
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก 
เพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับทีสู่งขึ้น                             
                     ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล 

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

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือก เพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น              
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาล จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่ง  
ในระดับทีสู่งขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองนราธิวาส จ านวน ๒ ต าแหน่ง    

               ฉะนั้น อาศัยอ านาจตาม ความใน ข้อ 2 (4) และข้อ 6  (๒)  ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกส าหรับพนักงาน
เทศบาล  ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้ง พนักงานเทศบาล ให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับทีสู่งขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองนราธิวาส  ดังนี้   

1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
    ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ประกอบด้วย 

๑) ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง)             
    จ านวน ๑ อัตรา  

      ๒) ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักการศึกษา  (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) 
          จ านวน ๑ อัตรา   

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 
        ผู้สมัครคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งที่ ก.ท. ก าหนด ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง  และมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับ               
การคัดเลือกตาม (ผนวก ก.) 

 

3. การรับสมัครคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร 
     ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร              

ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส  
ถนนพิชิตบ ารุง  อ าเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่             
๑1 สิงหาคม 255๙ ในวันและเวลาราชการ 

 

4. เอกสารที่ต้องย่ืนในวันสมัคร 
     (1)  ใบสมัคร  (ผนวก  ข.) 
       (2)  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป    
     (3)  ส าเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
         (4)  ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(5) ส าเนาหลักฐาน......... 



 ๒ 

 (๕)  ส าเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง               
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (๖)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  
(๗)  หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  

(ผนวก ค.) 
(๘)  แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ (ผนวก ง.) 
(๙)  แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผนวก จ.)   
(๑๐)  แบบแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ในต าแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก  จ านวน 1๐ ชุด

(ผนวก ฉ.)  
 ในการสมัครคัดเลือก ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ                    
ไม่ครบถ้วน คณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ และไม่มีสิทธิ
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ 

 

5.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
 ผู้สมัครคัดเลือก ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก คนละ 400 บาท  
 

6.  หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือก 
 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือกโดย วิธีการสัมภาษณ์และประเมินจาก            

การจัดท าวิสัยทัศน์ เอกสารข้อมูลต่างๆของผู้สมัคร คัดเลือก  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สมัครตามที่เห็นสมควร (ผนวก ช.) 

 

7.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่                 

15 สิงหาคม 25๕๙   ณ ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส                        
หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0 7351 2431  

 

8.  การประกาศ  วัน  เวลา  และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบ
สัมภาษณ์)  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์  ในวันที่ 31 
สิงหาคม 255๙  (ส าหรับเวลาและสถานที่ด าเนินการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบภายหลัง) 

 

 9.  การแต่งกาย  
 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก แต่งเครื่องแบบปกติสีกากีคอพับ 
 

 10.  การประกาศผลการคัดเลือก 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 1 กันยายน 255๙             

 
 
 

/11. การข้ึนบัญชี... 



 ๓ 

 
 

 11.  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ใช้ได้ไม่เกิน 60 วัน  นับแต่ประกาศผลการ
คัดเลือกเป็นต้นไป  และให้ใช้ส าหรับการแต่งตั้งผู้บริหารของเทศบาลเมืองนราธิวาส  อ าเภอเมือง นราธิวาส  
จังหวัดนราธิวาสเท่านั้น  และผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกได้ไปแล้ว  
  (2)  ผู้นั้นสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่คัดเลือกได้ 
  (3)  ผู้นั้นออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง  
  (4)  เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสมีมติให้เรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอ่ืน  
 

 12.  การแต่งตั้ง 
   นายกเทศมนตรีจะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง ผู้บริหารของเทศบาล
ตามล าดับที่ สอบได้ ในประกาศ ผลการคัดเลือกฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนราธิวาส  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ  วันที่    27    เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 255๙ 
 

 
 

   (นายสมนึก  เนื้อน้อย) 
                       ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.นราธิวาส 

                         ประธานกรรมการคัดเลอืกเพ่ือแตง่ต้ังพนกังานเทศบาล 
                          ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสูงขึน้ ส าหรบัต าแหนง่ผู้บริหาร 

                            ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 

 


