
 

 
ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรื่อง    รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารของเทศบาล 
         เพ่ือแตง่ต้ังให้ด ารงต าแหนง่บริหารต่างสายงาน 

....................................................... 

  ด้วย เทศบาลเมืองนราธิวาส จะด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพ่ือเปลี่ยน 
สายงานนักบริหารของเทศบาล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน จ านวน ๑ ต าแหน่ง 

ฉะนั้น  อาศัยอ านาจ ตามความใน ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นราธิวาส   เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๗      
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม  25๕๘ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล  เพื่อเปลี่ยนสายงาน          
นักบริหารของเทศบาล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหารต่างสายงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส ดังนี้ 

 1. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก  
     ประเภทบริหารท้องถิ่น 

    ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จ านวน ๑ อัตรา 
 2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  

    ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่ ก.ท.ก าหนด ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้งและมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือกฯ ตาม (ผนวก ก.) 

 3. การรับสมัคร สอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร 
          ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารประกอบ        
การสมัคร ได้ท่ีงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส     
ถนนพิชิตบ ารุง อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  ตั้งแต่วันที่  27 กรกฎาคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่               
๑1 สิงหาคม 255๙ ในวันและเวลาราชการ  โดยผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตามประกาศ หากภายหลังปรากฏว่ามีผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่า วไม่ครบถ้วน 
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ นั้นขาดคุณสมบัติในการรับสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ 
และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

4. เอกสารหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือก 
           ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ                
ซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้ 

     4.1  ใบสมัครสอบคัดเลือก (ผนวก ข.) 
     4.2  แบบประเมินบุคคลเพ่ือความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการตรวจสอบและ

พิจารณาความเห็นชอบของผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้ากอง ปลัดเทศบาล และ
นายกเทศมนตรีจากต้นสังกัด (ผนวก ค.) 

    4.3  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า (แต่งเครื่องแบบ ข้าราชการ) 
ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 3 รูป  โดยให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง 

 
/4.4  ส าเนาบัตรประจ าตัว....                                                     



   
 
  4.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานเทศบาล  จ านวน  1  ฉบับ  
  4.5  ส าเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล  จ านวน  1  ชุด  
  4.6  ส าเนาวุฒิการศึกษา ที่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  จ านวน  1  ชุด 

4.7  หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบ
คัดเลือก (ผนวก ง.) 

  4.8  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย  
  4.9  ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก   จ านวน  400  บาท  
  4.10  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล 

 5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  
           เทศบาลเมืองนราธิวาส   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา และ
สถานที่สอบคัดเลือกฯ ณ  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส  อ าเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส   
ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม 255๙  หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์  0 7351 2431 

 6. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  
     คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกฯ จะด าเนินการสอบคัดเลือกตามหลักสูตร

และวิธีการสอบโดยแบ่งเป็น ๒ ภาค (ภาคละ 100 คะแนน รวม 200 คะแนน) แยกรายละเอียดดังนี้ 
      6.๑ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
     6.๒ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  โดยวิธีการสัมภาษณ์  
                ให้ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งที่ ก.ท. ก าหนด 

 7. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก  
     ๗.๑ ก าหนดสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ในวันที่ ๓๑ 

สิงหาคม 255๙ 
     7.๒ ก าหนดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๖ กันยายน 2559  
     ส าหรับเวลาและสถานท่ีด าเนนิการสอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบภายหลัง  

8. การแต่งกาย  
    ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ แต่งเครื่องแบบปกติสีกากีคอพับ  

9. เกณฑ์การตัดสิน  
    ก าหนดให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้  

     9.1 ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
     9.2 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามข้ อ 9.1 จึงจะเป็นผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับ

ต าแหน่ง (การสัมภาษณ์)  ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งใน วันที่                  
๒ กันยายน 255๙  ณ ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0 7351 2431 

     9.3 ผู้ที่สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (การสัมภาษณ์)  จะต้องได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

       /10.  กรณีการทุจริต............ 
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  10. กรณีการทุจริต 
              ในกรณีที่ปรากฏว่า มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท าให้เกิดความ      
ไม่เป็นธรรมในการสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  รายงานให้เทศบาลเมืองนราธิวาสทราบ 
เพ่ือพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบที่เกิด   
การทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร  ถ้าหากเทศบาลเมืองนราธิวาส  ให้ยกเลิกการสอบ
คัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว  ก็ให้ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 

 11. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
เทศบาลเมืองนราธิวาส  จะประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 7 กันยายน 255๙                

โดยเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้
ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่า
เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้รับ
เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  

 12. การประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี 
       เทศบาลเมืองนราธวิาส  จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จ านวน ๒ เท่าของอัตราว่าง

ตามท่ีประกาศรับสมัครฯ โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับที่ 1 ภายใน ๓๐ วัน และเม่ือมี
การบรรจุผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีส ารองให้ถือว่ายกเลิก  

 1 3. การแต่งตั้ง 
       เทศบาล เมืองนราธิวาส จะแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกฯ  ได้ให้ด ารงต าแหน่งสายงาน               

ผู้บริหารของเทศบาลเมืองนราธิวาสตามล าดับที่ในประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่         เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.255๙ 

 

 

(นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์) 

นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 
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