ประกาศเทศบาลตาบลทาปลาดุก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
------------------------------------------ด้วย เทศบาลตาบลทาปลาดุก จะดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
ของเทศบาลตาบลทาปลาดุก จานวน 3 ตาแหน่ง 3 อัตรา
อาศัยอานาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 หมวด 4 การสรรหาและการ
เลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลาพูน (ก.ท.จังหวัดลาพูน) เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6)
จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อการสรรหาและการเลือกสรร ให้เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบล
ทาปลาดุก โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 2 ตาแหน่ง 2 อัตรา ได้แก่
(1) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
(2) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จานวน 1 อัตรา
1.2 พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา ได้แก่
(1) ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (ขับรถยนต์)
จานวน 1 อัตรา
รายละเอียดแต่ละตาแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
การเลือกสรร
2.1คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม
ประกาศ ข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการเทศบาลจังหวัดลาพูน เรื่อง มาตรฐานทั่ว ไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ ค วามสามารถหรื อ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่ เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้น สาหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียรติแก่สังคม
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(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นรังเกียรติแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
5. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความ
ผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนาใบรับรอง
แพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศที่เป็นลักษณะต้องห้าม
สาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดลาพูน มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู ้ ส มั ค ร ต้ อ ง มี ค ุ ณ ส ม บั ต ิ เ ฉ พ า ะ ส า ห รั บ ต า แ ห น่ ง ต า ม ที ่ ร ะ บุ ไ ว ้ ใ น
รายละเอี ย ดเกี ่ ย ว กั บ การรั บ สมั ค รแต่ ล ะต า แหน่ ง รายละเอียดคุณ สมบัติเ ฉพาะตาแหน่ ง
(ผนวก ก ) ท้ายประกาศนี้
3 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมทั้งนา
สาเนาเอกสาร โดยรับรองความถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จานวน
1 รูป ติดรูปถ่ายในบัตรประจาตัวสอบ จานวน 2 รูป
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2535) หรือตามคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับแต่
วันที่ตรวจร่างกาย
5. สาเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาหรือใบทะเบียนแสดงผลการเรียนอย่างหนึ่งอย่างใด
ที่ แ สดงว่ า เป็ น ผู้ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตรงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะต าแหน่ ง ที่ ส มั ค รสอบ โดยจะต้ อ งส าเร็ จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร
/6.สาเนาหลักฐาน...
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6. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) ทั้งนี้
สาเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดตามข้อ 2. ถึงข้อ 6. ให้ใช้กระดาษขนาด A4 เท่านั้น ผู้สมัครต้อง
เขียนคารับรองในเอกสารทุกฉบับว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย
4. กาหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
4.1 กาหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 -23 มกราคม 2561 โดยผู้ประสงค์จะสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้านตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตาบลทาปลาดุก อาเภอแม่ทา
จังหวัดลาพูน ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอานวยการ
สานักปลัด เทศบาลตาบลทาปลาดุก หมายเลขโทรศัพท์ 053-507552 ต่อ 22
4.2เทศบาลตาบลทาปลาดุกจะไม่รับสมัครและไม่ให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ส าหรั บ พระภิ ก ษุ ห รื อ สามเณร ทั้ ง นี้ ตามหนั ง สื อ กรมสารบรรณคณะรั ฐ มนตรี ฝ่ า ยบริ ห าร ที่ นว
89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17
มีนาคม 2538 และในกรณีสมัครสอบแล้ว ได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้า
สอบได้เช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ
4.3 ผู้สมัครมีสิทธิเลือกตาแหน่งสมัครได้เพียงคนละ 1 ตาแหน่ง
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้ ส มั ค รเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มในการสมั ค รในอั ต รา 100 บาท (หนึ่ ง ร้ อ ยบาท) และเงิ น
ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร
เทศบาลตาบลทาปลาดุก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร พร้อมกาหนด วัน เวลา
สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรให้ทราบ ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ สานักงานเทศบาล
ตาบลทาปลาดุกหรือติดต่อสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตาบลทาปลาดุก หมายเลขโทรศัพท์
0-5350-7552 ต่อ 22 หรือ เว็บไซด์ www.tapladuk.go.th โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้อง
ตรวจดูรายชื่อด้วยตนเอง
7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ ดาเนินการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสัมภาษณ์
วิธีสอบข้อเขียน หรือวิธีอื่นใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ ตามภาคผนวก ข
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมิน
สมรรถนะในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลตาบลทาปลาดุก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบ โดยจะปิดประกาศไว้
ณ สานักงานเทศบาลตาบลทาปลาดุก หรือติดต่อสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตาบล
ทาปลาดุก หมายเลขโทรศัพท์ 0-5350-7552 ต่อ 22 หรือ www.tapladuk.go.th
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10. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
10.1 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงตามลาดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุด
ตามลาดับ ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับ
หมายเลขประจาตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
10.2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกาหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้มีกาหนด 1 ปี นับแต่วันที่
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
11.เงื่อนไขการจ้าง
11.1 ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการจัดจ้างตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ตามตาแหน่งว่างของเทศบาลตาบลทาปลาดุก
11.2 การจั ด จ้ า งพนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ จะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลาพูน (ก.ท.จ.ลาพูน)ก่อน จึงจะทาสัญญาจ้าง โดยระยะเวลาการ
จ้างคราวละไม่เกิน 3 ปี
11.3 การจัดจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จะทาสัญญาจ้างโดยรายงานตัวเรียงลาดับ ตาม
ตาแหน่งที่ประกาศ โดยระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี
12. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกบัญชีผู้นั้นในบั ญชี
ผู้สอบได้
1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิที่จะรับการบรรจุเป็นพนักงานจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งภายในเวลาที่กาหนด
3. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
4. ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตาแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้
ยกเลิกการขั้นบัญชีผู้สอบได้
13. การทาสัญญาจ้าง
เทศบาลตาบลทาปลาดุก จะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างใน
ตาแหน่งที่ว่างตามลาดับ ที่ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ พร้อมจัดทาสัญญาจ้างตามแบบที่กาหนด
แนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
เทศบาลตาบลทาปลาดุกดาเนินการสรรหาพนักงานจ้างในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลั ก
ความรู้ความสามารถ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคล
หรือกลุ่มบุคคล หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ โปรดแจ้ง เทศบาลตาบลทาปลาดุกทาง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5350-7552 ต่อ 22 หรือ www.tapladuk.go.th เพื่อจะได้ดาเนินการตาม
กฎหมายต่อไป
14. ค่าตอบแทน
เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ตามภาคผนวก ก
/15.การประเมินผล...
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15. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลตาบลทาปลาดุก กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างสั งกัด
เทศบาลต าบลทาปลาดุ ก ปี ล ะ 2 ครั้ ง ตามปี ง บประมาณ เพื่ อ น าผลการประเมิ น ไปใช้เ ป็ น ข้ อมูล
ประกอบการพิจารณาในการเลื่อนค่าตอบแทน การเลิกจ้าง การต่อสัญญาจ้างและอื่นๆ
อนึ่ง สาหรับการสรรหาและเลื อกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หาก
ภายหลังได้ตรวจสอบพบว่าผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง
เทศบาลตาบลทาปลาดุก ขอสงวนสิทธิในการเลือกสรรและทาสัญญาจ้าง และยกเลิกสัญญาจ้าง ในกรณี
ทีไ่ ด้ทาสัญญาจ้างแล้ว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

(นายสวาท เพียรพนัสสัก)
นายกเทศนมตรีตาบลทาปลาดุก
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ภาคผนวก ก
รายละเอียดตาแหน่งที่รับสมัคร และค่าตอบแทน
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลทาปลาดุก อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดเทศบาลตาบลทาปลาดุก
ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
1.ชื่อตาแหน่ง ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2.หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาปฏิบั ติงานด้านธุร การ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริห ารทั่ว ไป ตามแนวทาง แบบอย่าง
ขั้ น ตอน และวิ ธี ก ารที่ ชั ด เจน ภายใต้ ก ารก ากั บ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ตามที่ ไ ด้รับ
มอบหมาย
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ
การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุน
ให้งานต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
1.2 จั ดเก็บ เอกสาร หนังสื อราชการ หลั กฐานหนังสื อ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อ
สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน
ข้อมูลจานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา
สาหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ การดาเนิน งาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจาก
ข้อผิดพลาด
1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน
เช่ น การจั ด เก็ บ รั ก ษา การเบิ ก จ่ า ยพั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ การจั ด ท าทะเบี ย นพั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ การดู แ ลรั ก ษา
ยานพาหนะและสถานที่ เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไป
อย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
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1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพื่อให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จั ด เตรี ย ม และด าเนิ น การผลิ ตเอกสารต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประชุ ม การ
ฝึกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการ
ดาเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ใน
เรื่องการประชุม และการดาเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กาหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์
งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และ
หน่ ว ยงานต่างๆ ที่เกี่ย วข้อง เพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้
ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
4.คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ
เอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12
ชั่วโมง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดี ยวกัน
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ
เอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12
ชั่วโมง
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3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ
เอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12
ชั่วโมง
5.ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 3 ปี
6.อัตราค่าตอบแทน
-ให้ได้รับค่าตอบแทนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ 9,400.- บาท
-ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท
-รวมรายได้เดือนละ 11,400.-บาท
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1.ชื่อตาแหน่ง ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
2.หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การ
กากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนส่งเสริม
พัฒนาประสานงาน ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาชุมชน เพื่อการวางแผนพัฒนา
ชุมชนและสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการและสถานการณ์ของชุมชน
1.2 ส่งเสริมและกระตุ้นให้ชุมชนมีความเข้าใจ และมีความคิดริเริ่ม เพื่อเข้ามามีส่วน
ร่ ว มในการพั ฒ นาชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ของตนโดยมุ่ ง พึ่ ง พาตนเองเป็ น หลั ก และยึ ด คนในชุ ม ชนเป็ น
ศูนย์กลาง ในการพัฒนา
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อสร้างพลังชุมชนให้เป็น
ฐานการพัฒนาชุมชนอย่างถูกต้องเข้มแข็ง ตลอดจนแสวงหาและพัฒนาผู้นาชุมชน ผู้นากลุ่ม/องค์กร
และ เครือข่ายองค์กรประชาชน ในการเป็นที่ปรึกษากลุ่ม/องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน
1.4 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
กระบวนการกลุ่ ม รวมทั้ งกระบวนการชุมชนในรูปแบบต่างๆ ให้ ประชาชนในชุมชนสามารถคิดค้น
วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนและดาเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของตนเองและชุมชน เพื่อให้
สามารถบริหารจัดการชุมชนและท้องถิ่นของตนเองสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง
1.5 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้คาปรึกษา แนะนาด้านวิชาการและปฏิบัติงาน ด้าน
เศรษฐกิจ ชุมชนระดั บ ฐานราก ตลอดจนสนับสนุนการบริ ห ารจัด การกองทุน ต่า งๆ แก่กลุ่ มองค์ ก ร
เครือข่ายองค์กรประชาชน และชุมชนในระดับอาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
ในทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจฐานราก มีความเข้มแข็ง สมดุล และมั่นคง
1.6 ให้ความรู้เบื้องต้นแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
ตลอดจนดาเนินการและเอื้ออานวยให้เกิดเวทีประชาคม หรือเวทีชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.7 เป็นผู้นาและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาท้องถิ่น ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มี
ความสนใจ เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
1.8 ร่วมจัดทาโครงการต่างๆ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน
โครงการชุมชนพอเพียง โครงการ S M L เป็นต้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แ ก่ประชาชนในพื้นที่และ
เสริมสร้างให้เป็นชุมชนที่เข้มเข็ง
1.9 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน และงานบรรเทาทุกข์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กและเยาวชน
ที่ด้อยโอกาส เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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1.10 ปฏิบั ติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านการบริการ
2.1 ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านพั ฒ นาชุ ม ชน และจั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน
ดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการหาข้อบกพร่องและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงาน
คราวต่อไป
2.2 ตอบปั ญ หาและชี้ แ จงการปฏิ บั ติ ง านเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาชุ ม ชนแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจที่ดีต่อกันทุกฝ่าย
2.3 ติดต่อประสานงานหน่วยงานองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการช่วยเหลือ บาบัด
แก้ไขปัญหาแก่ชุมชน ประชาชนในทุกด้าน
2.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการดาเนินงาน วิธีการ งานพัฒนาชุมชน เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นปลูกฝังให้ประชาชนมีความสนใจให้ค วามร่วมมือ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่อชุมชน
2.5 ให้คาแนะนาตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงาน
ราชการ เอกชน หรื อประชาชนทั่ ว ไป เพื่อให้ ผู้ ส นใจได้รั บ ทราบข้ อ มูล และให้ ความรู้ต่ า ง ๆ ที่เป็ น
ประโยชน์
4.คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รั บ ประกาศนี ย บัตรวิช าชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทุก
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง
5.ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 3 ปี
6.อัตราค่าตอบแทน
-ให้ได้รับค่าตอบแทนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ 9,400.- บาท
-ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท
-รวมรายได้เดือนละ 11,400.-บาท
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พนักงานจ้างทั่วไป
1.ชื่อตาแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์)
2.หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ทาหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ช่วยเหลือในการ
ดูแลการปฏิบัติงานในสานักงาน ตลอดจนบารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อยๆ ของรถยนต์
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ทาหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ช่วยเหลือในการ
ดูแลการปฏิบัติงานในสานักงาน ตลอดจนบารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อยๆ ของรถยนต์
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เทศบาล อาจมีคาสั่งมอบหมายงานให้
พนักงานจ้างปฏิบัติเป็นพิเศษ นอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ได้ โดยไม่ต้อง
แก้ไขสัญญา และพนักงานจ้างยินยอมปฏิบัติตามคาสั่งของเทศบาล โดยถือเป็นการกาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบนี้
4.คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชานาญงานในหน้าที่มี
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (ประเภท บ.2 หรือ ท.2)
3. สามารถขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ได้เป็นอย่างดี
5.ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี
6.อัตราค่าตอบแทน
-ให้ได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 9,000.- บาท
-ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000.- บาท
-รวมรายได้เดือนละ 10,000.-บาท
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ภาคผนวก ข
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลทาปลาดุก อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดเทศบาลตาบลทาปลาดุก
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตาแหน่งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ)
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ที่
สมรรถนะ
วิธีการประเมิน
1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
โดยวิธีการสอบข้อเขียน
1.วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุป แบบปรนัย 50 ข้อ
เหตุผล ประกอบด้วย
-ทอสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์
และสรุปผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็น
ในข้อความหรือเรื่องราว หรือใช้วิเคราะห์เหตุการณ์
หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะ
เป็นไปตาม หรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์
และสรุปเหตุผลอย่างอื่น ซึ่งเหมาะแก่การทดสอบ
ความสามารถดังกล่าว
-ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง การ
ปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยี
2) วิชาภาษาไทย ประกอบด้วย
-ทอสอบความเข้าใจภาษา การอ่าน และทาความ
เข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กาหนดให้แล้วตอบ
คาถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความทั้งนี้
รวมไปถึงการสรุปและตีความด้านการใช้ภาษา, การ
เลือกใช้คาหรือกลุ่มคา , การเขียนประโยชน์ได้
ถูกต้องตามหลักภาษา , การเรียงข้อความ
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(ภาค ข)
แบบปรนัย 50 ข้อ
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยพุทธศักราช
2560

คะแนนเต็ม
100 คะแนน

100 คะแนน
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ที่

สมรรถนะ
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ.2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
-ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยพิจารณา
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการทางาน ความรู้
ความสามารถ หรือทักษะ เฉพาะของบุคคลใน
เรื่องราวต่างๆ ที่จะเป็นต่อการปฏิบัติงาน ลักษณะ
ท่วงที วาจา อารมณ์ ทัศนคติ และบุคลิกภาพอื่นๆ

วิธีการประเมิน

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม

100 คะแนน
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พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตาแหน่งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ)
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ที่
สมรรถนะ
วิธีการประเมิน
1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
โดยวิธีการสอบข้อเขียน
1.วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล แบบปรนัย 50 ข้อ
ประกอบด้วย
-ทอสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และ
สรุปผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความ
หรือเรื่องราว หรือใช้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผล
ทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตาม หรือสมมุติฐาน หรือ
ให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น ซึ่งเหมาะแก่การ
ทดสอบความสามารถดังกล่าว
-ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง การ
ปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยี
2) วิชาภาษาไทย ประกอบด้วย
-ทอสอบความเข้าใจภาษา การอ่าน และทาความเข้าใจ
กับบทความหรือข้อความที่กาหนดให้แล้วตอบคาถามที่
ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความทั้งนี้ รวมไปถึงการ
สรุปและตีความด้านการใช้ภาษา, การเลือกใช้คาหรือ
กลุ่มคา , การเขียนประโยชน์ได้ถูกต้องตามหลักภาษา ,
การเรียงข้อความ

คะแนนเต็ม
100 คะแนน

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีการสอบข้อเขียน
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยพุทธศักราช 2560 แบบปรนัย 50 ข้อ
-พระราชบัญญัติส่งเสริมการสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2552 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

100 คะแนน

15
ที่

สมรรถนะ
วิธีการประเมิน
คะแนนเต็ม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน
ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยพิจารณาจาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการทางาน ความรู้ ความสามารถ
หรือทักษะ เฉพาะของบุคคลในเรื่องราวต่างๆ ที่จะเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน ลักษณะท่วงที วาจา อารมณ์ ทัศนคติ และ
บุคลิกภาพอื่นๆ

16
พนักงานจ้างทั่วไป
ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
ที่
สมรรถนะ
1. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข)
ทดสอบการขับขี่รถยนต์ รถน้าดับเพลิง
2. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค)
ทดสอบความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยพิจารณาจาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการทางาน ความรู้ ความสามารถ
หรือทักษะ เฉพาะของบุคคลในเรื่องราวต่างๆ ที่จะเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน ลักษณะท่วงที วาจา อารมณ์ ทัศนคติ และ
บุคลิกภาพอื่นๆ

วิธีการประเมิน
โดยวิธีการสอบปฏิบัติ

คะแนนเต็ม
100 คะแนน

โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

