
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

************************* 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ที่จะ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือปฏิบัติงานในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๔๗  และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2557 หมวด 4 การสรรหาและเลือกสรร ข้อ 18,19 (1)-(8) และข้อ 20 องค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้ 
 

   1. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร      
1.1 ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป  

สังกัดส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
1. ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   จ านวน   1   อัตรา 
2. ต าแหน่ง คนงานทั่วไป   จ านวน   1   อัตรา 

  2. คุณสมบัติทั่วไปและลกัษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัคร 
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 
   (1)   มีสัญชาติไทย 
   (2)   มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 60 ปี 
   (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลดังต่อไปนี้ 
   ก   โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 
   ข   วัณโรคในระยะอันตราย 
   ค   โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
   ง   โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   จ   โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 

/(5) ไม่เป็น... 
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   (5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
   (6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
   (7)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา   เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
   (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (9)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  ณ วันที่ได้รับการจ้าง 

   2.2  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ใน
ต าแหน่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ นี้) 
             2.3  ส าหรับพระภิกษุ  สามเณร นักพรต ชี หรือพราหมณ์  ทางราชการไม่รับสมัคร
สอบ  และไม่ให้เข้าสอบเพ่ือเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ทั้งนี ้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่าย
บริหาร ที่  นว 89/2501  ลงวันที่  27  มิถุนายน 2501  และตามความในข้อ 5  ของค าสั่งมหาเถร
สมาคม ลงวันที่  22 กันยายน 2521 โดยอนุโลม 
    2.4  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งสมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา  และสถานที่ก าหนดในกรณีที่มี
การผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐาน ตามวัน เวลา  และสถานที่ที่ก าหนดหรือยื่นไม่ครบถ้วน      
จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้สมัครที่ได้รับการเลือกสรร และหากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะถูก
ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
     2.5 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ระบุไว้ในภาคผนวก 1 ท้ายประกาศฯนี้  จะไม่มีสิทธิได้รับการจ้าง 

  3. ก าหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
     ให้ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน       
ที่ก าหนด ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วน
ต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 ในวันเวลา 
ราชการ  (08.30 - 16.30 น.) 

  4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัคร 
   ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วนตนเองโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้อง
และครบถ้วน พร้อมทั้งน าเอกสารฉบับจริงและส าเนา รับรองความถูกต้อง อย่างละ 2 ชุด มายื่นในวันสมัคร 
ดังต่อไปนี้ 
     4.1 ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุ
สาขาที่สมัครสอบ  กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็น
ภาษาไทย  พร้อมรับรองส าเนา จ านวน  2  ฉบับ 
   4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด าขนาด 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว    
ไม่เกิน 3  เดือน และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ต าแหน่งที่สมัครสอบไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูปจ านวน 3 ใบ 
 

/4.3 ส าเนา... 
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   4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ทะเบียนบ้าน สูติบัตร  หรือใบทหารกองเกิน
(สด.9) อย่างใดอย่างหนึ่ง  พร้อมรับรองส าเนา จ านวน  2  ฉบับ 
   4.4 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการก าหนด  ซึ่ง
ไม่เกิน 1  เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย 
   4.5 เอกสารอื่นๆ เช่น  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ฯลฯ จ านวน 2 ฉบับ 
   ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนบ้านในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถติดต่อได้  จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ 
ไม่ได ้

  5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
  ผู้สมัครสอบต้องช าระค่าธรรมเนียมในการสอบ  จ านวน  100  บาท 

  6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
      ก าหนดปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และสานที่เลือกสรร ในวันที่ 17 เดือน
มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตูม อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

    7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย (ภาคผนวก 1) 

   8. วัน เวลา สถานที่ และสถานที่เลือกสรร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลตูม จะท าการเลือกสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกสรร ในวันที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561  เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลตูม 

  9. เกณฑ์การตัดสิน 
9.1 ภาคความรู้ความสามามารถทั่วไป และความสามารถเฉพาะต าแหน่ง   
      ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   
9.2 ภาคปฏิบัต ิ      
      ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   

      9.3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)   
      ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60        

  10. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
      ผลการเลือกสรร จะประกาศให้ทราบในวันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หรือทางเวปไซต์ www.abttoom.com 

  11. การขึ้นบัญชีผูผ้่านการเลือกสรร 
    11.1 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลง
มาตามล าดับและถ้าได้คะแนนเท่ากันก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

/11.2 ถ้ามี... 
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   11.2 ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่
แล้วบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้ผู้ใด
ให้มารายงานตัวเพ่ือเป็นพนักงานจ้างแล้วก่อนบัญชีผู้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้มีอายุเกิน 1 ปี หรือก่อนมีการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้วแต่กรณี  ก็ให้การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งนี้ ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  30 วัน นับแต่ วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้ มีอายุครบ 1 ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้วแต่กรณี 
     11.3  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้
เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ 
    (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการ
เลือกสรร 
    (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างภายในวันเวลาที่
คณะกรรมการ อบต. ก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบ
ก าหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
    (3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามก าหนดเวลาที่จ้างใน
ต าแหน่งทีผ่่านการเลือกสรร 

   11.4 ผู้ใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรบัญชีใดไปแล้ว 
ถ้าบัญชีนี้ยังไม่ยกเลิก และคณะกรรมการ อบต. พิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันสมควร จะอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ใน
บัญชีเดิมเป็นล าดับแรก ที่จะได้รับการจ้างในครั้งต่อไปตามเดิมก็ได้  ส าหรับผู้ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี 
เนื่องจากไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความ
เสียหายและประสงค์จะเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร และบัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรได้นั้นไม่ยกเลิกให้ขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นล าดับแรกท่ีจะจ้างครั้งต่อไป 

   12.  การจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
      12.1 ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการจ้างตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
และองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  จะเรียกมาท าสัญญาเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมาแล้ว 
       12.2  ถ้าผู้ผ่านการเลือกสรรได้รับการจ้างมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้ก าหนดไว้ตาม
ประกาศ ฯ นี้ จะน ามาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของตนเองไม่ได้ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ด าเนินการสอบแข่งขันดังกล่าวในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ความสามารถ  ความเสมอภาค และ
ความเป็นธรรมอย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือ
ให้สอบได้ และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริต เพ่ือให้สอบได้  โปรดแจ้ง
คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันได้ทราบ เพ่ือจักได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 

ลงชื่อ 
 
          (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 



ภาคผนวก  1   

แนบท้ายประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ลงวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 

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

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและอัตราค่าตอบแทน พนักงานจ้าง
ทั่วไป สังกัดส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตูม   

ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
  1.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   มีความรู้ความสามารถและความช านาญในหน้าที่และได้รับอนุญาตขับรถยนต์ตาม
กฎหมาย   
  2.  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
   ขับรถยนต์  บ ารุงรักษา  ท าความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ  
ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

  3.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ใน
การใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  ปฏิบัติงานประจ าศูนย์บริการ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 

  4.  ระยะเวลาการจ้าง 
     ก าหนดระยะเวลาการจ้าง ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา  มีมติเห็นชอบ  

  5.  อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
   อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.-บาท เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 
1,000.-บาท รวมรายได้เดือนละ 10,000.-บาท เปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา 

  6.  วิธีการเลือกสรร 
   หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน ใช้การประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้   

6.1 ภาคความรู้ความสามามารถทั่วไป และความสามารถเฉพาะต าแหน่ง   
      ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   
6.2 ภาคปฏิบัต ิ      
      ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   

      6.3 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)   
      ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60        

จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและ
คุณธรรม  การปรับตัวกับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณ ไหวพริบ
และบุคลิกภาพ   

/ต าแหน่ง... 
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ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
  1.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   สามารถปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป   

  2.  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
   ช่วยงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ของส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   

  3.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ตามหลักวิชาการ 
ลักษณะใช้แรงงานทั่วไป ภายใต้การควบคุมของหัวหน้างานผู้รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

  4.  ระยะเวลาการจ้าง 
     ก าหนดระยะเวลาการจ้าง ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา  มีมติเห็นชอบ  

  5.  อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
   อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000.-บาท เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 
1,000.-บาท รวมรายได้เดือนละ 10,000.-บาท เปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา 

  6.  วิธีการเลือกสรร 
   หลักเกณฑ์การเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงาน ใช้การประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้   

6.1 ภาคความรู้ความสามามารถทั่วไป และความสามารถเฉพาะต าแหน่ง   
      ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   

      6.2 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)   
      ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60        

จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและ
คุณธรรม  การปรับตัวกับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณ ไหวพริบ
และบุคลิกภาพ   

 
 

 
  

 

 

 


