
      

         

 

ประกาศเทศบาลต าบลยอด 

เร ือ่ง  รบัสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจา้ง 
 

…………………… 
 

 ด้วยเทศบาลต าบลยอด  มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลท่ัวไป  เพ่ือเป็น
พนักงานจ้างเทศบาลต าบลยอด  ตามกรอบแผนอัตราก าลัง  3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 - 2566 
จ านวน  4  ต าแหน่ง 5  อัตรา  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวัดน่าน  เร ือ่ง 
มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันท่ี  1 กรกฎาคม  2547   แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ.2565  หมวด  4  การสรรหาและเลือกสรร  ข้อ 18 และข้อ 19  เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจา้ง  เป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย  ตามมาตรฐาน  ยุติธรรม  และโปรง่ใส  เทศบาล
ต าบลยอด  จงึประกาศรบัสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจา้ง  ดังน้ี   

 1.  ประเภทพนักงานจา้งและต าแหน่งท่ีรบัสมัคร  
 1.1 พนักงานจา้งตามภารกิจ   
 ส านักปลัด 
 ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง   จ านวน  1  อัตรา 
 กองคลัง 
 ต าแหน่ง ผู้ชว่ยเจา้พนักงานจดัเก็บรายได้    จ านวน  1  อัตรา 
 กองชา่ง 
 ต าแหน่ง ผู้ชว่ยนายชา่งโยธา      จ านวน  1  อัตรา 
 กองการศึกษา 
 ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)      จ านวน  2  อัตรา 

 2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และหน้าท่ีความรบัผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง  
และอัตราค่าตอบแทน  รายละเอียดตามภาคผนวก  ก   

 3. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธสิมัครเข้ารบัการสรรหาและเลือกสรร 
             3.1  ผู้สมัครเพ่ือรบัการสรรหาและเลือกสรร  ต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวัดน่าน  เร ือ่ง  หลักเกณฑ์และเง ื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจา้ง ลงวันท่ี  1 
กรกฎาคม 2547  ข้อ 4  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ดังน้ี  

 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบรบูิรณ์ และไม่เกินหกสิบปี 
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไรค้วามสามารถหรอื

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรอืมีโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้น ส าหรบัพนักงานเทศบาล 

 
 

/(5) ไม่เป็นผู้ด ารง.../-2- 
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  (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรอืเจา้หน้าที
ในพรรคการเมือง 

 (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บรหิารท้องถ่ิน คณะผู้บรหิารท้องถ่ินสมาชกิสภาท้องถ่ิน 
 (7) ไม่เคยเป็นผู้ต้องรบัโทษจ าคุกพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 

ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรบัความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 
  (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจากราชการ รฐัวสิาหกิจ 

หรอืหน่วยงานอ่ืนของรฐั        
  (9) ไม่เป็นข้าราชการหรอืลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรอืลูกจ้างของ
หน่วยงานอ่ืนของรฐั  รฐัวสิาหกิจ  หรอืพนักงานหรอืลูกจา้งของราชการส่วนท้องถ่ิน  
              3.2  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ    

  3.3  ส าหรบัพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพ่ือ
จา้งเป็นพนักงานจา้งได้ ท้ังน้ี ตามหนังสือของกรมสารบรรณ คณะรฐัมนตร ีฝ่ายบรหิาร ท่ี นว 89/2501 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความนัยข้อ 5 ของค าส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 22 กันยายน 2521  

  3.4  ผู้สมัครจะต้องรบัผิดชอบในการตรวจสอบ และรบัรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งท่ีสมัครสอบตรงตามท่ีประกาศรบัสมัครสอบจรงิ และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพรอ้มท้ังยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด ในกรณีท่ีมี
การผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหลักฐานตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดหรอืยื่นไม่ครบถ้วน จะ
ถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้เข้ารบัคัดเลือกได้ และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารท่ีใช้สมัครสอบ จะถูก
ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

  3.5 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งไม่ตรงตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง จะไม่มีสิทธไิด้รบัการจา้ง 

       4. วัน เวลา และสถานท่ีรบัสมัครสอบ 
 ให้ผู้สนใจติดต่อขอรบัและยื่นใบสมัครสอบพรอ้มช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร  100 บาท 

ได้ท่ีงานการเจา้หน้าท่ี  เทศบาลต าบลยอด ต้ังแต่วันท่ี  14  -  22 พฤศจกิายน 2565 ในวันและเวลาราชการ 

      5. เอกสารท่ีต้องน ามายื่นในวนัรบัสมัครสอบ 
 ผู้สมัครเพ่ือเข้ารบัการสรรหาและเลือกสรรจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  โดยกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพรอ้มท้ังน าเอกสารฉบับจรงิและส าเนารบัรองความถูกต้อง มายื่น 
ในวันรบัสมัครดังต่อไปน้ี 

  5.1  พนักงานจา้งตามภารกิจ  
            5.1.1 ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ใบ 
            5.1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ใบ 
            5.1.3 รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด  1  น้ิว  ถ่ายครัง้
เดียวกันไม่เกิน  6  เดือน และให้ผู้สมัครสอบลงนามรบัรองหลังรูปถ่ายด้วย  จ านวน  3  ใบ 
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            5.1.4  ใบรบัรองแพทย์  ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลก าหนด  ซึง่ไม่เกิน  1  เดือน  นับต้ังแต่วันตรวจรา่งกาย (ฉบับจรงิ) 
            5.1.5  ส าเนาเอกสารอ่ืนๆ  เชน่ หลักฐานการเปล่ียนชือ่  นามสกุล ใบส าคัญแสดง
การผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ  
  5.1.6  ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ตามกฎหมาย   
           ( เฉพาะผู้สมัครต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง) 
  5.2.7 ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา ท่ีตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
  5.1.8 มีหนังสือรบัรองการปฏิบัติงานท่ีมีระยะเวลาหรอืประสบการณ์ในการท างาน 
ไม่น้อยกว่า  5  ปี (*เฉพาะผู้สมัคร ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และประเภทปฐมวัย ต าแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก)  

ท้ังน้ี  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารบัรองส าเนาถูกต้องและลงชือ่ก ากับไว้ด้วย 
 ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรบัรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรบั
ต าแหน่ง ตรงตามประกาศรบัสมัคร  และหากภายหลังปรากฏว่า  ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่
ครบถ้วน  เทศบาลต าบลยอดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรบัสมัคร  และไม่มีสิทธิไ์ด้รบัการจ้างให้
ปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีสมัคร 

  6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

  ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็นจ านวนเงนิ  100 บาท (หน่ึงรอ้ยบาทถ้วน)  
และค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบน้ี จะไม่จา่ยคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  เว้นแต่มีการยกเลิกการสรรหา
และเลือกสรรในครัง้น้ีท้ังหมด  เน่ืองจากมีการทุจรติหรอืส่อไปในทางทุจรติ  จงึจะจา่ยคืนค่าธรรมเนียมให้กับ
ผู้สมัครเฉพาะผู้ท่ีมิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจรติ หรอืส่อไปในทางทุจรติน้ัน 

 7. ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้ารบัการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา สถานท่ีการสรรหา  ดังน้ี 
       7.1 การประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธเิข้ารบัการสรรหาและเลือกสรร  ณ เทศบาลต าบลยอด  
ในวันท่ี   23  พฤศจกิายน  2565   หรอืทางเว็บไซต์  http://www.tassabanyod.go.th  
  7.2 ก าหนดการสรรหาและเลือกสรร   ในวันท่ี   30  พฤศจกิายน 2565    ณ  เทศบาล
ต าบลยอด  ดังน้ี 
    พนักงานจา้งตามภารกิจ    
 ส านักปลัด 
 ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  

- เลือกสรรด้วยวธิวีัดความรูค้วามสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง (ทดสอบการขับรถยนต์)  ต้ังแต่เวลา  09.30 – 12.00 น.  

           กองคลัง 
 ต าแหน่ง ผู้ชว่ยเจา้พนักงานจดัเก็บรายได้   
 -  เลือกสรรด้วยวธิวีัดความรูค้วามสามารถท่ัวไป  (ภาค ก)  และความสามารถเฉพาะ  
    ต าแหน่ง (ภาค ข)   ต้ังแต่เวลา  09.30 – 12.00 น.  

 
            /กองชา่ง…-4- 
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 กองชา่ง 
 ต าแหน่ง ผู้ชว่ยนายชา่งโยธา   
 -  เลือกสรรด้วยวธิวีัดความรูค้วามสามารถท่ัวไป  (ภาค ก)  และความสามารถเฉพาะ  
    ต าแหน่ง (ภาค ข)   ต้ังแต่เวลา  09.30 – 12.00 น.     
 กองการศึกษา 
 ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   

- เลือกสรรด้วยวธิวีัดความรูค้วามสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง (ภาค ข)   และการสาธติการจัดประสบการณ์  ทักษะการควบคุมชั้นเรยีน  
ต้ังแต่เวลา  09.30 – 12.00 น.  

         (3.3) การเลือกสรรด้วยวธิสัีมภาษณ์ทุกต าแหน่ง  ต้ังแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

     8.  หลักเกณฑ์และวธิกีารสรรหา รายละเอียดตามภาคผนวก  ข 

      9.  เกณฑ์การตัดสิน 
       การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการสรรหา  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการประเมิน
สมรรถนะแต่ละภาคไม่ต่ากว่ารอ้ยละ 60 
       10.  ประกาศผลสอบ 
       จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร  ในวันท่ี  1  ธนัวาคม 2565  ณ  เทศบาลต าบลยอด  
หรอืทางเว็บไซต์  http://www.tassabanyod.go.th  

       11.  การข้ึนบัญชผู้ีผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
           11.1  การข้ึนบัญชผู้ีผ่านการสรรหาและเลือกสรร  จะเรยีงจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุด
ตามล าดับในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน  ผู้ได้คะแนนสัมภาษณ์ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า   
ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน  ให้ผู้ท่ีได้รบัเลขประจ าตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 
           11.2  บัญชผู้ีผ่านการสรรหาและเลือกสรร  จะใชเ้พ่ือการจา้งเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่
ข้ึนบัญช ี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันน้ีอีก  และได้ข้ึนบัญชผู้ีผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ใหม่แล้วบัญชผู้ีผ่านการสรรหาครัง้น้ีเป็นอันยกเลิก 
           11.3  ผู้ท่ีได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหน่ึง
ดังต่อไปน้ีให้เป็นอันยกเลิกการข้ึนบัญชผู้ีน้ัน ดังน้ี 
       (1) ผู้น้ันได้ขอสละสิทธกิารจา้งในต าแหน่งท่ีสรรหาได้ 
       (2) ผู้น้ันไม่มารายงานตัว  เพ่ือรบัการจา้งภายในเวลาท่ี เทศบาลต าบลยอด ก าหนด  
เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น  และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้าก่อนวัน
รายงานตัว 
       (3) ผู้น้ันมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามก าหนดเวลาท่ีจะท าการจ้าง  
ในต าแหน่งท่ีได้รบัการสรรหา 
        12.  การท าสัญญาจา้ง  ระยะเวลาการจา้ง   
   12.1 เทศบาลต าบลยอด จะท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ เป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจตามล าดับบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้  ก็ต่อเม่ือคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจงัหวัดน่าน  (ก.ท.จ.น่าน) ให้ความเห็นชอบแล้วเท่าน้ัน 
 

 /12.2 กรณีผู้ผ่าน…-5- 
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  12.2 กรณีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ และถึงล าดับท่ีท่ีจะได้รบัการท าสัญญาจา้งมี
วุฒิการศึกษาสูงกว่าท่ีได้ก าหนดไว้ตามประกาศน้ี  จะน ามาใชเ้พ่ือเรยีกรอ้งสิทธิใ์ดๆ เพ่ือประโยชน์ของตนมิได้ 

 เทศบาลต าบลยอด  ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลัก
ความรูค้วามสามารถ  ความเสมอภาค  และความเป็นธรรม  อย่าหลงเชือ่หรอืยอมเสียทรพัย์สินให้แก่บุคคล
หรอืกลุ่มบุคคลผู้ท่ีอ้างว่าสามารถชว่ยเหลือให้สอบได้  และหากผู้ใดได้ทราบข่าวประกาศใดเก่ียวกับการแอบ
อ้างหรอืทุจรติเพ่ือให้การสอบได้  โปรดแจง้คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ  เพ่ือจกัได้
ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 จงึประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   7  เดือน   พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565 

 

        
                                                           ( นายเชดิศักด์ิ  ภิมาล  ) 

           นายกเทศมนตรตี าบลยอด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง พนักงานจา้งตามภารกิจ 
 
1. ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ประเภทผู้มีทักษะ) 

ประเภท  พนักงานจา้งตามภารกิจ 

สังกัด   ส านักปลัด  

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

  ขับรถยนต์ บ ารุงรกัษา ท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้
รถยนต์ดังกล่าว หรอืงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง และปฏิบัติงานอ่ืน ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ขับรถยนต์ส่วนกลางประจ าเทศบาลต าบลยอด  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
1.  มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงานในหน้าท่ีและได้รบัใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม

กฎหมาย 
2. มีหนังสือรบัรองการปฏิบัติงานท่ีมีระยะเวลาหรอืประสบการณ์ในการท างานขับรถยนต์  

ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

อัตราค่าตอบแทน 
1. ได้รบัอัตราค่าตอบแทนรายเดือน  เดือนละ  9,400  บาท  
2. ค่าครองชพีชัว่คราวรายเดือน   เดือนละ   2,000   บาท    
รวมค่าตอบแทน ท้ังส้ิน                        11,400   บาท 

ระยะเวลาการจา้ง 
    -  ท าสัญญาจา้งไม่เกินคราวละ  3  ปี  (ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลยอด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ก. 

รายละเอียดการรบัสมคัรบุคคลเพือ่สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจา้งฯ 

แนบทา้ยประกาศฯ  ลงวันที ่ 7  พฤศจกิายน  2565 

เทศบาลต าบลยอด อ าเภอสองแคว จงัหวัดน่าน 
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2. ต าแหน่ง ผู้ชว่ยเจา้พนักงานจดัเก็บรายได้  

ประเภท  พนักงานจา้งตามภารกิจ 

สังกัด   กองคลัง 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึง่ไม่จ าเป็นต้องใชผู้้ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญา 
ปฏิบัติงานด้านการจดัเก็บรายได้  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ข้ันตอน  และวธิกีารท่ีชดัเจน  ภายใต้การก ากับ 
แนะน า  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รบัมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังน้ี  
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1 ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรอืนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย 
ค่าธรรมเนียม  ค่าเชา่ ค่าบรกิาร และรายได้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือให้การจดัเก็บรายได้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
  1.2 เรง่รดั ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  ภาษี  ท่ีค้างช าระ เพ่ือให้สามารถ
จดัเก็บได้อย่างครบถ้วน 
  1.3 ตรวจสอบการรบัเงนิ เก็บรกัษา น าส่งเงนิ และออกใบเสรจ็ในการจดัเก็บรายได้ เพ่ือให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าส่ัง 
  1.4 รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรกัษาหลักฐาน 
เพ่ือเป็นข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา 
  1.5 จดัท าระเบียบควบคุมการจดัเก็บรายได้ สถิติการจดัเก็บรายได้แต่ละประเภทรวมถึงการ
จดัเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องด้วยเคร ือ่งคอมพิวเตอรต์ามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้ข้อมูล
มีความถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเรว็ย่ิงข้ึน 
  1.6 ด าเนินการรบัเงนิหรอืควบคุมการรบัเงนิโดยใกล้ชิด ควบคุมหรอืจัดท าทะเบียนต่างๆ 
จัดเก็บรกัษาหรอืค้นหาเอกสารหลักฐานและเร ือ่งของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน เพ่ือ
รวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน 
  1.7 สอดส่องตรวจตรา เรง่รดัภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนค้างช าระควบคุม
หรอืด าเนินงานเก่ียวกับการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจดัท ารายงานและปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวข้อง 
  1.8 ประสานงานในระดับฝ่ายหรอืกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรอืประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือขอความชว่ยเหลือและรว่มมือในงานและแลกเปล่ียนความรูค้วามเชีย่วชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างาน
ของหน่วยงาน 
 2. ด้านการบรกิาร  

2.1 ให้ค าแนะน าตอบปัญหา ชี้แจงเก่ียวกับงานการจัดเก็บรายได้ แก่เจ้าหน้าท่ีระดับ 
รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือถ่ายทอดความรู ้ความช านาญแก่ผู้ท่ีสนใจ  

2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรอืประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอ
ความ ช่วยเหลือและความรว่มมือในงานการจัดเก็บรายได้ และแลกเปล่ียนความรูค้วามเชี่ยวชาญท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
ได้รบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) หรอืเทียบได้ไม่ต่ากว่าน้ี ในสาขาวชิาหรอืทางบัญชี 

พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธรุกิจการเงนิ การจดัการ บรหิารธรุกิจ การจดัการ
ท่ัวไป คอมพิวเตอร ์เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ เศรษฐศาสตร ์หรอืในสาขาวชิาหรอืทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรอื ก.
อบต. ก าหนดว่าใชเ้ป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรบัต าแหน่งน้ีได้  

อัตราค่าตอบแทน 
1. ได้รบัอัตราค่าตอบแทนรายเดือน  เดือนละ  9,400  บาท  
2. ค่าครองชพีชัว่คราวรายเดือน   เดือนละ   2,000   บาท    
 รวมค่าตอบแทน ท้ังส้ิน                        11,400   บาท 

ระยะเวลาการจา้ง 
    -  ท าสัญญาจา้งไม่เกินคราวละ  3  ปี  (ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลยอด) 
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3. ต าแหน่ง ผู้ชว่ยนายชา่งโยธา  

ประเภท  พนักงานจา้งตามภารกิจ 

สังกัด   กองชา่ง  
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบหลัก  
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึง่ไม่จ าเป็นต้องใชผู้้ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญา
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธาตามแนวทางแบบอย่างข้ันตอน และวธิีการท่ีชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รบัมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี  
   ๑. ด้านการปฏิบัติการ  
 1.1 ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสรา้ง บ ารุงรกัษา โครงการก่อสรา้งต่างๆ เพ่ือให้ตรงตาม
หลักวชิาชา่ง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณท่ีได้รบั  
  1.๒ ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ  
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ  
  ๑.๓ ถอดแบบ เพ่ือส ารวจปรมิาณวัสดุท่ีใชต้ามหลักวชิาชา่ง เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสรา้ง  
  1.๔ ควบคุมงานก่อสร้าง  งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรอืตรวจการจ้างตามท่ีได้ร ับ
มอบหมายพรอ้มรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด  
  ๑.๕ รวบรวมและจดัเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วเิคราะห์วจิยัในงานด้านชา่ง  
  ๒. ด้านการบรกิาร  
  ๒.๑ ให้ค าแนะนา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเก่ียวกับงานโยธาท่ีตนมีความรบัผิดชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรอืเจา้หน้าท่ีระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรอืประชาชนท่ัวไปเพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจ
ได้รบัทราบข้อมูล ความรูต่้างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน  
  ๒.๒ ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรอืประชาชนท่ัวไปเพ่ือขอความ
ช่วยเหลือและรว่มมือในงานโยธา และแลกเปล่ียนความรูค้วามเชีย่วชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานของ
หน่วยงานและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รบัมอบหมาย  
  ๒.๓ ประชาสัมพันธอ์ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธาเพ่ือให้
เกิดความรู ้ความเข้าใจหรอืความพึงพอใจ  
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
  ได้รบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) หรอืคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวชิาหรอืทางเทคนิควศิวกรรมส ารวจ เทคนิควศิวกรรมโยธา ก่อสรา้ง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา ส ารวจ 
สถาปัตยกรรม หรอืในสาขาวชิาหรอืทางอ่ืนท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใชเ้ป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรบั
ต าแหน่งน้ีได้    
อัตราค่าตอบแทน 

1. ได้รบัอัตราค่าตอบแทนรายเดือน  เดือนละ  9,400  บาท  
2. ค่าครองชพีชัว่คราวรายเดือน   เดือนละ   2,000   บาท    
 รวมค่าตอบแทน ท้ังส้ิน                        11,400   บาท 

ระยะเวลาการจา้ง 
    -  ท าสัญญาจา้งไม่เกินคราวละ  3  ปี  (ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลยอด) 
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4. ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  

ประเภท  พนักงานจา้งตามภารกิจ 

สังกัด   กองการศึกษา 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรยีนรู ้ การส่งเสรมิการเรยีนรู ้ พัฒนาผู้เรยีน  
ปฏิบัติงานทางวชิาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รบัมอบหมาย 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
  1.1 ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการจดัประสบการณ์เรยีนรู ้ และส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผู้เรยีนด้วย
วธิกีารท่ีหลากหลาย  โดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
  1.2 จดัอบรมส่ังสอนและจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  และ
คุณลักษณะตามวัย 
  1.3 ปฏิบัติงานวชิาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
  1.4 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจดัระบบการดูแลชว่ยเหลือผู้เรยีน 
  1.5 ปฏิบัติงานความรว่มมือกับเครอืข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  1.6 ท านุบ ารุง  ส่งเสรมิศิลปะวัฒนาธรรม  แหล่งเรยีนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  1.7 ความรว่มมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน  เพ่ือรว่มกันพัฒนาผู้เรยีนตามศักยภาพ 
  1.8 ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งโดยใชทั้กษะของบุคคล  ซึง่จะต้อง

เป็นผู้ท่ีมีความรู ้ ความสามารถ  และทักษะในงานท่ีจะปฏิบัติด้านปฐมวัย  ไม่ต่ากว่า  5  ปี  และทักษะของ
บุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานน้ันๆ โดยมีหนังสือรบัรองการท างานจาก
นายจา้งหรอืหน่วยงานซึง่จะระบุลักษณะงานท่ีได้ปฏิบัติหรอืมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลอง
ปฏิบัติ 

อัตราค่าตอบแทน 
1. ได้รบัอัตราค่าตอบแทนรายเดือน  เดือนละ  9,400  บาท  
2. ค่าครองชพีชัว่คราวรายเดือน   เดือนละ   2,000   บาท    
 รวมค่าตอบแทน ท้ังส้ิน                        11,400   บาท 

ระยะเวลาการจา้ง 
    -  ท าสัญญาจา้งไม่เกินคราวละ  3  ปี  (ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลยอด) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1.  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

รายละเอียดการประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วธิกีารประเมิน 
1.  ภาคความรู ้ความสามารถท่ัวไป  
  -  ความรูท่ั้วไปเก่ียวกับ จงัหวัดน่าน  อ าเภอสองแคว  และเทศบาล  
     ต าบลยอด  ต าบลยอด  และหลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจา้ง 
  -  ความรูท่ั้วไปเก่ียวกับ กฎหมาย  ระเบียบ สัญญาณไฟจราจร   
     พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
     ฉบับปัจจุบัน การขับรถยนต์  การบ ารุงรกัษาเคร ือ่งยนต์ และ 
     ความรูอ่ื้นๆ ที่เก่ียวข้องกับการใชร้ถยนต์ 

 

100 

 

ทดสอบแบบปรนัย   

 

2.  ภาคความรูค้วามสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่ง  
  -  ทดสอบปฏิบัติทักษะการขับรถยนต์  

 

100 

 

สอบปฏิบัติ 

3.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  

 -  ประวัติการท างาน 

 -  บุคลิกภาพ     

 -  ท่วงที วาจา    

 -  ความคิดรเิร ิม่สรา้งสรรค์ 

 -  ความสามารถ ประสบการณ์  

 

100 

 

 
 
โดยวธิกีารสัมภาษณ์ 

 

รวม 300  
 

หมายเหตุ  ;  เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน  จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค
ไม่ต่า           กว่ารอ้ยละ 60 

 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ข. 

รายละเอียดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารเลือกสรร   

แนบทา้ยประกาศฯ  ลงวันที ่ 7  พฤศจกิายน  2565 

เทศบาลต าบลยอด อ าเภอสองแคว จงัหวัดน่าน 
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2.  ต าแหน่ง ผู้ชว่ยเจา้พนักงานจดัเก็บรายได้ 

รายละเอียดการประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วธิกีารประเมิน 
1. ภาคความรู ้ความสามารถท่ัวไป  
  -  ความรูท่ั้วไปเก่ียวกับ จงัหวัดน่าน  อ าเภอสองแคว  และเทศบาล  
     ต าบลยอด  ต าบลยอด  และหลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจา้ง 
-  การคิดวเิคราะห์  
-  หลักภาษาไทย  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  

 

 

100 

 

ทดสอบแบบปรนัย   

 

2. ภาคความรูค้วามสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่ง   
    2.1. พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรา้ง พ.ศ. 2562  
    2.2. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
    2.3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบัเงนิ การเบิก 
จา่ยเงนิ การเก็บรกัษาเงนิ และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
    2.4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธิกีารงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563  
    2.5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัหาประโยชน์ใน 
ทรพัย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2543  
    2.6. ความรูท่ี้เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่ง ท่ีสมัครสอบ  
 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทดสอบแบบปรนัย  

 

 

 

 

 

 

 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
 - พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติ
ส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมท่ี
ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ  และจากการสัมภาษณ์  ท้ังน้ีอาจใช้
วธิกีารอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้าน 
ต่าง ๆ เช่น  ความรูท่ี้อาจใชเ้ป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี    
ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  
จรยิธรรมและคุณธรรม  การปรบัตัวเข้ากับผู้รว่มงาน  รวมท้ังสังคม
และส่ิงแวดล้อม  ความคิดรเิร ิม่สรา้งสรรค์  ปฏิภาณไหวพรบิและ
บุคลิกอย่างอ่ืน  เป็นต้น 

 

100 

 

โดยวธิกีารสัมภาษณ์ 

รวม 300  
หมายเหตุ  ;  เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน  จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค
ไม่ต่า           กว่ารอ้ยละ 60 
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3.  ต าแหน่ง ผู้ชว่ยนายชา่งโยธา 

รายละเอียดการประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม  
1. ภาคความรู ้ความสามารถท่ัวไป  
  -  ความรูท่ั้วไปเก่ียวกับ จงัหวัดน่าน  อ าเภอสองแคว  และเทศบาล  
     ต าบลยอด  ต าบลยอด  และหลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจา้ง 
-  การคิดวเิคราะห์  
-  หลักภาษาไทย  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  

 

 

100 

 

ทดสอบแบบปรนัย   

 

2. ภาคความรูค้วามสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่ง  
-พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน  
-พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก้ไข  
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  
-พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓  
-พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชือ้เพลิง พ.ศ.๒๕๔2  
-พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕  
-พระราชบัญญัติรกัษาความสะอาดเรยีบรอ้ยของ  
บ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕  

 

 

100 

 

ทดสอบแบบปรนัย  

 

 

 

 

 

 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  

- พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว  
ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน
ของผู้เข้าสอบ  และจากการสัมภาษณ์  ท้ังน้ีอาจใช้วธิีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติมอีกก็ได้  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้าน ต่าง ๆ เช่น  
ความรูท่ี้อาจใชเ้ป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จรยิธรรมและ
คุณธรรม  การปรบัตัวเข้ากับผู้รว่มงาน  รวมท้ังสังคมและส่ิงแวดล้อม  
ความคิดรเิร ิม่สรา้งสรรค์  ปฏิภาณไหวพรบิและบุคลิกอย่างอ่ืน  เป็น
ต้น  

 

100 

 

 

โดยวธิกีารสัมภาษณ์ 

รวม 300  
หมายเหตุ  ;  เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน  จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค
ไม่ต่า           กว่ารอ้ยละ 60 

 
 
 
 
 
 



-4- 
 

4. ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 

รายละเอียดการประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วธิกีารประเมิน 
1. ภาคความรู ้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 
  -  ความรูท่ั้วไปเก่ียวกับ จงัหวัดน่าน  อ าเภอสองแคว  และเทศบาล  
     ต าบลยอด  ต าบลยอด  และหลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจา้ง 
-  การคิดวเิคราะห์  
-  หลักภาษาไทย  
-  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  ความรูท่ี้เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ” ของต าแหน่ง  
   ท่ีสมัครสอบ  
-  เหตุการณ์ปัจจุบัน ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  

 

 

100 

 

ทดสอบแบบปรนัย   

 

2. ภาคความรูค้วามสามารถท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560  
- จติวทิยาเก่ียวกับเด็กอายุ 3-5 ป ี    
- พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
- ความรูท่ี้เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ” ของต าแหน่ง ท่ี
สมัครสอบ  

- สอบภาคปฏิบัติ การสาธติการจดัประสบการณ์  ทักษะการควบคุม
ชัน้เรยีน 

 

50 

 

 

 

 

 

50 

 

ทดสอบแบบปรนัย  

 

 

 

 

 

ทดสอบปฏิบัติ 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
- พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว  
ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืน
ของผู้เข้าสอบ  และจากการสัมภาษณ์  ท้ังน้ีอาจใช้วธิีการอ่ืนใด
เพ่ิมเติมอีกก็ได้  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้าน ต่าง ๆ เช่น  
คว าม รู ้ ท่ี อ าจ ใ ช้ เ ป็ นประ โยช น์ ในการป ฏิ บั ติ ง าน ในหน้า ท่ี     
ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  
จรยิธรรมและคุณธรรม  การปรบัตัวเข้ากับผู้รว่มงาน  รวมท้ังสังคม
และส่ิงแวดล้อม  ความคิดรเิร ิม่สรา้งสรรค์  ปฏิภาณไหวพรบิและ
บุคลิกอย่างอ่ืน  เป็นต้น 

100 โดยวธิกีารสัมภาษณ์ 

รวม 300  
หมายเหตุ  ;  เกณฑ์การตัดสิน  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน  จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค
ไม่ต่ากว่ารอ้ยละ 60 

 


