบํารงุศาสนา การอนุรักษขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี 
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปญญาทองถิน่  การพัฒนากจิกรรมเด็ก เยาวชนและนนัทนาการ การฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ 
การสงเสริมหองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ   

   4. ปฏิบัติงานเกีย่วกับการบริหารงานบุคลากรในกอง/สํานกัการศึกษา ประกอบดวยการบรรจแุตงตั้ง         
การกาํหนดมาตรฐานคุณภาพงาน การกาํหนดเกณฑและประเมนิผลการปฏิบัติงาน การดาํเนนิการทางวนิัย อุทธรณ 
และรองทุกข การจัดสวัสดิการแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา การจัดทาํทะเบียนประวัติ การจัดทํา
รายงานประจาํป เปนตน 
  5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการบริหารงบประมาณ ไดแก การวเิคราะหเพ่ือการจัดตั้งหรือจัดสรรงบประมาณ
สําหรับสถานศึกษา รวมทั้งตรวจติดตามการใชจายงบประมาณของสถานศกึษา  

6. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีก่ําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การพิจารณา 
อัตรากําลังและงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ประสานการวางแผน การมอบหมายงาน การวินิจฉัยสั่งการ  
การกํากับ ควบคุม ตรวจสอบ และแกไขปญหาในการปฏิบัติงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ  

7. ปฏิบัติงานอื่นทีไ่ดรับมอบหมาย 



 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวานีท้างการศึกษาหรือคุณวฒุิอ่ืนที่ ก.ท.กําหนดใหเปน      
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้   
  2. ดํารงตําแหนงพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลไมตํ่ากวาระดับ 6 หรือดํารงตําแหนงอ่ืน
ในระดับ 6 ที่ ก.ท.เทียบเทา โดยจะตองเคยปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานในการจัดการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมของ
เทศบาลมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
  3. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศกึษา หรอืผูอํานวยการสถานศึกษา  
  4. ผานการพัฒนาตามหลกัสูตรผูบริหารการศึกษาที่ ก.ท. กําหนด 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
  1. มีความรู ความเขาใจในหลักและกระบวนการการบริหารการศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการ
การศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายจัดตั้งเทศบาล กฎหมาย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น กฎหมาย ระเบียบทางการศึกษาและที่เกี่ยวของ กับครู กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ 
ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
  3. มีความรู ความเขาใจในนโยบายและการวางแผนการศึกษา 
  4. มีความรู ความเขาใจในการบริหารทรัพยากร  

5. มีความรู ความเขาใจในการนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา 
6. มีความรู ความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตร 
7. มีความรู ความเขาใจในการวิจัยทางการศึกษา  
8. มีความรู ความเขาใจในการจัดการความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. มีความรู ความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  

          10. มีคุณธรรมสําหรบัผูบริหาร 
          11. มีวสัิยทัศนกวางไกลและรอบรูดานการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคมของไทย 
          12. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน และในการปกครองบังคับบัญชา          
          13. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่

           14. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 

 



 

 
ชื่อตําแหนง              หวัหนาฝาย 7 (นกับรหิารการศกึษา 7) 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาที่ผูชวยผูบริหารกอง/สํานักการศึกษา โดยมีหนาที่รับผิดชอบบริหารจัดการการศึกษาทั้ง             
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศยั  งานสงเสริมกีฬา นนัทนาการ งานพัฒนากจิกรรมเด็กและเยาวชน งานสงเสริม
ศาสนา ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม และภมิูปญญาทองถิ่น ตามทีไ่ดรับมอบหมาย  

ลักษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
  ปฏิบัติงานตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเร่ือง ดังนี้ 
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดัการศึกษา การสงเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให
เปนไปตามความตองการของเทศบาล และหลักเกณฑมาตรฐานที่รัฐกาํหนด ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย การศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ โดยรับผิดชอบ
การวางแผนการศึกษา การรวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การประเมินผลและการประกนั
คุณภาพการศึกษา งานโรงเรียน  การฝกอบรมบุคลากร การจัดตั้งแหลงเรียนรูและเครือขายทางการศึกษา ตลอดจนการ
กําหนดนโยบายและแผนงานโครงการใหสอดคลองกับนโยบายและแผนงานของจังหวัด และกระทรวง  ทบวง กรมที่เกี่ยวของ 
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการสงเสริมสนับสนนุการพัฒนางานดานวิชาการ การสงเสริมสนับสนนุการสราง
และประสานงานเครือขายขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมทํานุบํารงุศาสนา การอนุรักษขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี  
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ 
การสงเสริมหองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ   

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในกอง/สํานกัการศึกษา ประกอบดวยการบรรจุแตงตั้ง           
การกาํหนดมาตรฐานคุณภาพงาน การกาํหนดเกณฑและประเมนิผลการปฏิบัติงาน การดาํเนนิการทางวนิัย อุทธรณ 
และรองทุกข การจัดสวัสดิการแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา การจัดทาํทะเบียนประวัติ  การจัดทํา
รายงานประจาํป เปนตน 
  5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการบริหารงบประมาณ ไดแก การวเิคราะหเพ่ือการจัดตั้งหรือจัดสรรงบประมาณ
สําหรับสถานศึกษา รวมทั้งตรวจติดตามการใชจายงบประมาณของสถานศกึษา  

6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาอัตรากําลังและงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ประสาน
การวางแผน การวนิิจฉัย ส่ังการ การกํากบั ควบคุม ตรวจสอบ และแกไขปญหาในการปฏิบัติงานของหนวยงานที่
รับผิดชอบ  

7. ปฏิบัติงานอื่นทีไ่ดรับมอบหมาย 
 



 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
ตําแหนงหวัหนาฝาย 7 (นกับริหารการศึกษา 7) 

      1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวานีท้างการศึกษาหรือคุณวฒุิอ่ืนที่ ก.ท.กําหนดใหเปน      
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้   
      2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงนักบริหารการศึกษา 6 และหรือนักบริหารการศึกษา คศ.1 
มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 
      3. ดํารงตําแหนงเปนพนักงานครูเทศบาล รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 หรือบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลระดับ 7ว หรือตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ 

4. เคยดาํรงตําแหนงเปนขาราชการครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2  สังกัดอ่ืน มาแลวไมนอยกวา 3 ป 
และไดปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
                 5. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มวีทิยฐานะรองผูอํานวยการ
ชํานาญการ หรือศึกษานิเทศก ที่มีวทิยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 2 ป  

     6. ผานการพัฒนาตามหลกัสูตรผูบริหารการศึกษาที่ ก.ท. กําหนด 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  1. มีความรู ความเขาใจในหลักและกระบวนการการบริหารการศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการ
การศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายจัดตั้งเทศบาล กฎหมาย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น กฎหมาย ระเบียบทางการศึกษาและที่เกี่ยวของ กับครู กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ 
ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
  3. มีความรู ความเขาใจในนโยบายและการวางแผนการศึกษา 
  4. มีความรู ความเขาใจในการบริหารทรัพยากร  

5. มีความรู ความเขาใจในการนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา 
6. มีความรู ความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตร 
7. มีความรู ความเขาใจในการวิจัยทางการศึกษา  
8. มีความรู ความเขาใจในการจัดการความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                         9. มีความรู ความเขาใจในหลกัการบรหิารงานบุคคล  
          10. มีคุณธรรมสําหรับผูบริหาร และมวีิสัยทัศนกวางไกล และรอบรูดานการเมือง  เศรษฐกิจ และสงัคมของไทย 
          11. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน และในการปกครองบังคับบัญชา  

           12. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
           13. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 

 



 

 
ชื่อตําแหนง        ผูอํานวยการกองการศกึษา 7 (นกับริหารการศึกษา 7) 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาทีห่วัหนาหนวยงานในฐานะผูอํานวยการกองการศึกษาของเทศบาล โดยมหีนาที่รับผิดชอบ
บริหารจัดการการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศยั  งานสงเสริมกีฬา นนัทนาการ งานพัฒนากจิกรรมเด็ก
และเยาวชน งานสงเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น  

ลักษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดัการศึกษา การสงเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให
เปนไปตามความตองการของเทศบาล และหลักเกณฑมาตรฐานที่รัฐกาํหนด ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย การศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ โดยรับผิดชอบ
การวางแผนการศึกษา การรวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การประเมินผลและการประกนั
คุณภาพการศึกษา งานโรงเรียน  การฝกอบรมบุคลากร การจัดตั้งแหลงเรียนรูและเครือขายทางการศึกษา ตลอดจนการ
กําหนดนโยบายและแผนงานโครงการใหสอดคลองกับนโยบายและแผนงานของจังหวัด และกระทรวง  ทบวง กรมที่เกี่ยวของ 
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการสงเสริมสนับสนนุการพัฒนางานดานวิชาการ การสงเสริมสนับสนนุการสราง
และประสานงานเครือขายขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมทํานุบํารงุศาสนา การอนุรักษขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี  
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ 
การสงเสริมหองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ   

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในกองการศึกษา ประกอบดวยการบรรจุแตงตั้ง การกาํหนด
มาตรฐานคุณภาพงาน การกําหนดเกณฑและประเมนิผลการปฏิบัติงาน การดาํเนนิการทางวนิัย อุทธรณ และรองทุกข 
การจัดสวัสดิการแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา การจัดทาํทะเบียนประวัติ  การจัดทํารายงานประจาํป 
เปนตน 
  5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการบริหารงบประมาณ ไดแก การวเิคราะหเพ่ือการจัดตั้งหรือจัดสรรงบประมาณ
สําหรับสถานศึกษา รวมทั้งตรวจติดตามการใชจายงบประมาณของสถานศกึษา  

6. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีก่ําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การพิจารณา 
อัตรากําลังและงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ประสานการวางแผน การมอบหมายงาน การวนิิจฉัย 
ส่ังการ การกํากับ ควบคุม ตรวจสอบ และแกไขปญหาในการปฏิบัติงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ  

7. ปฏิบัติงานอื่นทีไ่ดรับมอบหมาย 



  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
       ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา 7 (นักบรหิารการศึกษา 7) 
       1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวานีท้างการศึกษาหรือคุณวฒุิอ่ืนที่ ก.ท.กําหนดใหเปน      
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้   
                  2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงนักบริหารการศึกษา 6 และหรือนกับริหารการศึกษา คศ.1 
มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ 
       3. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหวัหนาฝาย 7 (นักบรหิารการศกึษา 7) และหรือนักบริหาร
การศึกษา คศ.2 มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 
                  4. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ทีม่ีวทิยฐานะผูอํานวยการชาํนาญการ 
มาแลวไมนอยกวา 2 ป 

      5. ผานการพัฒนาตามหลกัสูตรผูบริหารการศึกษาที่ ก.ท. กําหนด 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  1. มีความรู ความเขาใจในหลักและกระบวนการการบริหารการศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการ
การศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายจัดตั้งเทศบาล กฎหมาย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น กฎหมาย ระเบียบทางการศึกษาและที่เกี่ยวของ กับครู กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ 
ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
  3. มีความรู ความเขาใจในนโยบายและการวางแผนการศึกษา 
  4. มีความรู ความเขาใจในการบริหารทรัพยากร  

5. มีความรู ความเขาใจในการนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา 
6. มีความรู ความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตร 
7. มีความรู ความเขาใจในการวิจัยทางการศึกษา  
8. มีความรู ความเขาใจในการจัดการความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                         9. มีความรู ความเขาใจในหลกัการบรหิารงานบุคคล  
          10. มีคุณธรรมสําหรับผูบริหาร และมวีิสัยทัศนกวางไกลและรอบรูดานการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคมของไทย 
          11. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน และในการปกครองบังคับบัญชา  

           12. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
           13. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 
 
 
 



 

ชื่อตําแหนง    ผูอํานวยการกองการศึกษา 8 / รองผูอํานวยการสํานกัการศึกษา 8 (นกับรหิารการศึกษา 8) 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาทีห่วัหนาหนวยงานในฐานะผูอํานวยการกองการศึกษา หรือปฏิบัติหนาที่ผูชวยผูอํานวยการ
สํานักการศึกษาของเทศบาล โดยมีหนาทีรั่บผิดชอบบริหารจัดการการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
งานสงเสริมกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากจิกรรมเด็กและเยาวชน งานสงเสริมศาสนา ขนบธรรมเนยีมประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม และภูมิปญญาทองถิน่  
 
ลักษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดัการศึกษา การสงเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให
เปนไปตามความตองการของเทศบาล และหลักเกณฑมาตรฐานที่รัฐกาํหนด ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย การศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ โดยรับผิดชอบ
การวางแผนการศึกษา การรวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การประเมินผลและการประกนั
คุณภาพการศกึษา งานโรงเรียน  การฝกอบรมบุคลากร การจัดตั้งแหลงเรียนรูและเครือขายทางการศกึษา ตลอดจนการ
กําหนดนโยบายและแผนงานโครงการใหสอดคลองกับนโยบายและแผนงานของจังหวัด และกระทรวง  ทบวง กรมที่เกี่ยวของ 
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนนุการพัฒนางานดานวชิาการ การสงเสริมสนับสนุน  การสราง
และประสานงานเครือขายขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมทํานุบํารงุศาสนา การอนุรักษขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี  
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ 
การสงเสริมหองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ  

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคลากรในกอง/สํานกัการศึกษา ประกอบดวยการบรรจุแตงตั้ง  
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพงาน การกําหนดเกณฑและประเมินผลการปฏิบัติงาน การดําเนินการทางวินยั อุทธรณ และ
รองทุกข การจดัสวัสดิการแกขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา การจัดทําทะเบียนประวัติ การจัดทํารายงาน
ประจําป เปนตน 
  5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการบริหารงบประมาณ ไดแก การวเิคราะหเพ่ือการจัดตั้งหรือจัดสรรงบประมาณ
สําหรับสถานศึกษา รวมทั้งตรวจติดตามการใชจายงบประมาณของสถานศกึษา  

6. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ทําหนาทีก่ําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การพิจารณา 
อัตรากําลังและงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ประสานการวางแผน การมอบหมายงาน การวนิิจฉัย 
ส่ังการ การกํากับ ควบคุม ตรวจสอบ และแกไขปญหาในการปฏิบัติงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ  

7. ปฏิบัติงานอื่นทีไ่ดรับมอบหมาย 



 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
 ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา 8 หรือรองผูอํานวยการสํานกัการศึกษา 8 (นกับริหารการศึกษา 8)  
             1. มีคุณวฒุิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวานีท้างการศึกษาหรือคุณวฒุอิืน่ที่ ก.ท.กําหนดใหเปน      
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้   
  2.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา 7  (นกับริหารการศึกษา 7) และหรือ
ผูอํานวยการกองการศึกษา คศ.2 มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 
  3.  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหัวหนาฝาย 7(นักบริหารการศึกษา 7) และหรือนกับริหาร
การศึกษา คศ.2 มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ 
              4. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ทีม่ีวทิยฐานะผูอํานวยการชาํนาญการ
พิเศษ มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
  5. ผานการพฒันาตามหลกัสูตรผูบริหารการศึกษาที่ ก.ท. กําหนด 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  1. มีความรู ความเขาใจในหลักและกระบวนการการบริหารการศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการ
การศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายจัดตั้งเทศบาล กฎหมาย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น กฎหมาย ระเบียบทางการศึกษาและที่เกี่ยวของ กับครู กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ 
ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
  3. มีความรู ความเขาใจในนโยบายและการวางแผนการศึกษา 
  4. มีความรู ความเขาใจในการบริหารทรัพยากร  

5. มีความรู ความเขาใจในการนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา 
6. มีความรู ความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตร 
7. มีความรู ความเขาใจในการวิจัยทางการศึกษา  
8. มีความรู ความเขาใจในการจัดการความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. มีความรู ความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  

          10. มีคุณธรรมสําหรบัผูบริหาร 
          11. มีวสัิยทัศนกวางไกลและรอบรูดานการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคมของไทย 
          12. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน และในการปกครองบังคับบัญชา 
          13. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่

           14. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 



 

ชื่อตําแหนง               ผูอํานวยการสํานกัการศึกษา 9 (นักบรหิารการศึกษา 9) 

หนาที่และความรบัผิดชอบ 
ปฏิบัติหนาทีห่วัหนาหนวยงานในฐานะผูอํานวยการสํานักการศึกษาของเทศบาล โดยมีลักษณะงาน              

ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การพฒันางานดานวิชาการและระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศกึษา            
การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน  และงบประมาณ การประสานระดมทรัพยากร การบรหิารจัดการทัว่ไป 
การประสานงานกบัชุมชนและหนวยงานอื่น การกํากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวของและรับผิดชอบงานสงเสริมกีฬา นันทนาการ งานสงเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิน่ โดยควบคุมหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูอยูใตบังคับบัญชาและปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดัการศึกษา การสงเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให
เปนไปตามความตองการของเทศบาล และหลักเกณฑมาตรฐานที่รัฐกาํหนด ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย การศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ โดยรับผิดชอบ
การวางแผนการศึกษา การรวบรวมสถิติขอมูลทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การประเมินผลและการประกันคุณภาพ
การศึกษา งานโรงเรียน  การฝกอบรมบุคลากร การจัดตั้งแหลงเรียนรูและเครือขายทางการศึกษา ตลอดจนการกาํหนด
นโยบายและแผนงานโครงการใหสอดคลองกับนโยบายและแผนงานของจังหวดั และกระทรวง  ทบวง กรมที่เกี่ยวของ 
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการสงเสริมสนับสนนุการพัฒนางานดานวิชาการ การสงเสริมสนับสนนุ               
การสรางและประสานงานเครือขายขอมลูและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมทํานุบํารงุศาสนา การอนุรักษขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี  
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนนัทนาการ การฝกอบรมและสงเสริม
อาชีพ การสงเสริมหองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ   

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคลากรในสํานกัการศึกษา ประกอบดวยการบรรจแุตงตั้ง การกาํหนด
มาตรฐานคุณภาพงาน การกําหนดเกณฑและประเมินผลการปฏิบัติงาน การดําเนินการทางวินัย อุทธรณ และรองทุกข การจัด
สวัสดิการแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดทําทะเบียนประวัติ การจัดทํารายงานประจําป เปนตน 
  5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ไดแก การวิเคราะหเพื่อการจัดตั้งหรือจัดสรรงบประมาณ
สําหรับสถานศึกษา รวมทั้งตรวจติดตามการใชจายงบประมาณของสถานศกึษา  

6. ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนาหนวยงาน ทาํหนาที่กาํหนดนโยบายการปฏิบัติงาน การพิจารณา 
อัตรากําลังและงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ประสานการวางแผน การมอบหมายงาน การวนิิจฉัย 
ส่ังการ การกํากับ ควบคุม ตรวจสอบ และแกไขปญหาในการปฏิบัติงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ  

7. ปฏิบัติงานอื่นทีไ่ดรับมอบหมาย 



 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
 ตําแหนงผูอํานวยการสํานกัการศึกษา 9 (นักบรหิารการศึกษา 9) 
             1. มีคุณวฒุิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวานีท้างการศึกษาหรือคุณวฒุอิืน่ที่ ก.ท.กําหนดให
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้   
  2. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา 8 (นักบริหารการศึกษา 8) หรือ 
รองผูอํานวยการสาํนกัการศึกษา 8 (นักบริหารการศกึษา 8) และหรือผูอาํนวยการกองการศึกษา คศ.3 หรือรอง
ผูอํานวยการสาํนกัการศึกษา คศ.3 มาแลวไมนอยกวา  4 ป หรือ 
              3. ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ที่มีวทิยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
  4. ผานการพฒันาตามหลกัสูตรผูบริหารการศึกษาที่ ก.ท. กําหนด 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ   

1. มีความรู ความเขาใจในหลักและกระบวนการการบริหารการศกึษา ตลอดจนการบรหิารจัดการ
การศึกษา อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายจัดตั้งเทศบาล 
กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น กฎหมาย ระเบียบทางการศึกษาและที่เกี่ยวของกับครู กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
  3. มีความรู ความเขาใจในนโยบายและการวางแผนการศึกษา 
  4. มีความรู ความเขาใจในการบริหารทรัพยากร  

5. มีความรู ความเขาใจในการนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา 
6. มีความรู ความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตร 
7. มีความรู ความเขาใจในการวิจัยทางการศึกษา  
8. มีความรู ความเขาใจในการจัดการความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. มีความรู ความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  

          10. มีคุณธรรมสําหรบัผูบริหาร 
          11. มีวสัิยทัศนกวางไกลและรอบรูดานการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคมของไทย 
          12. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน และในการปกครองบังคับบัญชา 
          13. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่

           14. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 
 

 



 
 

มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 
 
ประเภท         บุคลากรทางการศึกษา 
 
สายงาน                           การศกึษานอกระบบและสงเสริมการศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยทัว่ไป 
  สายงานการศกึษานอกระบบและสงเสริมการศึกษา มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบ รวมถึงการคนควาทาง
วิชาการ การวเิคราะห วิจัย เพื่อใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน สนองตอบความตองการของ
ประชาชน ชุมชน และสังคมไดอยางเต็มที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบ งานศูนยเยาวชน 
งานอนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น งานกีฬาและนนัทนาการ การสงเสริมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ชื่อตําแหนง 
  สันทนาการ 3 – 6/7   ระดับ 3 – 7  
  นักวชิาการวิชาการศึกษา 3 – 6/7  ระดับ 3 – 7  
  นักวชิาการวัฒนธรรม 3 – 6/7  ระดับ 3 – 7  
  บรรณารักษ 3 – 6/7   ระดับ 3 – 7    

เจาพนักงานหองสมุด   ระดับ 2 – 6  
เจาพนักงานศนูยเยาวชน   ระดับ 2 – 6 
เจาหนาทีห่องสมุด   ระดับ 1 – 5  
เจาหนาที่ศูนยเยาวชน   ระดับ 1 – 5  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

ชื่อตําแหนง       สันทนาการ  

ประเภท              บุคลากรทางการศึกษา 

ลักษณะงานโดยทัว่ไป 
 ปฏิบัติงานที่มลัีกษณะงานทีป่ฏิบัติเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน งานอนุรักษศิลปวฒันธรรมประเพณี

และภูมิปญญาทองถิน่ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน งานจัดคายพักแรม งานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย งานสนับสนนุกีฬาและนนัทนาการ งานหองสมดุประชาชน งานจัดสวนสัตว และสถานที่
พักผอนหยอนใจ การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือ และสงเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา การสงเสริม
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดตั้งและดาํเนินการศูนยเยาวชน ศึกษา คนควาทางวชิาการ 
วิเคราะห วิจัย พัฒนา ประเมินผล ปองกันและแกไขปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงค
อยางมีมาตรฐาน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ชื่อและระดับของตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานที่มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ 
  สันทนาการ 3       ระดับ 3   
  สันทนาการ 4       ระดับ 4   
  สันทนาการ 5       ระดับ 5   
  สันทนาการ 6      ระดับ 6   
  สันทนาการ 7      ระดับ 7   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อตําแหนง    สันทนาการ 3 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานช้ันตนเกี่ยวกบังานสนัทนาการภายใตการตรวจสอบ กาํกับของหวัหนางาน และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฬีาและนันทนาการ ทั้งกีฬาเพื่อสุขภาพอนามยั กีฬาเพื่อการแขงขัน  
และกีฬาเพ่ืออาชีพ  
            2. ประสานงานกบัเทศบาลและหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการพฒันาและแกไขปญหาเด็ก
และเยาวชนนอกระบบและเด็กเรรอน  

3. สํารวจขอมลู สถิติเกี่ยวกบัเด็กและเยาวชน กีฬาและนนัทนาการ ติดตามประเมินผลกจิกรรมเยาวชน  
4. บริหารงานศูนยเยาวชน และบํารุงรักษาสนามกีฬา อุปกรณการกีฬา  
5. สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนกัศึกษา ศึกษา คนควาทางวิชาการ วิเคราะห วิจัย พัฒนา 

ประเมินผล ปองกันและแกไขปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงคอยางมีมาตรฐาน   
6. ประสานนโยบายและจัดทาํยุทธศาสตรของเทศบาล และรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อคุมครอง 

พิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน ปองกันแกไขปญหาและสงเสริมความประพฤติของนักเรียนและนกัศึกษาอยางยั่งยนื 
7. สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
8. รณรงคปลูกฝงแนวคิดในการสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแกเด็กและเยาวชน 
9. สงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา เพื่อพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทกัษะชวีิตสําหรับนักเรียน นักศึกษา 
10. ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัผูดํารงตําแหนง  

มีคุณวฒุิปริญญาตรี หรือเทยีบไดไมตํ่ากวานีท้างการศึกษา พลศกึษา จิตวทิยา และโภชนาการ 
หรือคุณวฒุอ่ืินที่ ก.ท. รับรองใหบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาลได หรือคณุวฒุิอ่ืนที่ ก.ท. กําหนดเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
  1. มีความรู ความเขาใจในวชิาการสันทนาการอยางเหมาะสมแกการปฏบิัติงานในหนาที่                                  
  2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายจัดตั้งเทศบาล 



 

 

กฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น แผนพฒันาการศกึษาแหงชาติ ศูนยเยาวชน  พ.ร.บ.สงเสริมและ
ประสานงานเยาวชนแหงชาติ  พ.ศ.2521  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
  3. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสม แกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา 
  5. มีความสามารถในการใหคําแนะนาํเกี่ยวกับระเบียบ  และวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
  6. มีความรู ความเขาใจเกีย่วกบัการปกครองทองถิน่ งานสหกรณ งานเยาวชน การพัฒนาประชาธิปไตย
ในโรงเรียน และแนวความคิดของโรงเรียนชุมชน 
  7. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกบัเหตุการณปจจุบนัในดานการเมือง เศรษฐกจิและสังคม 
  8. มีความสามารถในการศกึษา หาขอมูล วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อตําแหนง    สันทนาการ 4 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานสันทนาการ ซ่ึงมีหนาที่ความรบัผิดชอบและคุณภาพของงานสูง ภายใตการควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา หรือปฏิบัติงานสันทนาการทีค่อนขางยากและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฬีาและนันทนาการ ทั้งกีฬาเพื่อสุขภาพอนามยั กีฬาเพื่อการแขงขนั  
และกีฬาเพ่ืออาชีพ  
            2. ประสานงานกบัเทศบาลและหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการพฒันาและแกไขปญหาเด็ก
และเยาวชนนอกระบบและเด็กเรรอน  

3. สํารวจขอมลู สถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กีฬาและนนัทนาการ ติดตามประเมินผลกจิกรรมเยาวชน  
4. บริหารงานศูนยเยาวชน และบํารุงรักษาสนามกีฬา อุปกรณการกีฬา  
5. สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศึกษา คนควาทางวิชาการ วิเคราะห วิจัย พัฒนา 

ประเมินผล ปองกันและแกไขปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงคอยางมีมาตรฐาน   
6. ประสานนโยบายและจัดทํายุทธศาสตรของเทศบาล และรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อคุมครอง 

พิทักษสิทธิเดก็และเยาวชน ปองกันแกไขปญหาและสงเสริมความประพฤตขิองนกัเรียนและนักศกึษาอยางยั่งยนื 
7. สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
8. รณรงคปลูกฝงแนวคิดในการสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแกเด็กและเยาวชน 
9. สงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา เพ่ือ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทักษะชีวิตสําหรับนักเรียน นักศึกษา 
           10. ในฐานะผูชวยหวัหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลวยังทาํหนาทีช่วย
หัวหนางานตามทีไ่ดรับมอบหมายในการติดตอประสานงาน วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา 
แนะนาํ ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ                      
11. ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
1. มีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตําแหนงสันทนาการ  3  และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 3 หรือท่ี ก.ท. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสันทนาการหรอืงานอืน่ที่เกีย่วของมาแลว            
ไมนอยกวา  1  ป กําหนดระยะเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณวฒุิตามขอ 2 หรือ 



 

 

2. มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบไดไมตํ่ากวานีท้างการศึกษา พลศึกษา จิตวิทยา และโภชนาการ 
หรือคุณวฒุิอ่ืนที่ ก.ท. รับรองใหบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาลได หรือคณุวฒุิอ่ืนที่ ก.ท. กําหนดเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
 นอกจากมีความรู ความสามารถเชนเดียวกับสันทนการ 3 แลวจะตอง 
  1. มีความรู ความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด 
  2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา  แนะนาํ และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดขอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
  4. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
  5. มีความสามารถในการวิเคราะหและประเมินผลเกี่ยวกับงานสนัทนาการ 
  6. มีความรู ความเขาใจในการบริหารงานบุคคลและการจัดระบบงาน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อตําแหนง         สันทนาการ 5 

หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหวัหนางาน ซ่ึงมหีนาที่ความรบัผิดชอบและคุณภาพของงานสูง 
รับผิดชอบงานสันทนาการ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาทีห่รือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชา
จํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานสันทนาการทีย่ากมาก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฬีาและนันทนาการ ทั้งกีฬาเพื่อสุขภาพอนามยั กีฬาเพื่อการแขงขัน  
และกีฬาเพ่ืออาชีพ  
            2. ประสานงานกบัเทศบาลและหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการพฒันาและแกไขปญหาเด็ก
และเยาวชนนอกระบบและเด็กเรรอน  

3. สํารวจขอมลู สถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กีฬาและนนัทนาการ ติดตามประเมินผลกจิกรรมเยาวชน  
4. บริหารงานศูนยเยาวชน และบํารุงรักษาสนามกีฬา อุปกรณการกีฬา  
5. สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศึกษา คนควาทางวิชาการ วิเคราะห วิจัย พัฒนา 

ประเมินผล ปองกันและแกไขปญหาความประพฤตินักเรียนและนกัศึกษาใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงคอยางมีมาตรฐาน   
6. ประสานนโยบายและจัดทํายุทธศาสตรของเทศบาล และรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อคุมครอง 

พิทักษสิทธิเดก็และเยาวชน ปองกันแกไขปญหาและสงเสริมความประพฤตขิองนกัเรียนและนักศกึษาอยางยั่งยนื 
7. สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
8. รณรงคปลูกฝงแนวคิดในการสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแกเด็กและเยาวชน 
9. สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

                       10. รณรงคปลูกฝงแนวคิดในการสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกเด็กและเยาวชน 
                       11. สงเสริม สนับสนนุและประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทกัษะชวีิตสําหรับนักเรียน นักศึกษา 
           12. ในฐานะผูชวยหวัหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนแลว ยังทาํหนาที่ชวยหวัหนางาน
ในภารกิจท่ีไดรับมอบหมายในการติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา 
แนะนาํปรับปรุง แกไขติดตามประเมนิผลและแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย  
                      13. ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  1. มีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตําแหนงสันทนาการ 3 หรอืสันทนาการ 4 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนง
ในระดับ 4 หรือท่ี ก.ท.เทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบติัราชการเกี่ยวกับงานสนัทนาการหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 



 

 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสันทนาการ 3 และดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 3 หรือที่ ก.ท.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป กาํหนดระยะเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง
สันทนาการ 4 ขอ 2 โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสันทนาการหรอืงานอืน่ที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
             นอกจากจะมีความรู ความสามารถเชนเดียวกบัสันทนาการ 4 แลว จะตอง 
  1. มีความรู ความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
  2. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นโยบายเยาวชนแหงชาติ 
กฎหมายเด็กและเยาวชน นโยบายการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม และนโยบายการอนุรักษศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อตําแหนง        สันทนาการ 6 

หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาที่ในฐานะหวัหนางาน  ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง รับผิดชอบ
งานสันทนาการโดยการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาทีห่รือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาในภารกิจ
เฉพาะดาน หรือปฏิบัติงานสันทนาการ ซึ่งมีลักษณะงานทีต่องปฏิบัติโดยผูชํานาญการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฬีาและนันทนาการ ทั้งกีฬาเพื่อสุขภาพอนามยั กีฬาเพื่อการแขงขัน  
และกีฬาเพ่ืออาชีพ  
            2. ประสานงานกบัเทศบาลและหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการพฒันาและแกไขปญหาเด็ก
และเยาวชนนอกระบบและเด็กเรรอน  

3. สํารวจขอมลู สถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กีฬาและนนัทนาการ ติดตามประเมินผลกจิกรรมเยาวชน  
4. บริหารงานศูนยเยาวชน และบํารุงรักษาสนามกีฬา อุปกรณการกีฬา  
5. สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนกัศึกษา ศึกษา คนควาทางวิชาการ วิเคราะห วิจัย พัฒนา 

ประเมินผล ปองกันและแกไขปญหาความประพฤตินักเรียนและนกัศึกษาใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงคอยางมีมาตรฐาน   
6. ประสานนโยบายและจัดทํายุทธศาสตรของเทศบาล และรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อคุมครอง 

พิทักษสิทธิเดก็และเยาวชน ปองกันแกไขปญหาและสงเสริมความประพฤตขิองนกัเรียนและนักศกึษาอยางยั่งยนื 
7. สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
8. รณรงคปลูกฝงแนวคิดในการสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแกเด็กและเยาวชน 
9. สงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา เพื่อพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทกัษะชวีิตสําหรับนักเรียน นักศึกษา 
            10. ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติหนาทีดั่งกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่ติดตอประสานงาน  
วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา แนะนาํปรับปรุง แกไขติดตามประเมนิผลและแกปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานทีรั่บผิดชอบดวย รวมทั้ง ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย  
                       11. ปฏิบัติงานอืน่ตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสันทนาการ 3 และดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.ท.เทียบเทา

มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสันทนาการหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา  1 ป หรือ 



 

 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสันทนาการ 3 หรือสันทนาการ 4 ขอ 2 และดํารงตําแหนง
ไมตํ่ากวาระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสันทนาการหรอื
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากตองมีความรู ความสามารถเชนเดียวกับตําแหนงสันทนาการ 5 แลว จะตอง 
  1. มีความสามารถในการบริหารงาน การวางแผน การจดัระบบงาน 
  2. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

3. มีความรูทางคอมพิวเตอรในการทําแผนตารางทําการ (Spread Sheet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชี่อตําแหนง        สันทนาการ 7 

หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติหนาที่ในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงมีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก รับผิดชอบ
งานสันทนาการโดยการควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจาหนาทีห่รือปกครองผูอยูใตบังคับบญัชาในภารกิจ
เฉพาะดาน หรอืปฏิบัติงานสนัทนาการ ซ่ีงมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยผูเชี่ยวชาญ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฬีาและนันทนาการ ทั้งกีฬาเพื่อสุขภาพอนามยั กีฬาเพื่อการแขงขัน  
และกีฬาเพ่ืออาชีพ  
               2. ประสานงานกบัเทศบาลและหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการพฒันาและแกไขปญหาเด็ก
และเยาวชนนอกระบบและเด็กเรรอน  

3. สํารวจขอมลู สถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กีฬาและนนัทนาการ ติดตามประเมินผลกจิกรรมเยาวชน  
4. บริหารงานศูนยเยาวชน และบํารุงรักษาสนามกีฬา อุปกรณการกีฬา  
5. สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศึกษา คนควาทางวิชาการ วิเคราะห วิจัย พัฒนา 

ประเมินผล ปองกันและแกไขปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงคอยางมีมาตรฐาน   
6. ประสานนโยบายและจัดทํายุทธศาสตรของเทศบาล และรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อคุมครอง 

พิทักษสิทธิเดก็และเยาวชน ปองกันแกไขปญหาและสงเสริมความประพฤตขิองนกัเรียนและนักศกึษาอยางยั่งยนื 
7. สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
8. รณรงคปลูกฝงแนวคิดในการสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแกเด็กและเยาวชน 
9. สงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา เพื่อพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพและทกัษะชวีิตสําหรับนักเรียน นักศึกษา 
           10. ในฐานะหวัหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาที่ติดตอประสานงาน 
วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนาํปรับปรุง แกไขติดตามประเมนิผลและแกปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานทีรั่บผิดชอบดวย  
                       11. ปฏิบัติงานอืน่ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสันทนาการ 3 และดํารงตําแหนงระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสันทนาการหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 



 

 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสันทนาการ 3 หรือสันทนาการ 4 ขอ 2 และดํารงตําแหนง
ไมตํ่ากวาระดับ 5 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสันทนาการหรอื
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากตองมีความรูความสามารถเชนเดียวกับตําแหนงสันทนาการ 6  แลวจะตองมีความรู 
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐ และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อตําแหนง      นกัวิชาการศึกษา 
 
ประเภท             บุคลากรทางการศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยทัว่ไป 
  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจดัการศึกษาของเทศบาลในดานตาง ๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย ดังนี้ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกบังานวิชาการศึกษา โดยศกึษา วิเคราะห วิจัย วางแผน การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อการ
จัดการศึกษาของเทศบาล รวมถึงการศึกษาวิเคราะห วิจัยหลักสูตร การสรางและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการตาง ๆ 
ในความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห วิจัย และการพัฒนาหนังสือและแบบเรียน การวางแผนการศึกษา 
การจัดพิพิธภัณฑทางการศกึษา จัดทาํมาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนการใหหรือจดับริการสงเสริมการศึกษาโดย
ใชเทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห วิจัย ทําความเห็นสรุปรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและสงเสริมการวิจัย
การศึกษา การวางโครงการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหขอมูลและสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผล 
ดําเนินการและแกไขปญหาขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหวิจัยและเสนอแนะการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องตาง ๆ ฝกอบรมและใหคําปรกึษาแนะนาํใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาทีร่ะดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ดรับแตงต้ัง เขารวมประชุมในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกดั 
นอกจากนัน้ ยงัทําหนาที่จัดทําแผนและระบบสารสนเทศ งานการเจาหนาที่ งานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวิชาการ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝกและสงเสริมอาชีพ 
สงเสริมศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
ชื่อและระดับของตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ 
  นักวชิาการศึกษา 3 ระดับ 3   
  นักวชิาการศึกษา 4 ระดับ 4   
  นักวชิาการศึกษา 5 ระดับ 5   
  นักวชิาการศึกษา 6 ระดับ 6   
  นักวชิาการศึกษา 7 ระดับ 7   
 
 
 
 
 



 

ชื่อตําแหนง    นกัวิชาการศึกษา 3 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขัน้ตนเกี่ยวกับวิชาการศึกษา งานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
งานสังคมสงเคราะห ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิดและปฏิบติัหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
  เปนเจาหนาทีช้ั่นตน ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศกึษาของเทศบาลในดานตาง ๆ ตามทีไ่ดรับ
มอบหมาย ดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห วิจัย วางแผน การแนะแนวการศกึษา
และอาชีพ เพ่ือการจัดการศึกษาของเทศบาล รวมถึงการศึกษาวิเคราะห วิจัยหลักสูตร การสรางและพัฒนาหลักสูตร
ของวิชาการตาง ๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห วจัิย และการพัฒนาหนังสือและแบบเรียน การ
วางแผนการศึกษา การจัดพิพธิภัณฑทางการศึกษา จัดทํามาตรฐานสถานศกึษา ตลอดจนการใหหรือจัดบริการ
สงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี ศึกษา วเิคราะห วิจัย ทาํความเห็นสรปุรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา
และสงเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ สํารวจ เก็บรวบรวมขอมลู การวิเคราะหขอมูลและสถิติทางการศกึษา 
ติดตาม ประเมินผล ดําเนินการและแกไขปญหาขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหวิจัยและ
เสนอแนะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ฝกอบรมและ
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน
ของสวนราชการที่สังกัด นอกจากนั้น ยังทําหนาที่จัดทําแผนและระบบสารสนเทศ  งานการเจาหนาที่ งานการศกึษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวชิาการ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 

มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางการศึกษา หรือคุณวฒุิอ่ืนที่ ก.ท. รับรองให
บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาลได หรือคุณวุฒอ่ืินที่ ก.ท. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
  1. มีความรู ความเขาใจในวชิาการศึกษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายจัดตั้งเทศบาล  กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมาย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่  และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏิบติังานในหนาที ่
 



 

 

  3. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกบัเหตุการณปจจุบนัในดานการเมือง เศรษฐกจิและสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย    
  4. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบติังานในหนาที ่
  5. มีความสามารถในการศกึษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อตําแหนง     นกัวิชาการศึกษา 4 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานดานวิชาการทางการศึกษา ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงาน ในฐานะ
ผูปฏิบัติงาน รับผิดชอบงานวชิาการศึกษาทัง้การศกึษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย   
โดยอยูภายใตการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกบังานวิชาการศกึษา โดยปฏิบัติหนาที่เกีย่วกบัการจัดการศึกษา
ของเทศบาลในดานตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห 
วิจัย วางแผน การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อการจดัการศึกษาของเทศบาล รวมถึงการศึกษาวเิคราะห วิจัย
หลกัสูตร การสรางและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการตาง ๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห วิจัย และ
การพัฒนาหนงัสือและแบบเรียน การวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑทางการศกึษา จัดทาํมาตรฐานสถานศกึษา 
ตลอดจนการใหหรือจัดบริการสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห วิจัย ทาํความเห็นสรุปรายงาน 
และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและสงเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล การ
วเิคราะหขอมลูและสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผล ดําเนินการและแกไขปญหาขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการวิเคราะหวิจัยและเสนอแนะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลกัการระเบยีบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่อง
ตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด นอกจากนัน้ ยังทําหนาทีจั่ดทําแผนและระบบสารสนเทศ งานการ
เจาหนาที่ งานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวชิาการ งานการศกึษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย งานฝกและสงเสริมอาชีพ สงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการศึกษา 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ ก.ท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนักวิชาการศึกษาหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดระยะเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรบัผูมีคุณวฒุิตามขอ 2 หรือ 

2. มีคุณวฒุิปริญญาโท หรือเทียบไดไมตํ่ากวานีท้างการศึกษา หรือคุณวฒุิอ่ืนที่ ก.ท. รับรองให
บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาลได หรือคุณวุฒอ่ืินที่ ก.ท. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี ้
 
 
 



 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมคีวามรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการศึกษา 3 แลว จะตอง 
  1. มีความรู ความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด 
  2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
  3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
  4. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อตําแหนง     นกัวิชาการศึกษา 5 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานที่มหีนาที่ความรบัผิดชอบและคุณภาพของงานสูง ในฐานะผูชวยหัวหนางาน 
รับผิดชอบงานวิชาการศึกษา งานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยควบคมุ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาทีห่รือผูใตบังคับบัญชาจาํนวนหนึ่ง และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
  ปฏิบัติงานวิชาการศึกษาทีย่ากมาก โดยปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจดัการศึกษาของเทศบาลใน
ดานตาง ๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย ดังนี้ ปฏิบัติงานเกีย่วกับงานวิชาการศึกษา โดยศกึษา วิเคราะห วิจัย วางแผน  
การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อการจัดการศึกษาของเทศบาล รวมถึงการศึกษาวิเคราะห วิจัยหลักสูตร 
การสรางและพัฒนาหลักสตูรของวิชาการตาง ๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห วิจัย และการ
พัฒนาหนังสือและแบบเรียน การวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑทางการศึกษา จัดทํามาตรฐานสถานศกึษา 
ตลอดจนการใหหรือจัดบริการสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห วิจัย ทําความเห็นสรุปรายงาน 
และเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและสงเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมลูและสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผล ดําเนินการและแกไขปญหาขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการวิเคราะหวิจัยและเสนอแนะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณา
เรื่องตาง ๆ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จง
เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด นอกจากนัน้ ยังทาํหนาที่จัดทาํแผนและระบบสารสนเทศ 
งานการเจาหนาที่ งานการศกึษาปฐมวัยและการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน งานบริหารโรงเรียน งานบรหิารวชิาการ งานการ 
ศึกษานอกระบบและตามอธัยาศัย งานฝกและสงเสริมอาชีพ สงเสริมศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนที่เกีย่วของ  
  ในฐานะผูชวยหัวหนางาน นอกจากอาจปฏบัิติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทาํหนาที่ชวยหวัหนางาน
ในการติดตอ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญหาขดัของในการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบตามทีไ่ดรับมอบหมายดวย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนกัวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 ขอ 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานนกัวิชาการ
ศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 



 

 

  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนกัวิชาการศึกษา 3 และไดดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 3 
หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนักวิชาการศึกษา หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กาํหนดระยะเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง
นักวชิาการศึกษา 4 ขอ 2 หรือ 

3. มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบไดไมตํ่ากวานีท้างการศึกษา หรือคุณวฒุิอ่ืนที่ ก.ท. รับรองใหบรรจุ
และแตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาลได หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมคีวามรู ความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการศึกษา 4 แลว จะตอง 
  1. มีความรู ความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
   2. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อตําแหนง     นกัวิชาการศึกษา 6 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนางาน รับผิดชอบงานวิชาการศึกษา งานการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั โดยปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิชา
การศึกษา ในลักษณะผูชํานาญการหรือผูมีความสามารถและความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบติั
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
  ปฏิบัติงานวิชาการศึกษาทีต่องใชความชํานาญ โดยปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
เทศบาลในดานตาง ๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย ดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกบังานวชิาการศกึษา โดยศึกษา วิเคราะห วิจัย 
วางแผน การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อการจัดการศึกษาของเทศบาล รวมถึงการศึกษาวิเคราะห วิจัยหลักสูตร 
การสรางและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการตาง ๆ ในความรบัผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห วิจัย และการพัฒนา
หนังสือและแบบเรียน การวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑทางการศึกษา จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนการ
ใหหรือจัดบริการสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห วิจัย ทาํความเห็นสรุปรายงาน และเสนอแนะ
เกี่ยวกับการศึกษาและสงเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
และสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผล ดําเนินการและแกไขปญหาขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
วิเคราะหวิจัยและเสนอแนะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลกัการระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องตาง ๆ 
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย
และแผนงานของสวนราชการที่สังกัด นอกจากนั้น ยังทาํหนาที่จัดทําแผนและระบบสารสนเทศ งานการเจาหนาที่ 
งานการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน งานบรหิารโรงเรียน งานบริหารวชิาการ งานการศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัย งานฝกและสงเสริมอาชีพ สงเสริมศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม และปฏิบัติหนาที่อ่ืนทีเ่กี่ยวของ  
  ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลวยังทําหนาทีก่าํหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาํลังเจาหนาทีแ่ละงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน 
มอบหมายงาน วนิิจฉัย ส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในงานทีรั่บผิดชอบดวย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนกัวิชาการศึกษา 3 หรือนักวิชาการศึกษา 4 ขอ 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานนกัวิชาการ
ศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 



 

 

  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนกัวิชาการศึกษา 3 หรือนักวชิาการศึกษา 4 ขอ 2 หรือ
นักวิชาการศึกษา 5 ขอ 3 และไดดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนกัวชิาการศกึษา หรืองานอืน่ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กาํหนดเวลา 4 ป ใหลด
เปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนกัวิชาการศึกษา 5 ขอ 3  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมคีวามรู ความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการศึกษา 5 แลว จะตอง 
  1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
   2. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
  3. มีความรูทางคอมพิวเตอร ในการทาํแผนตารางทาํการ (Spread Sheet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อตําแหนง     นกัวิชาการศึกษา 7 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนางาน ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก 
รับผิดชอบงานดานการศึกษา และสงเสริมการศึกษาทัง้ในดานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศยั ในลักษณะผูชํานาญการพิเศษ หรือผูมีความสามารถและความชาํนาญงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการศึกษาที่ตองใชความชาํนาญพิเศษ โดยปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจดั
การศึกษาของเทศบาลในดานตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกบั งานวิชาการศึกษา โดยศึกษา 
วิเคราะห วิจัย วางแผน การแนะแนวการศกึษาและอาชพี เพื่อการจัดการศึกษาของเทศบาล รวมถึงการศึกษา
วิเคราะห วิจัยหลักสูตร การสรางและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการตาง ๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ การ
วิเคราะห วิจัย และการพฒันาหนังสือและแบบเรียน การวางแผนการศึกษา การจดัพิพิธภัณฑทางการศึกษา 
จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนการใหหรือจัดบริการสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห 
วิจัย ทาํความเหน็สรุปรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกบัการศึกษาและสงเสริมการวิจยัการศึกษา การวางโครงการ 
สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผล ดําเนินการและแกไข
ปญหาขัดของตาง ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการวิเคราะหวิจัยและเสนอแนะการปรบัปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการ
ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องตาง ๆ  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่
ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมในการกาํหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด นอกจากนัน้ ยังทําหนาที่
จัดทาํแผนและระบบสารสนเทศ งานการเจาหนาที่ งานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานบริหารโรงเรียน 
งานบริหารวิชาการ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝกและสงเสริมอาชีพ สงเสริมศาสนา ศิลปะและ
วฒันธรรม และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
  ในฐานะหัวหนางาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาทีก่ําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาทีแ่ละงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน 
มอบหมายงาน วินจิฉัย ส่ังการ ควบคมุ ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ ปรับปรุงแกไข ติดตาม ประเมินผล และ
แกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในงานทีรั่บผิดชอบดวย 
 
 
 
 



 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนกัวิชาการศึกษา 3 หรือนักวชิาการศึกษา 4 ขอ 2 หรือ
นักวชิาการศึกษา 5 ขอ 3  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนกัวิชาการศึกษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนกัวิชาการศึกษา 3 หรือนักวชิาการศึกษา 4 ขอ 2 หรือ
นักวชิาการศึกษา 5 ขอ 3  และไดดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 5 หรือท่ี ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานนักวิชาการศึกษา หรืองานอื่นทีเ่กี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมีความรู ความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการศึกษา 6 แลว จะตองมีความรู ความเขาใจ
ในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อตําแหนง      นกัวิชาการวฒันธรรม 
 
ประเภท             บุคลากรทางการศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยทัว่ไป 
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการวฒันธรรม ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา คนควา รวบรวม วิจัยเร่ืองที่เกี่ยวกับวฒันธรรม เพ่ือรักษาไวใหเปนลักษณะเฉพาะของชาติ  จัดทํา
แผนงานและโครงการเพื่อการสงเสริม เผยแพรและปลกูฝงวฒันธรรม พิจารณาปรับปรุงเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม
ดานตาง ๆ ใหเหมาะสมกับกาลสมัย ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ วิธีการปฏิบติัตาง ๆ เกี่ยวกบั
วฒันธรรม และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 
 
ชื่อและระดับของตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ 
  นักวชิาการวัฒนธรรม 3 ระดับ 3   
  นักวชิาการวัฒนธรรม 4 ระดับ 4   
  นักวชิาการวัฒนธรรม 5 ระดับ 5   
  นักวชิาการวัฒนธรรม 6 ระดับ 6   
  นักวชิาการวัฒนธรรม 7 ระดับ 7   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ชื่อตําแหนง    นกัวิชาการวฒันธรรม 3 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับวิชาการวฒันธรรม ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิดและปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
  เปนเจาหนาทีช้ั่นตนปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร เกี่ยวกับวิชาการวฒันธรรม โดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน รวบรวมหรือศึกษาผลงานทางวฒันธรรมทีไ่ดมีผูรวบรวมไว นํามาจัดพิมพ
เผยแพร จัดหองสมุด วัฒนธรรม เพ่ือการศึกษา คนควา เผยแพรวฒันธรรมแกประชาชน จัดปาฐกถา อภิปราย อบรม
มารยาทแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ติดตามผลการดําเนนิงานของศนูยวฒันธรรมตาง ๆ เปนตน และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  มีคุณวฒุิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางสังคมศาสตร หรือคุณวฒุิอ่ืนที่ ก.ท. รับรองให
บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครูเทศบาลได หรือคุณวุฒอ่ืินที่ ก.ท. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ี 
  
ความรูความสามารถที่ตองการ 
  1. มีความรูในวิชาการวฒันธรรมอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายจัดตั้งเทศบาล  กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมาย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
  3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย 
  4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  5. มีความสามารถในการศกึษา หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
 
 
 
 
 
 



  

ชื่อตําแหนง     นกัวิชาการวฒันธรรม 4 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการวฒันธรรม ที่มหีนาที่ความรบัผิดชอบและคุณภาพของงาน ในฐานะ
ผูปฏิบัติงานภายใตการควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวชิาการวฒันธรรม โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง 
เชน ศึกษา คนควา วฒันธรรมดานตาง ๆ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิาค นํามาจัดพิมพเผยแพร ศึกษาวฒันธรรม
ตางประเทศทีดี่งามและเปนสากลนาํมาปรับปรุงใหสัมพันธกับวฒันธรรมไทย เขยีนบทความเผยแพรวฒันธรรมทาง
ส่ือมวลชน ประสานงานและติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนยวฒันธรรมตาง ๆ พิจารณาใหความเห็นในการขอ
จัดตั้งสมาคม มูลนิธิ ติดตอแลกเปลี่ยนวฒันธรรมกับตางประเทศ เปนตน ใหคําปรึกษา แนะนาํ ปรับปรุง แกไข 
ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนกัวิชาการวฒันธรรม 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 
หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวชิาการวฒันธรรม หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณวฒุิตาม ขอ 2 
  2. มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบไดไมตํ่ากวานีท้างภาษาศาสตร ภาษาไทย ประวติัศาสตร 
วรรณคดี การศึกษา โบราณคดี สังคมวทิยา มานุษยวทิยา หรือคุณวฒุอ่ืินที่ ก.ท. รับรองใหบรรจุและแตงตั้งเปนพนกังาน
ครูเทศบาลได หรือคุณวฒุิอืน่ที่ ก.ท. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมคีวามรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการวฒันธรรม 3 แลว จะตอง 
  1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด 
  2. มีความสามารถในการจดัทําแผน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนาํ และเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
  3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
  4. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
 
 
 



 

ชื่อตําแหนง     นกัวิชาการวฒันธรรม 5 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหวัหนางาน ซ่ึงมหีนาที่ความรบัผิดชอบและคุณภาพของงานสูง 
รับผิดชอบงานวฒันธรรม โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาทีห่รือปกครอง ผูอยูใตบังคับบัญชา
จํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานวิชาการวฒันธรรมที่ยาก  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานทีป่ฏบิัต ิ
  ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกบังานวิชาการวัฒนธรรม โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่ง หรือ 
หลายอยาง เชน ศึกษา คนควาวฒันธรรมดานตาง ๆ ตลอดจนพิจารณาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับกาลสมัย
และประหยดั ศึกษาวฒันธรรมตางประเทศที่ดีงามและเปนสากล นํามาปรับปรุงใหสัมพันธกับวฒันธรรมไทย จัดทํา
หนังสือวัฒนธรรมเพ่ือสอนในสถานศึกษา ใหความสนับสนุนนิสิต นักศึกษา และผูสนใจในการศึกษา คนควาเรื่อง
เกี่ยวกับวัฒนธรรมทุกดาน จัดหนวยวฒันธรรมเคลื่อนที่ออกไปสงเสริม เผยแพร ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ จัดปาฐกถา 
อภิปราย และเขียนบทความ เผยแพรทางสื่อมวลชน พิจารณาใหความเห็นในการขออนุญาต จัดตั้งสมาคม มูลนธิิ 
ติดตอ แลกเปล่ียนวฒันธรรมกับตางประเทศ เปนตน ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏบัิติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะผูชวยหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่ชวย
หัวหนางานในการติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง
แกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขดัของในการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบตามทีไ่ดรับมอบหมายดวย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนกัวิชาการวฒันธรรม 3 หรือนกัวิชาการวฒันธรรม 4 ขอ 2
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบั
งานวิชาการวฒันธรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนกัวิชาการวฒันธรรม 3 และไดดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 3 
หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวชิาการวฒันธรรม หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นักวชิาการวัฒนธรรม 4 ขอ 2 
 
 
 
 



 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมคีวามรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการวฒันธรรม 4 แลว จะตอง 
  1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
  2. มีความรูท่ัวไปเกี่ยวกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ชื่อตําแหนง     นกัวิชาการวฒันธรรม 6 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนางาน รับผิดชอบงานศิลปวฒันธรรม โดยปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวน
มากพอสมควร หรือปฏิบัติงานวิชาการวฒันธรรมในลักษณะผูชํานาญการ หรือผูมีความรูความสามารถและความชํานาญงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อืน่ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
  ปฏิบัติงานที่ตองใชความชาํนาญเกีย่วกับงานวชิาการวฒันธรรม โดยปฏบิัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยาง เชน ศึกษา คนควา รวบรวม วิจัย เร่ืองวัฒนธรรม ควบคุมการจัดหนวยวฒันธรรมเคลื่อนที่ออกเผยแพร การติดตอ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับตางประเทศ การจัดตั้งงบประมาณประจําปและการใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามแผน 
การขอจัดตั้งสมาคม มูลนิธิ จัดทําแผนปฏบิัติงานของศูนยชุมนุมสงเสริมวฒันธรรมไทย เปนวิทยากรบรรยายเรื่องวัฒนธรรม 
ติดตอแลกเปลี่ยนวฒันธรรมกับตางประเทศ เปนตน ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับ
แตงตั้ง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อืน่ที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กาํหนดนโยบาย          
การปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาํลังเจาหนาทีแ่ละงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน 
มอบหมายงาน วินิจฉัย ส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในงานทีรั่บผิดชอบดวย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนกัวิชาการวฒันธรรม 3 หรือนกัวิชาการวฒันธรรม 4 ขอ 2 และ
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวชิาการ
วัฒนธรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนกัวิชาการวฒันธรรม 3 หรือนักวิชาการวฒันธรรม 4 ขอ 2 และ          
ไดดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 4 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงาน
วิชาการวัฒนธรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
 
 
 



 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมคีวามรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการวฒันธรรม 5 แลว จะตอง 
  1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
  2. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อตําแหนง     นกัวิชาการวฒันธรรม 7 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  บริหารงานในฐานะหวัหนางาน ซึ่งมหีนาทีค่วามรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก รับผิดชอบงาน
วัฒนธรรม โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก หรือปฏิบัติงานวิชาการ
วัฒนธรรมในลักษณะผูชํานาญการพิเศษ หรือผูมีความรูความสามารถและความชาํนาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน 
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
  ปฏิบัติงานที่ตองใชความชาํนาญเปนพิเศษเกี่ยวกบังานวิชาการวฒันธรรม โดยปฏิบติัหนาที่อยางใด
อยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน ศึกษา คนควา รวบรวม วิจัย เรื่องวัฒนธรรม ควบคุมการจัดหนวยวฒันธรรมเคลื่อนที่
ออกเผยแพร การติดตอแลกเปลี่ยนวฒันธรรมกับตางประเทศ การจัดตั้งงบประมาณประจําป และการใชจายเงินงบประมาณ
ใหเปนไปตามแผน พิจารณาการขอจัดตั้งสมาคม มูลนธิิ จัดทําแผนปฏิบัติงานของศูนยชุมนุมสงเสริมวัฒนธรรมไทย 
เปนวิทยากรบรรยายเรื่องวัฒนธรรม เปนตน ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบัติงานแกเจาหนาทีร่ะดับ
รองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงาน
ของสวนราชการที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กาํหนดนโยบาย           
การปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาํลังเจาหนาทีแ่ละงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน 
มอบหมายงาน วินิจฉัย ส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และ
แกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในงานทีรั่บผิดชอบดวย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนกัวิชาการวฒันธรรม 3 หรือนกัวิชาการวฒันธรรม 4 ขอ 2 และ
ไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวชิาการ
วัฒนธรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
  2. มีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตําแหนงนกัวิชาการวฒันธรรม 3 หรือนกัวิชาการวฒันธรรม 4 ขอ 2 และ 
ไดดํารงตาํแหนงไมตํ่ากวาระดับ 5 หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
วิชาการวฒันธรรม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
 
 
 



 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมคีวามรูความสามารถเชนเดียวกับนักวิชาการวฒันธรรม 6 แลว จะตองมีความรู        
ความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อตําแหนง      บรรณารักษ 
 
ประเภท             บุคลากรทางการศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยทัว่ไป 
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานบรรณารักษ ซ่ึงมีลักษณะงานทีป่ฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา            
และคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด วิเคราะหและจัดหมวดหมูหนังสือทําบตัรรายการ ทําบรรณานุกรม ทําดรรชนี ทําสารสังเขป 
จัดทาํคูมือการศึกษาคนควาหนังสือในหองสมุด ใหบริการแกผูใชหองสมุด จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ศึกษา คนควา  
การจัดระบบงานที่เหมาะสมของหองสมุด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
ชื่อและระดับของตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ 
  บรรณารักษ  3        ระดับ 3  
  บรรณารักษ  4        ระดับ 4  
  บรรณารักษ  5        ระดับ 5  
  บรรณารักษ  6        ระดับ 6  
  บรรณารักษ  7        ระดับ 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชื่อตําแหนง         บรรณารักษ 3 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะบรรณารักษหองสมุด ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนกั 
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานดานบรรณารกัษ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับวชิาการบรรณารกัษท่ีไมยากนกั และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานบรรณารักษ เชน การวิเคราะหและจัดหมวดหมูหนังสือ การใหบริการคนหา
หนังสือทัว่ไป การศึกษาคนควาหนังสือทางดานวิชาการแขนงตาง ๆ การจัดทาํบรรณานกุรมดรรชนี การบริการตอบคําถาม
แกผูใชหองสมุด ศึกษา คนควา จากหนังสือตาง ๆ  หนังสือพิมพ วารสาร ส่ิงพิมพ  หรือหนังสือตัวเขียนและคําจารึกตาง ๆ 
ที่มีอยูในหองสมุด ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติของการใหบริการและ
การใชบริการหองสมุด การวิเคราะห เพื่อการใหเลขหมูหนังสือ การขยายเลขหมูหนังสือ และการทําบัตรรายการใหได
มาตรฐานสากล และเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของหนังสือทีม่ีอยู ใชวิธีการและเทคนิคใหมทางดานบรรณารักษ
ศาสตร ใหการฝกอบรมการปฏิบัติงานของหองสมุด ดําเนนิการและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏบิัติงาน การศกึษาวิจัย
ตาง ๆ ทางดานบรรณารักษและการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน จัดอบรมและใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดบัรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงาน ในหนาที่ จัดใหมีหองสมุดเคลื่อนที่ พิพิธภัณฑและ
เครือขายทางการศึกษา สงเสริมการใชหองสมุดใหบริการแกชุมชน ประสานกบัสถานศึกษา ชุมชนและเอกชน และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  มีคุณวฒุิปริญญาตรีหรือเทยีบไดไมตํ่ากวานีท้างบรรณารกัษศาสตร สารนิเทศศาสตร หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท. 
กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
  1. มีความรู ความเขาใจในวชิาการบรรณารักษศาสตรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายจัดตั้งเทศบาล  กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมาย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏิบัติงานในหนาที ่

3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 
  4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  5. มีความสามารถในการศกึษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 
 
 



 
 

ชื่อตําแหนง        บรรณารักษ 4 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน รับผิดชอบงานบรรณารักษ ภายใตการควบคุมตรวจสอบของ
ผูบังคับบัญชา หรือปฏิบัติงานวชิาการหองสมุดที่คอนขางยากมาก และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกบังานบรรณารักษ ไดแกการวิเคราะหและจดัหมวดหมูหนังสือ              
การใหบริการคนหาหนังสือทั่วไป การศกึษาคนควาหนงัสือทางดานวชิาการแขนงตาง ๆ การจัดทาํบรรณานกุรมดรรชนี 
การบริการตอบคําถามแกผูใชหองสมุด ศึกษา คนควา จากหนังสือตาง ๆ  หนังสือพิมพ วารสาร ส่ิงพิมพ  หรือหนังสือ
ตัวเขียนและคาํจารึกตาง ๆ ที่มีอยูในหองสมุด ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบ
ปฏิบัติของการใหบริการและการใชบริการหองสมุด การวิเคราะห เพื่อการใหเลขหมูหนังสือ การขยายเลขหมูหนังสือ 
และการทาํบัตรรายการใหไดมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของหนังสือทีม่ีอยู ใชวิธีการและ
เทคนิคใหมทางดานบรรณารักษศาสตร ใหการฝกอบรมการปฏิบัติงานของหองสมุด ดําเนินการและแกไขปญหาขอขัดของ
ในการปฏิบัติงาน การศึกษาวจัิยตาง ๆ ทางดานบรรณารักษและการจัดกจิกรรมสงเสริมการอาน จัดอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนาํในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงาน ในหนาที่ จัดใหมี
หองสมุดเคลื่อนที่ พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา สงเสริมการใชหองสมุดใหบริการแกชุมชน ประสานกับสถานศึกษา 
ชุมชนและเอกชน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกีย่วของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ ก.ท. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
กําหนดระยะเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณวฒุิตาม ขอ 2 หรือ 
  2. มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบไดไมตํ่ากวานีท้างบรรณารักษศาสตร หรือคุณวุฒิอ่ืนที่ ก.ท. กาํหนด
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี ้
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมคีวามรูความสามารถเชนเดียวกับบรรณารักษ 3 แลว จะตอง 
  1. มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด 
  2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนาํและเสนอแนะ 
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
  3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
  4. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 



 

ชื่อตําแหนง            บรรณารักษ 5 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหวัหนางาน รับผิดชอบงานบรรณารักษโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาทีห่รือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานในฐานะบรรณารักษหองสมุดที่มีหนาที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติงานหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
  ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานบรรณารักษ ไดแกการวิเคราะหและจัดหมวดหมูหนังสือ การใหบริการ
คนหาหนังสือทั่วไป การศกึษาคนควาหนงัสือทางดานวชิาการแขนงตาง ๆ การจัดทาํบรรณานกุรมดรรชนี การบรกิารตอบ
คําถามแกผูใชหองสมุด ศึกษา คนควา จากหนังสือตาง ๆ  หนังสือพิมพ วารสาร ส่ิงพิมพ  หรือหนงัสือตัวเขียนและคํา
จารึกตาง ๆ  ที่มีอยูในหองสมุด ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติของการใหบริการ
และการใชบริการหองสมุด การวิเคราะห เพ่ือการใหเลขหมูหนังสือ การขยายเลขหมูหนังสือ และการทําบัตรรายการใหได
มาตรฐาน สากล และเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของหนังสือทีม่ีอยู ใชวิธีการและเทคนิคใหมทางดานบรรณารักษ
ศาสตร ใหการฝกอบรมการปฏิบัติงานของหองสมุด ดําเนนิการและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏบิัติงาน การศกึษาวิจัย
ตาง ๆ ทางดานบรรณารักษและการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน จัดอบรมและใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดบัรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงาน ในหนาที่ จัดใหมีหองสมดุเคลื่อนที่ พิพิธภัณฑ
และเครือขายทาง การศกึษา สงเสริมการใชหองสมุดใหบริการแกชุมชน ประสานกับสถานศึกษา ชุมชนและเอกชน และปฏิบัติ
หนาที่อืน่ที่เกีย่วของ   

ในฐานะผูชวยหัวหนางาน นอกจากอาจปฏบิัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทาํหนาที่ชวยหวัหนางาน
ในการติดตอ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญหาขดัของในการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบตามทีไ่ดรับมอบหมายดวย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 4 หรือท่ี ก.ท.เทยีบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 และไดดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 3 หรือที่ ก.ท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป กําหนดระยะเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บรรณารักษ 4 ขอ 2 โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบรรณารักษ หรืองานอืน่ที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  

3. มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางบรรณารักษศาสตร หรือคุณวฒุิอื่นที่ ก.ท. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี ้
 



 

 

 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมคีวามรูความสามารถเชนเดียวกับบรรณารักษ 4 แลว จะตอง 
  1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
  2. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อตําแหนง          บรรณารักษ 6 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนางาน ซ่ึงมีหนาทีค่วามรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง รับผิดชอบงาน
บรรณารักษ โดยปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจาํนวนมากพอสมควร  หรือปฏิบัติงานบรรณารกัษในลกัษณะผูชํานาญการ
หรือผูมีความรูความสามารถและความชาํนาญงานเทียบไดระดับเดียวกันและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานทีป่ฏบิัติ 
  ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับวิชาบรรณารักษ ไดแกการวิเคราะหและจัดหมวดหมูหนังสือ          
การใหบริการคนหาหนังสือทั่วไป การศกึษาคนควาหนงัสือทางดานวชิาการแขนงตาง ๆ การจัดทาํบรรณานกุรมดรรชนี 
การบริการตอบคําถามแกผูใชหองสมุด ศึกษา คนควา จากหนังสือตาง ๆ  หนังสือพิมพ วารสาร ส่ิงพิมพ  หรือหนังสือ
ตัวเขยีนและคําจารึกตาง ๆ ที่มีอยูในหองสมุด ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบ
ปฏิบัติของการใหบริการและการใชบริการหองสมุด การวิเคราะห เพื่อการใหเลขหมูหนังสือ การขยายเลขหมูหนังสือ 
และการทาํบัตรรายการใหไดมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของหนังสือทีม่ีอยู ใชวิธีการและ
เทคนิคใหมทางดานบรรณารักษศาสตร ใหการฝกอบรมการปฏิบัติงานของหองสมุด ดําเนินการและแกไขปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงาน การศึกษาวิจยัตาง ๆ ทางดานบรรณารักษและการจัดกจิกรรมสงเสริมการอาน จัดอบรม          
และใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงาน            
ในหนาที่ จัดใหมีหองสมุดเคลื่อนที่ พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศกึษา สงเสริมการใชหองสมุดใหบริการแกชมุชน 
ประสานกับสถานศึกษา ชุมชนและเอกชน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกีย่วของ   
  ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กาํหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดขอบ ติดตอประสานงาน วางแผน 
มอบหมายงาน วนิิจฉัย ส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข  ติดตาม ประเมินผล และแกปญหา
ขัดของในการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบดวย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 4 ขอ 2 หรือบรรณารักษ 5 ขอ 3 
และไดดํารงตําแหนงในระดบั 5 หรือที่ ก.ท.เทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานบรรณารักษ 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรอืบรรณารักษ 4 ขอ 2 หรือบรรณารักษ 5 ขอ 3 
และไดดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 4 หรอืที่ ก.ท.เทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏบัิติราชการเกีย่วกับงาน
บรรณารักษ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดระยะเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตาํแหนงบรรณารักษ 5 ขอ 3 



 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมคีวามรูความสามารถเชนเดียวกับบรรณารักษ 5 แลว จะตอง 
  1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
  2. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
  3. มีความรูทางคอมพิวเตอรในการทําแผนตารางทําการ (Spread Sheet) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อตําแหนง                บรรณารักษ 7 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนางาน ซ่ึงมีหนาทีค่วามรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือ ในฐานะ
ผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน 
รับผิดชอบงานบรรณารักษ โดยปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานบรรณารักษใน
ลักษณะผูชํานาญการหรือผูมีความรูความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณเทียบไดระดับเดียวกัน และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
  ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญและประสบการณเกี่ยวกับวชิาบรรณารักษ  ไดแกการวิเคราะหและ                
จัดหมวดหมูหนังสือ การใหบริการคนหาหนังสือทัว่ไป การศึกษาคนควาหนังสอืทางดานวชิาการแขนงตาง ๆ การจัดทาํ
บรรณานุกรมดรรชนี การบริการตอบคําถามแกผูใชหองสมุด ศึกษา คนควา จากหนังสือตาง ๆ  หนังสือพิมพ วารสาร 
ส่ิงพิมพ  หรือหนังสือตัวเขียนและคําจารึกตาง ๆ ที่มีอยูในหองสมุด ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติของการใหบริการและการใชบริการหองสมดุ การวิเคราะห เพื่อการใหเลขหมูหนังสือ              
การขยายเลขหมูหนังสือ และการทําบัตรรายการใหไดมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของ
หนังสือท่ีมีอยู ใชวิธีการและเทคนิคใหมทางดานบรรณารักษศาสตร ใหการฝกอบรมการปฏิบัติงานของหองสมุด 
ดําเนินการและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน การศึกษาวิจัยตาง ๆ ทางดานบรรณารักษและการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน จัดอบรมและใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบัติงานแกเจาหนาทีร่ะดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จง
เร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงาน ในหนาที่ จัดใหมหีองสมุดเคลื่อนที่ พิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา สงเสริมการใช
หองสมุดใหบริการแกชุมชน ประสานกับสถานศึกษา ชุมชนและเอกชน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกีย่วของ   
  ในฐานะหัวหนางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีก่ําหนด นโยบายการ
ปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาํลังเจาหนาทีแ่ละงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน 
มอบหมายงาน วินิจฉัย ส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุง  แกไข   ติดตามประเมินผล และ
แกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในงานทีรั่บผิดชอบดวย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 4 ขอ 2 หรือบรรณารักษ 5 ขอ 3 
และไดดํารงตําแหนงในระดบั 6 หรือที่ ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกีย่วกับงานบรรณารักษ 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 

 



 

 

2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบรรณารักษ 3 หรือบรรณารักษ 4 ขอ 2 หรือบรรณารักษ 5 ขอ 3 
และไดดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 5 หรอืที่ ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
งานบรรณารักษ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมคีวามรูความสามารถเชนเดียวกับบรรณารักษ 6 แลว จะตองมีความรู ความเขาใจใน
นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกจิ และสังคมของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ชื่อตําแหนง               เจาพนักงานหองสมุด 
 
ประเภท  บุคลากรทางการศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยทัว่ไป 
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานหองสมุดประชาชนของเทศบาลหรือใหบริการ
แกผูใชหองสมุด  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแลกิจการของหองสมดุ จัดหาดูแลเก็บรักษาหนังสือ 
รับผิดชอบอาคาร วัสดุ ครุภัณฑของหองสมุดทาํทะเบยีน จัดหมวดหมูและทําบตัรรายการหนังสือ  แนะนาํและใหบริการ
แกประชาชนในการใชหองสมุด  จัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมเผยแพร และชักจูงใหประชาชนใชหองสมุด รวบรวมสถิติและ
จัดทํารายงานประจําปของหองสมุด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
ชื่อและระดับของตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ 
  เจาพนักงานหองสมุด 2     ระดับ   2   
  เจาพนักงานหองสมุด 3     ระดับ   3      
  เจาพนักงานหองสมุด 4     ระดับ   4    
  เจาพนักงานหองสมุด 5     ระดับ   5      
  เจาพนักงานหองสมุด 6     ระดับ   6      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ชื่อตําแหนง                          เจาพนกังานหองสมุด  2 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานหองสมุดประชาชนเทศบาล ในฐานะผูปฏิบัติงานภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือ
ตามคําสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มอียูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกีย่วกับการจัดหา ดูแล เก็บรักษา และซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบ อาคาร วัสดุ 
และครุภัณฑของหองสมดุ ทาํทะเบยีน จัดหมวดหมูหนังสือ และทําบัตรรายการหนังสือ แนะนาํ และใหบริการแกประชาชน
ในการใชหองสมุด และใหบริการตอบคําถามตาง ๆ เกี่ยวกับกิจการของหองสมุด จัดกิจกรรมของหองสมุดเพ่ือสงเสริม 
เผยแพร และชักจูงใหประชาชนใชหองสมดุมากขึ้น รวบรวมสถิติและจดัทํารายงานประจําปของหองสมุด นอกจากนัน้
ยังทําหนาที่สงเสริมการ มีสวนรวมจากเอกชน ประชาชนและองคกรตาง ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหองสมุด ประสานงาน
กับสถานศึกษา ชุมชนและเอกชน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนทีเ่กี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง  
  1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกบรรณารักษ หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ หรือ 
  2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ ทางบรรณารักษ หรือทางอื่นที่ ก.ท.
กําหนดเปนคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
  1. มีความรู ความเขาใจในการบริหารงานหองสมุดชั้นตนอยางเหมาะสมแกการปฏบิัติงานในหนาที ่
  2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายจัดตั้งเทศบาล  กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมาย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชการปฏิบัติงานในหนาที ่
  3. มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  4. มีความรู ความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียด แมนยาํ 
  6. มีความสามารถในการใหคําแนะนาํเกี่ยวกับระเบยีบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรบัผิดชอบ 

 
 
 
 



 
 

ชื่อตําแหนง                  เจาพนกังานหองสมุด 3 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานหองสมุดประชาชน มีหนาที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานไมสูงนกั รับผิดชอบงาน
ทางดานหองสมุด ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อ่ืนทีไ่ดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากพอสมควรเกี่ยวกบังานหองสมุด โดยปฏบิัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
พิจารณาใหขอเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด ควบคุม ดูแล เก็บรักษา และซอมแซมหนงัสือ 
รับผิดชอบอาคาร วัสดุ และครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือ และ ทาํบัตรรายการหนังสือ แนะนาํ
และใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมุด และใหบริการตอบคาํถามตาง ๆ เกี่ยวกับกจิการของหองสมุด จัดกจิกรรม
ของหองสมุด เพ่ือสงเสริมเผยแพรและชกัจูงใหประชาชนใชหองสมดุมากขึน้ บริการขอมูลทางคอมพิวเตอร รวบรวมสถิติ
และจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด นอกจากนั้นยังทาํหนาที่สงเสริมการมีสวนรวมจากเอกชน ประชาชนและองคกรตางๆ 
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมหองสมุด ประสานงานกบัสถานศกึษา ชุมชนและเอกชน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง  
  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงเจาพนกังานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่ 
ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานหองสมดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว  
ไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมคีวามรู ความสามารถเชนเดียวกับเจาพนกังานหองสมุด 2 แลว จะตอง 
  1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของ
ประเทศไทย 
  2. มีความสามารถในการศกึษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 
 
 
 

 
 
 
 



 

ชื่อตําแหนง            เจาพนกังานหองสมุด 4 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานหองสมุดประชาชนเทศบาล รับผิดชอบการใหบริการหองสมุด ภายใตการตรวจสอบ 
ควบคุมของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติหนาที่อืน่ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกบังานหองสมุด โดยปฏบิัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด ควบคุมดูแล 
เก็บรักษาและซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสดุ และครุภัณฑของหองสมุด  ทําทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือและทํา
บัตรรายการหนังสือ แนะนําและใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมุด จัดกิจกรรมหองสมุดเพ่ือสงเสริม เผยแพร และ
ชักจูงใหประชาชนใชหองสมดุมากขึน้ บริการขอมูลทางคอมพิวเตอร รวบรวมสถิติและจัดทาํรายงานประจาํปของหองสมุด 
เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดบัรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเร่ืองตาง ๆ เกีย่วกบังานใน
หนาที่ นอกจากนัน้ยังทาํหนาที่สงเสริมการมีสวนรวมจากเอกชน ประชาชนและองคกรตาง ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหองสมุด 
ประสานงานกบัสถานศึกษา ชุมชนและเอกชน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนทีเ่กี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรอื          
ที่ ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบติัราชการเกี่ยวกับงานหองสมดุ หรืองานอืน่ที่เกี่ยวของมาแลว           
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
  2. มีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 2 
หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอืน่ที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมคีวามรู ความสามารถเชนเดียวกับเจาพนกังานหองสมุด 3 แลว จะตอง 
  1. มีความรู ความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด 
  2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํและเสนอแนะวธิีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
  3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา และการติดตอประสานงาน  
  
 
 
 



  

ชื่อตําแหนง         เจาพนกังานหองสมุด 5 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานหองสมุดประชาชนเทศบาล รับผิดชอบงานหองสมุด โดยควบคมุตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาทีห่รือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง หรอืปฏิบัติงานหองสมุดที่คอนขางยากมาก และปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานหองสมุด โดยปฏิบัติหนาที่อยาง
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการจดัหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด ควบคุม 
ดูแล เก็บรักษา และซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสดุ และครุภัณฑของหองสมุด ทาํทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือ
และทําบัตรรายการหนังสือ แนะนาํและใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมุด จัดกจิกรรมหองสมดุเพื่อสงเสริม เผยแพร 
และชกัจูงใหประชาชนใชหองสมุดมากขึน้ บริการขอมูลทางคอมพิวเตอร รวบรวมสถิติและจัดทาํรายงานประจาํปหองสมุด 
เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบั
งานในหนาที่ นอกจากนัน้ยังทําหนาที่สงเสริมการมีสวนรวมจากเอกชน ประชาชนและองคกรตาง ๆ เพื่อสนับสนนุกจิกรรม
หองสมุด ประสานงานกับสถานศกึษา ชุมชนและเอกชน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือ            
ที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
  2. มีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 3 
หรือที่ ก.ท.  เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอืน่ที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมคีวามรู ความสามารถเชนเดียวกับเจาพนกังานหองสมุด 4 แลว จะตอง 
  1. มีความรู ความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
  2. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศของเทศบาลและเมืองพัทยา 
  3. มีความรู ความเขาใจในงานของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบัการปฏิบัติงานในหนาที ่
 
 
 
 



  

ชื่อตําแหนง         เจาพนกังานหองสมุด 6 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานหองสมุดประชาชนเทศบาล รับผิดชอบงานหองสมุด โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาทีห่รือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง หรือปฏิบัติงานหองสมุดที่ยากมาก ซ่ึงจําเปนตองปฏิบัติโดย 
ผูมีความสามารถหรือความชํานาญสูงมาก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
  ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรือมคีวามรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานหองสมุด โดยปฏิบัติอยางใดอยางหนึง่หรือ
หลายอยาง เชน พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด ควบคุม ดูแล เก็บรักษา 
และซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสดุ และครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน   จัดหมวดหมูหนังสือและทําบัตร 
รายการหนังสอื แนะนําและใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมุด  จัดกิจกรรมหองสมุดเพ่ือสงเสริม เผยแพร และ 
ชักจูงใหประชาชนใชหองสมดุมากขึ้น บริการขอมูลทางคอมพิวเตอร รวบรวมสถิติและจัดทํารายงานประจําปของ
หองสมุด เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบัติงานแกเจาหนาทีร่ะดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนนิการปฏิบัติงานที่ตอง
ใชความชาํนาญเกี่ยวกับงานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยวเขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง
เขารวมประชมุในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนาํในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดบัรองลงมา นอกจากนั้นยังทําหนาที่สงเสริมการมีสวนรวมจากเอกชน ประชาชนและองคกร
ตาง ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหองสมุด ประสานงานกับสถานศกึษา ชุมชนและเอกชน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกีย่วของ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือท่ี ก.ท. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหนงเจาพนกังานหองสมุด 2 และไดดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 4 หรือที่ ก.ท.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

ความรูความสามารถที่ตองการ  
 นอกจากจะมคีวามรู ความสามารถเชนเดียวกับเจาพนกังานหองสมุด 5 และจะตอง 
  1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน 
  2. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
  3. มีความรูทางคอมพิวเตอร ในการทาํแผนตาราง (Spread Sheet) 

 
 



 

 

ชื่อตําแหนง                               เจาพนักงานศนูยเยาวชน 
 

ประเภท        บุคลากรทางการศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยทัว่ไป       
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ของศูนยเยาวชน ที่ปฏิบัติงานศูนยเยาวชน ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสงเสริมเยาวชนใหใชเวลาวางเปนประโยชน การจัดกิจกรรมเพื่อจูงใจประชาชนและเยาวชนในดานตาง ๆ 
ไดแก กิจกรรมดานพลศึกษา ศิลป นาฏศิลป หองสมุด และคหกรรมศาสตร   การจัดสนามเด็กเลน การจัดกิจกรรม
พิเศษ การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม และปฏิบัติหนาที่ท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ 
  เจาพนักงานศนูยเยาวชน  2   ระดับ 2   
  เจาพนักงานศนูยเยาวชน  3   ระดับ 3   
  เจาพนักงานศนูยเยาวชน  4   ระดับ 4   
  เจาพนักงานศนูยเยาวชน  5   ระดับ 5   
  เจาพนักงานศนูยเยาวชน  6   ระดับ 6   
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หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขัน้ตนเกี่ยวกบังานศนูยเยาวชน ภายใตการกาํกับตรวจสอบโดยทัว่ไป หรือตามคําสั่งหรือแบบ 
หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
  เปนเจาหนาทีข่ั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับศนูยเยาวชนตามทีไ่ดรับมอบหมาย เชน การจัด
กิจกรรมดานตางๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชกิศูนยเยาวชน เพื่อใหรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดแก ดานพลศกึษา 
ศิลป นาฏศิลป คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม และการจดัสนามเด็กเล็ก เปนตน            
รางหนังสือโตตอบเกี่ยวกับงานในหนาที่ นอกจากนั้นยังทําหนาที่ควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผล
กิจกรรมเยาวชน เด็กเรรอน สํารวจขอมูลสถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ติดตอประสานงานกับสถานศึกษาและชมุชน            
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมตํ่ากวานีท้างคหกรรมศาสตร หตัถกรรม วจิิตรศิลป     
ศิลปประยกุต นาฏศิลป อาหาร และโภชนาการ หรือทางอืน่ที่ ก.ท.กาํหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ หรือ 
  2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมตํ่ากวานีท้างคหกรรมศาสตร หัตถกรรม วิจติรศิลป      
ศิลปประยุกต นาฎศิลป อาหาร และโภชนาการ ประกาศนียบัตรทางการศึกษาชั้นสูง หรืออนุปริญญาทางการศึกษา หรือ
บรรณารักษ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
  1. มีความรูในงานศูนยเยาวชนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายจัดตั้งเทศบาล  กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมาย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
  3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา 
  6. มีความสามารถในการใหคําแนะนาํเกี่ยวกับระเบยีบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรบัผิดชอบ 

 
 

 



 
 

ชื่อตําแหนง           เจาพนกังานศูนยเยาวชน 3 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชนที่มหีนาที่ความรับผิดชอบและคณุภาพของงานไมสูงนัก หรือ
ปฏิบัติงานศูนยเยาวชนทีย่ากพอสมควร ภายใตการกาํกบัตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
  
ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
  ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร หรือมีความรับผิดชอบไมสูงนัก เกี่ยวกับงานศนูยเยาวชน โดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เขน ควบคุมการจัดกิจกรรมดานตาง ๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชิกศูนยเยาวชน  เพื่อให
รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดแก ดานพลศึกษา ศิลป นาฏศิลป คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศน
ศึกษา คายพกัแรม และการจัดสนามเด็กเล็ก เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
ติดตอประสานงานนอกจากนัน้ยังทาํหนาที่ควบคมุ ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมเยาวชน เด็กเรรอน 
สํารวจขอมูลสถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ติดตอประสานงานกับสถานศึกษาและชมุชนและปฏิบัติหนาที่อืน่ที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงเจาพนกังานศูนยเยาวชน 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรอื           
ที่ ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบติัราชการเกี่ยวกับงานศนูยเยาวชนหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป กําหนด 2 ป ใหเพิ่มเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 ขอ 1 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมคีวามรู ความสามารถเชนเดียวกับเจาพนกังานศูนยเยาวชน 2 แลว จะตอง 
  1. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณปจจุบนัในดานการเมือง  เศรษฐกจิ  และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทยและของสวนทองถิน่  
   2. มีความสามารถในการศกึษา หาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชื่อตําแหนง         เจาพนกังานศูนยเยาวชน 4 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน รับผิดชอบงานศูนยเยาวชน ภายใตการควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานศนูยเยาวชน โดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบคุมการจัดกิจกรรมดานตาง ๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชิกของศูนยเยาวชน 
อันไดแก ดานพลศึกษา นาฏศิลป คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม การจัดสนามเด็กเลน 
เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดบัรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
ติดตอประสานงาน นอกจากนัน้ยังทาํหนาที่ควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมเยาวชน เด็กเรรอน 
สํารวจขอมูลสถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ติดตอประสานงานกับสถานศึกษาและชมุชน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนทีเ่กี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงเจาพนักงานศนูยเยาวชน  2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ         
ที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานศนูยเยาวชน หรืองานอื่น ที่เกี่ยวของมาแลว             
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
  2. มีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตําแหนงเจาพนักงานศนูยเยาวชน 2 และไดดํารงตาํแหนงไมตํ่ากวาระดับ 2 
หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศนูยเยาวชน หรืองานอื่นที่เกีย่วของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป กาํหนด 4 ป ใหเพิ่มเปน 5 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงเจาพนกังานศูนยเยาวชน 
2 ขอ 1 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมคีวามรู ความสามารถเชนเดียวกับเจาพนกังานศูนยเยาวชน 3 แลว จะตอง 
  1. มีความรู ความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด 
  2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ และเสนอแนะวธิีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
  3. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
 
 
 



 
 

ชื่อตําแหนง             เจาพนกังานศูนยเยาวชน  5 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานศูนยเยาวชน รับผิดชอบงานศูนยเยาวชนภายใตการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ      
ผูบังคับบัญชา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
  ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน ควบคุมการจัดกิจกรรมดานตาง ๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชิกของศูนยเยาวชน อันไดแก 
ดานพลศึกษา นาฏศิลป คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม การจัดสนามเด็กเลน 
เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ นอกจากนัน้ยงัทําหนาที่ควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมเยาวชน  เด็กเรรอน 
สํารวจขอมูลสถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ติดตอประสานงานกับสถานศึกษาและชมุชน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนทีเ่กี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานศนูยเยาวชน 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4  
หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศนูยเยาวชน หรืองานอื่นที่เกีย่วของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
  2. มีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตําแหนงเจาพนักงานศนูยเยาวชน 2 และไดดํารงตาํแหนงไมตํ่ากวาระดับ 3 
หรือ ที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศนูยเยาวชน หรืองานอื่นที่เกีย่วของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมคีวามรู ความสามารถเชนเดียวกับเจาพนกังานศูนยเยาวชน 4 แลว จะตอง 
  1. มีความรู ความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
  2. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของเทศบาล 
                           3. มีความรู ความเขาใจในงานของกระทรวง ทบวง กรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในหนาที่ 
                           4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
 
 
 
 



 

ชื่อตําแหนง            เจาพนกังานศูนยเยาวชน 6 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานดานศูนยเยาวชน ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก โดยควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรอืปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับ
มอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
  ปฏิบัติงานที่ยากมากหรือมีความรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกบังานศูนยเยาวชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน ควบคุมการจดักิจกรรมดานตาง ๆ  แกเยาวชนที่เปนสมาชกิของศูนยเยาวชน ไดแก ดานพลศึกษา 
นาฏศิลป คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม การจัดสนามเด็กเลน เปนตน ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ติดตอ
ประสานงาน นอกจากนั้นยังทําหนาที่ควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมเยาวชน เด็กเรรอน 
สํารวจขอมูลสถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ติดตอประสานงานกับสถานศึกษาและชมุชน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนทีเ่กี่ยวของ 
  ในฐานะหัวหนางาน มีหนาที่กาํหนดนโยบายในการปฏบิัติงาน พิจารณาวางอัตรากาํลัง เจาหนาทีแ่ละ
งบประมาณของหนวยงานทีรั่บผิดขอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา
แนะนาํ ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบเขารวมประชุม
คณะกรรมการตางๆ ตามทีไ่ดรับแตงตั้ง เขารวมประชุมกาํหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการฝกอบรมและให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่รองลงมา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกีย่วของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานศนูยเยาวชน 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5  
หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชน 2 และไดดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 4 
หรือที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศนูยเยาวชน หรืองานอื่นที่เกีย่วของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
 
 
 
 



 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมคีวามรู ความสามารถเชนเดียวกับเจาพนกังานศูนยเยาวชน 5 แลว จะตอง 
  1. มีความรู ความสามารถในการบรหิารงานและจัดระบบงาน 
  2. มีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
                      3. มีความรูทางคอมพิวเตอร ในการทําแผนตารางทําการ (Spread Sheet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

ชื่อตําแหนง     เจาหนาทีห่องสมุด 
 

ประเภท     บุคลากรทางการศึกษา  
 
ลักษณะงานโดยทัว่ไป 
  สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ที่ปฏิบัติงานทางดานหองสมุดหรือใหบริการแกผูใชหองสมุด ซ่ึงมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแลกิจการของหองสมุด จัดหาดแูล เก็บรักษาหนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสดุ ครุภัณฑของ
หองสมุด ทาํทะเบียน จัดหมวดหมูและทาํบตัรรายการหนังสือ แนะนาํและใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมดุ จัดกิจกรรม
เพ่ือสงเสริม เผยแพร และชกัจูงใหประชาชนใชหองสมุดรวบรวมสถิติและจัดทํารายงานประจําปของหองสมุด และปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนที่เกีย่วของ 
 
ชื่อและระดับของตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ 
   เจาหนาที่หองสมุด 1    ระดับ  1  
                          เจาหนาทีห่องสมุด  2   ระดับ  2  
                           เจาหนาทีห่องสมุด  3   ระดับ  3  
                          เจาหนาทีห่องสมุด 4   ระดับ  4  
                           เจาหนาทีห่องสมุด 5    ระดับ  5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชื่อตําแหนง                                       เจาหนาทีห่องสมุด 1 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานชัน้ตนเกี่ยวกบังานหองสมุดที่มลัีกษณะงานไมยาก ภายใตการกาํกบัตรวจสอบหรือสอนงาน
อยางใกลชิดหรือตามคําสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัด หรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาทีอ่ื่น
ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
  ปฏิบัติงานทีไ่มยากเกี่ยวกับการจัดหา ดูแล เก็บรักษาและซอมแซมหนังสือ ดูแลรักษาวัสดุ และ
ครุภัณฑของหองสมุด ทาํทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือ และทาํบัตรรายการหนังสอื แนะนาํและใหบริการแกประชาชน            
ในการใชหองสมุด ใหบริการตอบคําถามตางๆ เกี่ยวกับกิจการของหองสมุด และปฏิบัติหนาที่อ่ืนทีเ่กี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรอืเทียบไดไมตํ่ากวานี้ หรือ 
            2. ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางบรรณารักษ 
หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
  1. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานหองสมุดขั้นตนอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที ่
  2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายจัดตั้งเทศบาล  กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมาย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
  3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที ่
  4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา 
  5. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่  
  6.มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 
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หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณหรือผูปฏิบัติงานระดับตนเกี่ยวกับงานหองสมุดที่มี
ลักษณะงานคอนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบ หรือสอนงานเปนระยะ หรือปฏิบัติงานตามคําสั่ง แบบอยาง หรือ
แนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
  
ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการจัดหา ดูแล เก็บรักษา และซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบอาคาร 
วัสดุ และครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือ และทําบัตรรายการหนังสือ แนะนําและใหบริการแก
ประชาชนในการใชหองสมุด และใหบริการตอบคําถามตางๆ เกี่ยวกับกจิการของหองสมุด จัดกจิกรรมของหองสมดุเพ่ือ
สงเสริมเผยแพร และชักจูงใหประชาชนใชหองสมุดมากขึน้ รวบรวมสถติิและจัดทาํรายงานประจาํปของหองสมุด และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงเจาหนาทีห่องสมุด 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือที่ ก.ท.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุดหรืองานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป  กําหนดระยะเวลา 2 ป ใหเพิ่มเปน 5 ป สําหรับคุณวุฒิตํ่ากวาที่กาํหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง
เจาหนาทีห่องสมุด 1 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมคีวามรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่หองสมุด 1แลว จะตองมีความสามารถ              
ในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวธิีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
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หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณเกี่ยวกับงานหองสมุด ภายใตการกาํกบั ตรวจสอบ หรือ
แนะนาํ หรือปฏิบัติงานตามคําสั่ง แบบอยาง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูบาง และปฏิบติัหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
  
ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
  ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานหองสมุด โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง 
เชน พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการจดัหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด และใหเลขหมูหนังสือ ทําดรรชนี ทํา
บรรณานุกรม ทําสารสังเขป ใหคําแนะนาํในการใชคูมือการศึกษาคนควาหนังสือในหองสมุด ใหคําปรึกษาแนะนาํและ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําบญัชีหนังสือทั้งหมดของหองสมุด การจัดทําและรักษาสมุดทะเบียนตางๆ ของหองสมุด การลงบัตร
และเรียงบัตรรายการ การทาํกฤตภาค และการเก็บรวบรวมสถิติตางๆ เกี่ยวกับหองสมดุ จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน  ติดตอ
ประสานงาน รวมทั้งควบคมุดูแลการเก็บรักษาและซอมแซมหนังสือ แนะนาํการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงเจาหนาที่หองสมุด 1 และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 2 หรือที่ ก.ท.เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

 ความรูความสามารถที่ตองการ 
   1. มีความรูในวิชาการบรรณารักษศาสตรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยระเบียบบรหิารราชการแผนดิน 
กฎหมายวาดวยระเบียบพนกังานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอ่ืนที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
  3. มีความรูทั่วไปเกีย่วกบัเหตุการณปจจุบนัในดานการเมือง เศรษฐกจิและสังคม โดยเฉพาะอยางยิง่ของ
ประเทศไทย และของทองถิน่ 
  4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  5. มีความสามารถในการศกึษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
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หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณเกี่ยวกับงานหองสมุดภายใตการกาํกับตรวจสอบ หรือ
แนะนาํเฉพาะในบางกรณีทีจํ่าเปน ในการปฏิบัติงานจําเปนตองแกปญหาคอนขางบอย ตองประยุกตประสบการณเพ่ือ
ปรับวิธีการและแนวดําเนนิการใหเหมาะสมกับสถานการณ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
  
ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
   ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานหองสมุด โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน พิจารณา
และใหขอเสนอแนะในการจดัหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด ควบคุม ดูแล เก็บรักษา และซอมแซมหนังสือ รับผิดชอบ
อาคาร วัสดุและครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือ และทําบัตรรายการหนังสือ แนะนําและใหบริการ 
แกประชาชนในการใชหองสมุด จัดกิจกรรมของหองสมุดเพ่ือสงเสริม เผยแพร และชกัจูงใหประชาชนใชหองสมุดมากขึน้ 
บริการขอมูลทางคอมพิวเตอร รวบรวมสถิติ และจัดทํารายงานประจาํปของหองสมดุ เปนตน ใหคําปรกึษาแนะนาํการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดบัรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่
เกี่ยวของ 
   
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  1. มีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตําแหนงเจาหนาทีห่องสมดุ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ ก.ท.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอืน่ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป หรือ 
   2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่หองสมุด 1 และไดดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 2 หรือที่ 
ก.ท.เทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานหองสมุดหรืองานอืน่ที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมคีวามรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่หองสมุด 3 แลว จะตอง 
   1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด  
  2. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 
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หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณคอนขางสูงเกี่ยวกับงานหองสมุดที่มีลักษณะงาน
คอนขางยาก และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
  
ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
   ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานหองสมุด โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการจดัหาและคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด ควมคุม ดูแล เก็บรักษา และซอมแซม
หนังสือ รับผิดชอบอาคาร วัสดุและครุภัณฑของหองสมดุ ทําทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือ และทาํบัตรรายการหนังสือ 
แนะนําและใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมุด และการเลือกหาหนังสือวิชาการเฉพาะดาน จัดกิจกรรมของ
หองสมุดเพื่อสงเสริม เผยแพร และชักจูงใหประชาชนใชหองสมุดมากขึน้ บริการขอมลูทางคอมพิวเตอร รวบรวมสถิติ และ
จัดทาํรายงานประจาํปของหองสมุด เปนตน ฝกอบรมและใหคําปรกึษาแนะนาํการปฏบัิติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่หองสมุด 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.ท.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอื่นทีเ่กี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
   2. มีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตําแหนงเจาหนาทีห่องสมดุ 1 และไดดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 3 หรือ 
ที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกบังานหองสมุดหรอืงานอืน่ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 

 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมคีวามรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่หองสมุด 4 แลว จะตอง 
   1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
  2. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  3. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนําและเสนอแนะวธิีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 
 
 

 



 

 

 
ชื่อตําแหนง                                    เจาหนาที่ศูนยเยาวชน 
 
ประเภท         บุคลากรทางการศึกษา 
 
ลักษณะงานโดยทัว่ไป 
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตางๆ ของศูนยเยาวชน ที่ปฏิบัติสงเสริมเยาวชนเกี่ยวกบัการใชเวลาวางให
เปนประโยชน การจัดกจิกรรมเพื่อจูงใจประชาชนและเยาวชนในดานตางๆ ไดแก กิจกรรม ดานพลศึกษา ศิลป นาฏศิลป 
หองสมุด และคหกรรมศาสตร การจัดสนามเด็กเล็ก และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ 
 
ชื่อและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ 
  เจาหนาที่ศูนยเยาวชน  1     ระดับ   1   
  เจาหนาที่ศูนยเยาวชน  2     ระดับ   2   
  เจาหนาที่ศูนยเยาวชน  3     ระดับ   3   
  เจาหนาที่ศูนยเยาวชน  4     ระดับ   4   
  เจาหนาที่ศูนยเยาวชน  5     ระดับ   5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชื่อตําแหนง              เจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขัน้ตนเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชนที่ไมยาก ภายใตการกํากบัตรวจสอบใกลชิด หรือตามคําสั่ง 
หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางแนชัด หรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
  ในฐานะผูปฏบิัติงานของศนูยเยาวชน ทาํหนาที่เกี่ยวกบัการจัดกิจกรรมดานตางๆ แกเยาวชนที่เปน
สมาชิกศูนยเยาวชน เพื่อใหรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน อนัไดแกดานพลศึกษา เชน การสอบ ฝกซอม เลน  แขงขนั
กีฬาประเภทตางๆ ทั้งกีฬาในรมและกลางแจง ดานศิลป เชน การสอนหตัถศึกษา  การเย็บปกถกัรอย ประดษิฐของชํารวย 
ดานนาฏศิลป  เชน การฝกสอนและซอมนาฏศิลป ดานหองสมุด ดานคหกรรมศาสตร เชน โภชนาการ การจัดกจิกรรม
พิเศษ เชน การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม และการจัดสนามเด็กเลน เปนตน นอกจากนัน้ยังทําหนาที่สํารวจขอมูลสถิติ
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ติดตามและพฒันาเด็กเรรอน ประสานงานกบัสถานศึกษาและชุมชนและปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่
เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 

ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชพี หรือเทียบไดไมตํ่ากวานีท้างคหกรรมศาสตร หัตถกรรม วิจิตรศิลป            
ศิลปประยุกต นาฏศิลป อาหารและโภชนาการหรือ ประกาศนยีบัตรทางการศึกษา ทางบรรณารักษ หรือทางอื่นที่ ก.ท.
กําหนดเปนคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
  1. มีความรูในงานศูนยเยาวชนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายจัดตั้งเทศบาล  กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมาย
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
  3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธรุการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
  5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อตําแหนง           เจาหนาที่ศูนยเยาวชน  2 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกบังานศนูยเยาวชนที่คอนขางยาก ภายใตการกาํกับตรวจสอบโดยทัว่ไป หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน เชน การจัดกิจกรรมดานตางๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชิก
ศูนยเยาวชน เพื่อใหรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดแก ดานพลศึกษา เชน การสอนฝกซอม เลน แขงขันกีฬา
ประเภทตางๆ ดานศิลป เชน การสอนหัตถศึกษา เย็บปกถักรอย  ประดิษฐของชํารวย  ดานนาฏศิลป เชน การฝกสอน
และซอมนาฏศิลป ดานคหกรรมศาสตร เชน โภชนาการ การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม และการ
จัดสนามเด็กเลน เปนตน นอกจากนั้นยังทําหนาที่สํารวจขอมูลสถิติเกีย่วกับเด็กและเยาวชน ติดตามและพฒันาเด็ก
เรรอน ประสานงานกับสถานศึกษาและชมุชนและปฏิบติัหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือที่ 
ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานศูนยเยาวชนหรืองานอืน่ที่เกี่ยวของมาแลว           
ไมนอยกวา 1 ป กําหนดระยะเวลา 2 ป ใหเพิ่มเปน 5 ป สําหรับผูมีคุณวฒุทีิ่กาํหนดไวตํ่ากวาทีก่ําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
  นอกจากจะมคีวามรู ความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1  แลว จะตองมีความสามารถ
ในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวธิีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อตําแหนง         เจาหนาที่ศูนยเยาวชน 3 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชนทีย่ากพอสมควร ภายใตการกาํกับตรวจสอบ แนะนําของ
ผูบังคับบัญชา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากพอสมควรเกี่ยวกบังานศนูยเยาวชน โดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ควบคุมการจัดกิจกรรมดานตางๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชิกศนูยเยาวชนเพื่อใหรูจกัใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดแก 
ดานพลศึกษา นาฏศิลป คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทศันศกึษา คายพักแรม และการจัดสนามเด็กเลน 
เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา นอกจากนัน้ ยังทําหนาที่สํารวจขอมูลสถิติ
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  ติดตามและพฒันาเด็กเรรอน ประสานงานกับสถานศึกษาและชุมชน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนงเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2หรือที่ 
ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานศูนยเยาวชนหรืองานอืน่ที่เกี่ยวของมาแลว            
ไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมคีวามรู ความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 2 แลว จะตอง 
  1. มีความรูทั่วไปเกีย่วกบัเหตุการณปจจุบนัในดานการเมือง เศรษฐกจิ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของ
ประเทศไทยและของสวนทองถิ่น 
  2. มีความสามารถในการศกึษาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชื่อตําแหนง         เจาหนาที่ศูนยเยาวชน 4 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในศูนยเยาวชน รับผิดชอบงานศูนยเยาวชน ภายใตการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูบังคับบัญชา หรือปฏิบัติงานศูนยเยาวชนที่คอนขางยากมาก และปฏบัิติหนาที่อืน่ตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏบิัติ 
  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบคุมการจัดกิจกรรมตางๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชกิของศูนยเยาวชน ไดแก ดานพลศึกษา 
นาฏศิลป คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม และการจัดสนามเด็กเลน เปนตน ให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
นอกจากนัน้ยังทําหนาทีแ่ละสาํรวจขอมูลสถติิเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ติดตามและพัฒนาเด็กเรรอน ประสานงานกับสถานศกึษา
และชุมชน และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ 
ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานศูนยเยาวชนหรืองานอืน่ที่เกี่ยวของมาแลว              
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
  2. มีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตําแหนงเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1 และไดดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 2 
หรือที่ ก.ท.เทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศนูยเยาวชนหรอืงานอืน่ที่เกีย่วของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมคีวามรู ความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 3 แลว จะตอง 
  1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด 
  2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนาํ และเสนอแนะวธิีการ
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดขอบ 
  3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
  4. มีความสามารถในการตดิตอประสานงาน 

 
 
 



 
 

ชื่อตําแหนง          เจาหนาที่ศูนยเยาวชน 5 
 
หนาที่และความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในศูนยเยาวชน รับผิดชอบงานศูนยเยาวชน ภายใตการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ผูบังคับบัญชา หรือปฏิบัติงานศูนยเยาวชนที่ยากมาก และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานทีป่ฏบิัติ 
  ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรือมคีวามรับผิดชอบสูงมากเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบคุมการจัดกิจกรรมตาง ๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชกิของศูนยเยาวชน  ไดแก พลศึกษา 
นาฏศิลป คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม การจัดสนามเด็กเลน เปนตน ใหคําปรึกษา
แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ นอกจากนั้นยัง
ทําหนาที่สํารวจขอมูลสถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ติดตามและพัฒนาเด็กเรรอนประสานงานกับสถานศึกษาและชมุชน 
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตาํแหนง 
  1. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือท่ี 
ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานศูนยเยาวชนหรืองานอืน่ที่เกี่ยวของมาแลว              
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 1 และไดดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 3 
หรือที่ ก.ท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานศนูยเยาวชนหรอืงานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
 นอกจากจะมคีวามรู ความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ศูนยเยาวชน 4 แลว จะตอง 
  1. มีความรู ความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 
  2. มีความรูทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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บัญชีตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทา 

ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
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บัญชีตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทาตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 

ท่ี ตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะดานประสบการณ 
สําหรับผูดํารงตําแหนง ตําแหนงอื่นที่ ก.ท. เทียบเทา 

1. ครู - ปฏิบัติหนาทีใ่นตําแหนงครผููชวยเปนเวลา 
2 ป โดยผานการประเมนิการเตรียมความพรอม 
และพัฒนาอยางเขมตามหลกัเกณฑและ
วิธีการที่ ก.ท.กําหนด หรือดํารงตําแหนงอ่ืน
ที่ ก.ท. เทียบเทา 

- ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล 
สายงานการศึกษานอกระบบและสงเสริม
การศึกษา ไดแก สันทนาการ นักวิชาการ
ศึกษา นักวิชาการวัฒนธรรม บรรณารักษ 
ดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 6   

2. รองผูอํานวยการ 
สถานศกึษา 

- ดํารงตําแหนงครูมาแลวไมนอยกวา 4 ป สําหรบั
ผูมีวุฒิปริญญาตรี และ 2 ปสําหรับ ผูมีวฒุิ
ปริญญาโทขึ้นไป หรือดํารงตาํแหนงศึกษานิเทศก 
หรือดํารงตําแหนงนกับริหารการศึกษา หรือ
ดํารงตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.เทียบเทา 

- ตําแหนงอาจารย 1 ไมนอยกวา 6 ป 
สําหรับผูมวีุฒปิริญญาตรี  ไมนอยกวา 
4 ป สําหรับผูมวีุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือ 
- ตําแหนงไมตํ่ากวาอาจารย 2 รับเงินเดือน
ในระดับ 6  

3. ศึกษานิเทศก - ดํารงตําแหนงครูมาแลวไมนอยกวา 4 ป 
สําหรับผูมวีุฒปิริญญาตรี และ 2 ปสําหรบั 
ผูมีวุฒิปริญญาโทขึน้ไป หรอืดํารงตําแหนง
อ่ืนที่ ก.ท.เทียบเทา 

- ตําแหนงอาจารย 1 ไมนอยกวา 6 ป 
สําหรับผูมวีุฒปิริญญาตรี  ไมนอยกวา 
4 ป สําหรับผูมวีุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือ 
- ตําแหนงไมตํ่ากวาอาจารย 2 รับเงินเดือน
ในระดับ 6 

4. หัวหนาฝาย 7                          
(นักบริหารการศึกษา 7) 

- ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตาํแหนงนักบริหาร  
การศึกษา 6 หรอืตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.เทียบเทา 
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติ
ราชการเกีย่วกบังานบริหารการศึกษาหรือ 
งานอื่นที่เกีย่วของมาแลวไมนอยกวา 1 ป         

- ตําแหนงนักบริหารการศึกษา คศ.1  
มาแลวไมนอยกวา 2 ป  

5. ผูอํานวยการกองการศึกษา 7 
(นักบริหารการศึกษา 7) 

- ดํารงตาํแหนงหรือเคยดาํรงตําแหนงหวัหนา
ฝาย 7 (นักบริหารการศึกษา 7) หรือตําแหนง
อ่ืนที่ ก.ท.เทยีบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป
โดยจะตองปฏบัิติงานเกี่ยวกบังานบริหาร
การศึกษาหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป หรือ 
- ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงนักบริหาร
การศึกษา 6 หรอืตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท. เทียบเทา 
มาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานบริหารการศึกษาหรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

- ตําแหนงนักบริหารการศึกษา คศ.2 
มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 
 
 
 
 
- ตําแหนงนักบริหารการศึกษา คศ.1 
มาแลวไมนอยกวา 4 ป  
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ที่ ตําแหนง 
คุณสมบัติเฉพาะดานประสบการณ 

สําหรบัผูดํารงตําแหนง ตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท. เทียบเทา 

6. ผูอํานวยการกองการศึกษา 8  
/ รองผูอํานวยการสํานักการ 
ศึกษา 8  
 (นักบริหารการศึกษา 8) 

- ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวย 
การกองการศึกษา 7  (นักบริหารการศึกษา 7) 
หรือตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไม
นอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏบัิติงานเกี่ยวกบั
งานบริหารการศึกษาหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
- ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง
หัวหนาฝาย 7(นักบริหารการศึกษา 7) หรอื
ตําแหนงอ่ืนที่ ก.ท.เทียบเทามาแลวไม
นอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกีย่วกับ
งานบริหารการศึกษาหรืองานอื่นที่เกีย่วของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  

- ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา 
คศ.2 มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 
 
 
 
 
- ตําแหนงนกับริหารการศึกษา คศ.2 
มาแลวไมนอยกวา 4 ป  

9. ผูอํานวยการสาํนักการศึกษา 9 
(นักบริหารการศึกษา 9) 

- ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูอํานวย 
การกองการศึกษา 8 (นักบริหารการศึกษา 8) 
หรือ รองผูอํานวยการสาํนกัการศึกษา 8           
(นักบริหารการศึกษา 8) หรือตําแหนงอ่ืนที่ 
ก.ท.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  4 ป         
โดยจะตองปฏบัิติงานเกี่ยวกบังานบริหาร
การศึกษาหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 

- ตําแหนงผูอํานวยการกองศึกษา คศ.3
หรือรองผูอํานวยการสํานกัการศึกษา 
คศ.3 มาแลวไมนอยกวา 4 ป  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


