
                                                                                                    
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
………………………………………………….. 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เพ่ือด ารงต าแหน่งที่ว่าง ตามกรอบอัตราก าลังสามปี พ.ศ. 2564 - 2566 
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2566) จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 หมวด 4 การสรรหาและเลือกสรร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ           
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
       พนักงานจ้างท่ัวไป  จ านวน ๑ ต าแหน่ง ๑ อัตรา 

     - ต าแหน่ง  คนงาน (กองการศึกษาฯ)    จ านวน ๑ อัตรา 
๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 

        ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
         ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

  ๑.  มีสัญชาติไทย   
๒.  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ ์และไม่เกินหกสิบปี (นับถึงวันรับสมัคร) 

  ๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย   
๔. ไม่เป็นผู้ที่มรี่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ  

จิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ก าหนดไว้ในประกาศ ที่ก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล    

๕. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง  

๖. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
 ๗. ไม่เป็นผู้ เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุ ดให้จ าคุก  เพราะกระท า
ความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๘.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 
            
                             /๒.๒  คุณสมบัติ… 



 
-๒- 

       

       ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
        คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งพนักงานจ้างให้เป็นไปตามเอกสารภาคผนวก ก. แนบท้าย
ประกาศฉบับนี้ 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
                    ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถขอรับ
ใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง อ าเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐ ๔๔๗๕ ๖๑๘๖ ,๐๘ 5629 7652 ตั้งแต่วันที่ 2๑ พฤศจิกายน ๒๕๖5             
ถึง วันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๖5  ในวันและเวลาราชการ 

     ๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันรับสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

   ๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน         
ไม่เกิน  ๖  เดือน จ านวน  ๓  รูป  และผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปด้วย 
   ๒)  ส าเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ (พร้อมฉบับจริง)  จ านวน  ๑  ฉบับ   
   ๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๔)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๕)  ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑  เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล 
   ๖) หนังสือการรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๗)  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์ หรือใบข้ึนทะเบียนทหารกองเกิน (สด.๙) (ถ้ามี)  ฯลฯ จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๘) ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้เพียง ๑ ต าแหน่ง เท่านั้น 
  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐ ๔๔๗๕ ๖๑๘๖ ,๐๘ 5629 7652 

       ๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
          ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร  ต าแหน่ งละ 50  บาท  (ห้ าสิบบาทถ้วน) 
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด 

หมายเหตุ ส าหรับการสมัครครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบ
รายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงานจ้างจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานจ้าง 
 
            
          /๖. การประกาศ... 



 
-๓- 

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ  
     องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลคลองเมือง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อ

สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้ทราบ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองเมือง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐ ๔๔๗๕ ๖๑๘๖ (บอร์ดประชาสัมพันธ์) 
และทางเว็บไซต์  http://www.khlongmueang.go.th 

๗. ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น           

พนักงานจ้าง ในวันที่ 1 ธันวำคม 2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง อ าเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

   ๗.๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 
๑๐๐ คะแนน (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)  

   ให้ผู้เข้าสอบน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบ พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน เพ่ือแสดงตน
ก่อนเข้าห้องสอบ หากผู้สมัครสอบรายใดไม่มีบัตรดังกล่าว คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกจะไม่อนุญาต
ให้เข้าห้องสอบ ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นหมดสิทธิสอบ และหากผู้สมัครรายใดไม่ได้มาท าการสอบ ตามวัน  
เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์ 

      ๘. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร 
         องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง จะท าการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

และสรรหา ในวันที่ 2 ธันวำคม 2565 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง อ าเภอจักราช 
จ ังหว ัดนครราชสีมา โท รศ ัพ ท ์ ๐  ๔๔๗๕ ๖๑๘๖  (บ อ ร ์ด ป ร ะช าส ัม พ ัน ธ ์)  แ ล ะท า ง เว ็บ ไซ ต์  
http://www.khlongmueng.go.th  โดยเรียงล าดับที่จากผู้ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ถ้าคะแนน
รวมที่สอบได้เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ผ่านการสอบเพ่ือ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ผู้ที่ได้ล าดับที่ ๑ จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองเมือง และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา 
(ก.อบต.จ.นครราชสีมา) 

๙. ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร 

            ๙.๑ ให้ผู้เข้ารับการสอบเพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างมาถึงสถานที่สอบ
เพ่ือรายงานตัวก่อนเข้ารับการสอบ ฯ ในเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ
ในการเข้ารับการสอบ ฯ 

             ๙.๒ ให้แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม สุภาพสตรีห้ามสวมกางเกง สุภาพบุรุษ
ห้ามสวมกางเกงยีนส์ ประพฤติตนเป็นสุภาพชน และห้ามสวมรองเท้าแตะ หากไม่แต่งกายตามที่ก าหนดจะไม่
อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
    ๙.๓ ต้องน าบัตรประจ าตัวสอบ และบัตรประจ าตัวประชาชนไปในวันสอบ เพ่ือใช้แสดงต่อ 
เจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวแสดงครบถ้วน จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ   
                                              /๑๐. หลักเกณฑ์...  

http://www.khlongmueang.go.th/
http://www.khlongmueng.go.th/


 
-๔- 

       ๑๐. หลักเกณฑ์ในการสรรหาและเลือกสรร   
 

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน 
   - ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ ง (ภาค ค) 
ทดสอบความเหมาะสม (สอบสัมภาษณ์) โดยวิธีการ
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการท างาน ประวัติการศึกษา 
และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืน ของผู้เข้าสอบและ
จากการสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมใน
ด้านต่าง ๆความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ 
งานในหน้าที่ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที
วาจา อุปนิสัยอารมณ์  ทัศนคติ  จริยธรรมและ
คุณธรรม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกอย่างอ่ืน เป็น
ต้น 

 
๑๐๐ 

 
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

 

       ๑๑. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที ่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ภาคความเหมาะสมกับ

ต าแหน่ง (ภาค ค) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด  
       ๑๒. การขึ้นบัญชี 

      ๑๒.๑ องค์การบรหิารสว่นต าบลคลองเมือง  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
เป็นพนักงานจ้าง ส าหรับต าแหน่งที่รับสมัครสอบ  โดยเรียงล าดับจากผู้สอบผ่านได้คะแนนรวมสูงสุดของทุกภาค 
ลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า          
        ๑๒.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง จะขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านได้ ในแต่ละต าแหน่งไว้
ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบได้ใหม่
แล้ว บัญชีการสอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่กรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบได้ผู้ใดมารายงานตัว
เพ่ือรับการแต่งตั้งไปแล้ว ก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มีอายุเกิน ๑ ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีสอบแข่งขันใหม่
แล้วแต่กรณี ก็ให้การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนนั้นยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่
วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบ ๑ ปี และถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิก
การข้ึนบัญชีไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ 

๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
   (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพ่ือรับการแต่งตั้งภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองเมืองก าหนด เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่ที่ท าการไปรษณีย์รับลงทะเบียน 
   (๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาที่จะจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ 
   (๔) ผู้นั้นได้รับการจ้างในต าแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ใน
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
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  ๑๓. การจ้าง 
                              ๑๓.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง จะเรียกผู้สอบได้ ก็ต่อเมื่อมีความจ าเป็น
และได้พิจารณาศักยภาพทางการคลังและมีงบประมาณเพียงพอในการจัดจ้าง 
           ๑๓.๒ การจ้างจะเรียงตามล าดับที่ของบัญชีตามประกาศผลสอบ ฯ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองเมือง 
           ๑๓.๓ ถ้าผู้สอบได้และถึงล าดับที่ ที่จะได้รับการจ้างมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ก าหนดไว้
ตามประกาศ ฯ นี้ จะน ามาใช้เพ่ือเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพ่ือประโยชน์ตนเองไม่ได้ 
           ๑๓.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง ขอสงวนสิทธิในการจ้าง ซึ่งจะเรียกจ้างในกรณี
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง มีความพร้อมด้านการคลังเท่านั้น 

   ๑๔. ข้อสงวนสิทธิ  
                             องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเมือง ขอสงวนสิทธิที่จะไม่เรียกจ้างบุคคลใดก็ได้ในกรณี
ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ วไม่เห็นชอบในการจ้าง
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง โดยผู้ที่ขอเข้าสอบหรือผู้ที่ผ่านการสอบจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น ให้ถือว่าผู้เข้าสอบทุกคนได้รับทราบเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ตาม
ประกาศนี้เป็นอย่างดีทุกคนแล้ว 
    

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  14  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

             
 
 
                                                     
 

                                                     
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ก. 

บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 
และลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานจ้าง 

แนบท้าย ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง เรื่อง รบัสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารสว่นต าบลคลองเมือง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่  14  พฤศจิกายน  ๒๕๖5 

-------------------------------------------- 
ชื่อต ำแหน่ง    คนงาน  จ านวน 1 อัตรา 

สังกัด   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 

ต ำแหน่งประเภท  พนักงานจ้างทั่วไป 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
        ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  หรือทางอ่ืน        
ที ่ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนี้ได ้

ระยะเวลำกำรจ้ำง   ไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ 

อัตรำค่ำตอบแทน 

   ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 
กันยายน ๒๕58 

สิทธิประโยชน์   
  ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง

มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผนวก ข 

รำยละเอียดแนบท้ำย ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำ 
และเลือกสรรเพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนจ้ำง ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเมือง 

อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่  14  เดือน พฤศจิกายน 2565 
วิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป โดยการประเมินสมรรถนะ 

ความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะต าแหน่ง 
ต ำแหน่ง คนงำน (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม) 

ล ำดับที่ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 

1 ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ประกอบด้วย 
   - พิจารณาจากความสามารถ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติ แรงจูงใจ  
     30 คะแนน 
   - พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน 20 คะแนน 
   - พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงที วาจา 20 คะแนน 
   - พิจารณาจากปฏิภาณไหวพริบ 20 คะแนน 
   - พิจารณาจากความมีมนุษย์สัมพันธ์ 10 คะแนน 100 - ใช้
วิธีการสัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60)  

100 
 

- ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ 

(ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 60) 

 

 

 

 


