
                                                   
 
 

 
ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
สายงานบริหารสถานศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

และต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
....................................................... 

 ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส จะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล  เพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่ง             
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑ 5 มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.2557 ลงวันที่ 2๖ มกราคม 2558 จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหาร
สถานศึกษา ดังนี ้

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
- ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านบาเละฮิเล)        

ต าแหน่งเลขท่ี 04137-2 
- ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านบาเละฮิเล)   

ต าแหน่งเลขท่ี 20620-1 
- ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง)         

ต าแหน่งเลขท่ี 30922-1 
- ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง)        

ต าแหน่งเลขท่ี 04159-2 
- ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) 

ต าแหน่งเลขท่ี 04198-1 
- ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 (ถนนโคกเคียน)    

ต าแหน่งเลขท่ี 04212-1   

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  
๒.๑ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

(๑) พนักงานเทศบาล ซึ่งด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา รับเงินเดือน 
อันดับ คศ.๑ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่า 
รองผู้อ านวยการช านาญการหรือด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ท่ีมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
หรือด ารงต าแหน่งครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าครูช านาญการ หรือด ารงต าแหน่งนักบริหารการศึกษาไม่ต่ ากว่า 
ระดับ ๖ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ท.เทียบเท่า 

(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
(๓) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนด 

ต าแหน่งที่ ก.ท. ก าหนด (ผนวก ก)  
/2.2 ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ... 
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๒.๒ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(๑) ด ารงต าแหน่งครู มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ         

๒ ปี ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท หรือด ารงต าแหน่งนักบริหารการศึกษา คศ.๑ หรือระดับ ๖ หรือด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ คศ.๑ และ 

(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และ 
(๓) มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด (ผนวก ข)   

๓. การรับสมัคร 
       ให้ผู้ท่ีประสงค์จะสมัครสอบคัดเลอืก ยื่นใบสมัครตามแบบท่ีก าหนดท้ายประกาศนี้     
(ผนวก ค) ด้วยตนเองได้ที่ ส านักการศึกษา (ชั้น ๓) ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 
2559 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ในวันและเวลาราชการ รวมทั้งรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งส าหรับต าแหน่งตามประกาศ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน 
คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะ ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดๆ  

๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน าไปย่ืนในการสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง และ
ลงลายมือชื่อ ก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ใบสมัคร ตามแบบที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ (ผนวก ค) 
๔.๒ ผลประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาคุณลักษณะตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง       

ตามแบบท่ีก าหนดท้ายประกาศนี้ (ผนวก ง) 
๔.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก (เครื่องแบบชุดข้าราชการ) และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 

๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายของตนเอง 
๔.๔ ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง จ านวน 1 ชุด 
๔.๕ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือหนังสือรับรองสิทธิซึ่ง  

คุรุสภาออกให้ 
๔.๖ ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
๔.๗ ส าเนาบัตรประวัติพนักงานครูเทศบาล /ข้าราชการ  จ านวน ๑ ชุด พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 
๔.๘ หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา อนุญาตให้มาสมัครสอบคัดเลือก จ านวน ๑ ชุด

(ผนวก จ) 
๔.๙ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จ านวน ๑ ฉบับ 
๔.๑๐ ส าเนาหลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ใบส าคัญสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อนามสกุล  ฯลฯ   

จ านวน ๑ ชุด 
 

๕. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก 
     ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกฯ จ านวน 400 บาท 

และเม่ือประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกคนใดเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ แล้ว เทศบาลจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตจะจ่ายคืนค่า
สมัครสอบให้แก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเท่านั้น 

/6. การประกาศรายชื่อ... 
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๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  
คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบคัดเลือก   

ในวันที ่10 กุมภาพันธ ์๒๕๕๙ ณ ส านักการศึกษา (ชั้น ๓) ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส และทางเว็บไซด์ 
www.naracity.go.th  

๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก (ผนวก ฉ) คะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน  ประกอบด้วย 
๖.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  ทดสอบความรู้ 

ความสามารถ และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและหลักวิชาการ
ในต าแหน่งนั้นโดยเฉพาะ   โดยวิธีสอบข้อเขียน  

๖.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)   ทดสอบ
ความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียน     

๖.๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่างๆ รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาประกอบการสัมภาษณ์   
โดยวิธีสัมภาษณ์ 

๘. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
8.1 ก าหนดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙          

เวลา ๐๙. 0๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ ห้อง รับรอง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  
อ าเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 

8.2 ก าหนดสอบภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙    
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑6.๐๐ น.  ณ ห้องรับรอง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  
อ าเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 

8.3  ก าหนดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ในวันที่ 7 มีนาคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง รับรอง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  อ าเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  (ส าหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามข้อ 8.๑ และข้อ 8.๒             
คณะกรรมการฯ จะประกาศรายชื่อ ในวันที่ 3 มีนาคม ๒๕๕๙) 

๙. การแต่งกาย 
 ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก แต่งกายเครื่องแบบปกติสีกากีคอพับในวันสอบข้อเขียน และสอบ
สัมภาษณ์ โดยให้น าบัตรประจ าตัวพนักงานเทศบาลไปแสดงในวันสอบด้วย 

10. เกณฑ์การตัดสิน 
ก าหนดให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
10.1 ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ

ต าแหน่งในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
10.2 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 10.๑ จึงจะเป็นผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

(การสัมภาษณ์) 
10.3 ผู้ที่สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (การสัมภาษณ์) จะต้องได้คะแนนภาค

ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 

/11. กรณีการทุจริต... 
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11.  กรณีการทุจริต 
 ในกรณีที่ปรากฏว่า มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการสอบคัดเลือก  ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ รายงานให้เทศบาลเมืองนราธิวาสทราบ เพ่ือพิจารณาว่า
จะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากเทศบาลเมืองนราธิวาส ให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว  ก็ให้
ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่  ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ไม่มี
สิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 

12.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศผลการสอบคัดเลือก  วันที่  9 มีนาคม ๒๕๕๙      
ณ เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้
คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หาก
ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  

13. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี 
  เทศบาลเมืองนราธิวาส จะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จ านวน 2 เท่าของอัตราว่าง 
ตามท่ีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก และจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับที่ 1 ภายใน 30 วัน และ
เมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีส ารองให้ยกเลิก 

14.  การบรรจุและแต่งตั้ง 
 เทศบาลเมืองนราธิวาส  จะแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือ กได้ ในต าแหน่งที่ว่างจากบัญชี          
การประกาศผลการสอบคัดเลือกตามล าดับที่ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ตามประกาศ โดยจะต้องได้รับ ความเห็นชอบ จาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสเรียบร้อยแล้ว 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

    ประกาศ ณ วันที่  28  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
             
 
 
               (นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์) 
                       นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

 
 


