
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลศรีนคร 
เรื่อง  รับสมคัรบคุคลเพื่อสรรหาและเลอืกสรรเปน็พนกังานจ้าง 

………………………..……………….. 

 ด้วยเทศบาลต าบลศรีนคร อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย  จะด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน พนักงานจ้างตามภารกิจ  ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดโรงเรียนเทศบาล  
ศรีนคร ในต าแหน่งที่ว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560)  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4  อาศัยอ านาจ
ตามหมวด 4 ข้อ 19  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล  ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี ้

1. ต าแหน่งท่ีรับสมัครและอัตราค่าตอบแทน 
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  

1.1  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี    จ านวน   1   อัตรา 

1.2 อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ  9,400  บาท   
และเงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราว  เดือนละ  2,000  บาท 

 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
1) มีสัญชาติไทย 
2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบป ี
3) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิต    

ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
ส าหรับพนักงานเทศบาล 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สงัคม  
(ข) วัณโรคระยะอันตราย  
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รงัเกียจแกส่ังคม  
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ  
(จ) โรคพิษสรุาเรือ้รงั 

5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 
พรรคการเมือง 

6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ด ใหจ้ าคุกเพราะกระท าความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 
8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกจิ  หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
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9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของพนักงานจ้าง  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้  
(ภาคผนวก ก) 

3. การรับสมัคร 
 3.1 วัน เวลาและสถานทีร่ับสมัคร 

 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   ให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร
พร้อมเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลศรีนคร (ช้ัน 2)  ตั้งแต่วันที่  
1 – 10 สิงหาคม 2560  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ 0 5565 2715   
 3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน   1  ฉบับ 
2) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน   1  ฉบับ 
3) ส าเนาวุฒิการศึกษา ที่ตรงกับคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร  จ านวน  1 ฉบับ 
4) รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวก และไมส่วมแว่นตาด า  ขนาด  1 นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน        

ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)   จ านวน   3  รูป 
5) ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลของรัฐ)  แสดงว่าไม่เป็นโรคตอ้งห้าม ตามที่ก าหนดไว้ใน

ประกาศรับสมัคร ออกให้ไมเ่กิน 3 เดือน นับถึงวันปิดรับสมคัร    จ านวน   1  ฉบับ 
6) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)   เช่น  ส าเนาใบส าคัญทางทหาร  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยน     

ช่ือตัว – ช่ือสกุล  ฯลฯ 
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานการสมัคร ซึง่ผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและ

ลงลายมือช่ือก ากบัไว้ในส าเนาเอกสารทุกฉบบั 
3.3 วิธีการรับสมัคร 

1) ผู้รบัสมัครขอรบัใบสมัครด้วยตนเอง  ที่ส านักปลัด เทศบาลต าบลศรีนคร 
2) ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครด้วยลายมือตนเอง   โดยใช้ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด า  แล้ว

ยื่นใบสมัครพรอ้มหลักฐานการสมัครตามที่ก าหนด ให้เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
3) เจ้าหน้าที่รบัสมัคร ตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานการสมัครให้ครบถ้วนตามที่ก าหนด 

และออกบัตรประจ าตัวผูส้มัครใหผู้้สมัครเพือ่น ามาแสดงทุกครั้งทีเ่ข้ารับการเลือกสรร 
 

3.4 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร ในวันย่ืนใบสมัคร  100  บาท (ค่าธรรมเนียม

ในการสมัครเทศบาลต าบลศรีนคร จะไม่จ่ายคืนใหผู้้สมัครไมว่่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น)   

4. เง่ือนไขในการสมัคร 
   4.1 การสมัครตามประกาศนี้  ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือสมัครและรับรองว่าข้อความ    
ที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ   หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลหรอืแนบเอกสารหลักฐานอัน
เป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
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 4.2 ผู้สมัคร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  ไม่
มีลักษณะต้องห้าม  และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  โดยผู้สมัครต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัคร ใน
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสาร หรือหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งทีส่มคัร  ซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรงหรอืไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร  ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับบุคคลนั้น ตั้งแต่ต้น 
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเขา้รับการประเมินสมรรถนะ 
   เทศบาลต าบลศรีนคร  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ในวันศุกร์ที่ 
11 สิงหาคม 2560  ณ   ส านักงานเทศบาลต าบลศรีนคร อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และทางเว็บไซด์ 
www.sinakhon.go.th  

6. วัน เวลาและสถานท่ีประเมินสมรรถนะ 
  เทศบาลต าบลศรีนคร  จะด าเนินการประเมินสมรรถนะ  ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลศรีนคร หรือสถานที่เทศบาลต าบลศรีนครก าหนด 

7.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ  ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการเลอืกสรรที่คณะกรรมการ

ก าหนด  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  (ผนวก ข)  
8. หลักเกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ในแต ่
ละภาค และมีคะแนนรวมทุกภาค ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  เทศบาลต าบลศรีนคร จะด าเนินการจ้างผู้ผ่านการ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 

9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
  9.1 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบที่ได้  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 
31 สิงหาคม 2560  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลศรีนคร อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และทางเว็บไซด์ 
www.sinakhon.go.th   

9.2 การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลอืกสรร จะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  

โดยจะข้ึนบัญชีไว้เป็นหลักฐานเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศรายช่ือแต่ถ้ามีการสรรหาอย่างเดียวกันอีก
และได้ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

10. การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ใดได้รับการข้ึนบัญชีไว้  ให้เป็นการยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้นั้น  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง

ต่อไปนี้   
- ผู้นั้นได้ขอสละสิทธ์ิในการจ้าง 
- ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
- ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามก าหนดได ้
- ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรไปแล้ว  
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11. การจัดท าสัญญาจ้าง 
ผู้ทีผ่่านการเลอืกสรรจะได้รบัการท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย  มีมติให้ความเห็นชอบ   โดยเทศบาลก าหนดระยะเวลาการจ้าง  ดังนี้ 
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ    ไม่เกินคราวละ 4 ปี   

 12. ข้อสงวนสิทธิ 
  เทศบาลต าบลศรีนคร  ขอสงวนสิทธิที่จะไม่เรียกจ้างบุคคลใดก็ได้  ในกรณีที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย  ได้พิจารณาตรวจสอบแล้วไม่เห็นชอบในการจ้างพนักงานจ้าง  ของเทศบาล  
โดยผู้ที่เข้ารับการเลือกสรร หรือผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง  จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือความ
เสียหายใด ๆ  ไม่ได้ทั้งสิ้น  ทั้งนี้ให้ถือว่าผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ทุกคนได้รั บทราบเงื่อนไขหรือ
หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้โดยละเอียดแล้ว 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2560 
 
 

(นางประไพ   สาสิงห)์ 
นายกเทศมนตรีต าบลศรีนคร 

 



(ภาคผนวก  ก) 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลศรีนคร ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2560 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
************************ 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ   ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    
2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีคุณสมบัตอิย่างใดอย่างหนึ่งดังตอ่ไปนี ้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดบัเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบญัชี

พาณิชยการ เลขานุการ บรหิารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบรหิารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องมี
การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนด
ว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่นีไ้ด ้

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรอืเทียบได้ในระดบัเดียวกัน ในสาขาวิชาทางบัญชี
พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกจิ การจัดการทั่วไป ส าหรับทางการบริหารธุรกจิ การจัดการทั่วไป 
จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรอื ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนีไ้ด ้

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบญัชี     
พาณิชยการ  เลขานุการ  การบรหิารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป  ส าหรบัทางการบรหิารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป 
จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรอืในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรอื ก.อบต.
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนีไ้ด ้

3. หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัตงิานระดบัต้น  ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง 

ข้ันตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย 
4. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

4.1 ด้านการปฏิบัติการ 
1) จัดท าและปฏิบัตงิานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น  เพื่อให้งานเป็นไปอย่าง

ถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสัง่การและตามเป้าหมายที่ก าหนด 
2) รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ  เพื่อใช้ประกอบในการท างบประมาณประจ าปีของ

หน่วยงาน  และจัดท าแผนการเบกิจ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจา่ยงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน 
3) ด าเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลกัฐานการรบัจ่ายเงิน เพื่อให้การด าเนินงานด้านการรบั – จ่ายเงิน

เป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน 
4) รวบรวมและจัดเกบ็ข้อมลู สถิติ เอกสาร ใบส าคัญและรายงานทางการเงินและบัญชีต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานส าคัญในการอ้างองิการด าเนินการต่าง ๆ ทาง
การเงินและบัญชี 

5) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน เพื่อใหเ้กิดความถูกต้องในการ
ปฏิบัติงาน  

6) ร่างหนงัสอืโต้ตอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัการเงิน การบญัชีและการงบประมาณ เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องและตรงตามมารฐานและระเบียบทีก่ าหนดไว้ 

7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
การเงินและบัญชี เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสงูสุด 

/4.2 ด้านการบริการ... 



 หน้า 2  (ภาคผนวก ก) 

4.2 ด้านการบริการ 
1) ให้ค าแนะน า  ตอบปัญหา ช้ีแจงเกี่ยวกบังานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ 

เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ทีส่นใจ 
2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กบัหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความ

ช่วยเหลือและความร่วมมอืในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเช่ียวชาญทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานของหน่วยงาน 

 
 



(ภาคผนวก  ข) 
รายละเอียดหลักเกณฑแ์ละวิธีการเลือกสรร 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลศรีนคร ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2560 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

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

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

รายละเอียดการประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ภาคความรู้ ความสามารถท่ัวไป 

(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปจัจบุันทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสงัคม 

(2) ความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรปุเหตุผล  
- การคิดค านวณ อนุกรม การสรปุความ จับประเด็น วิเคราะห์

เหตุการณ์ การคิดสรุปหาเหตุผล และอปุมาอปุไมย 
(3) ด้านภาษาไทย ทดสอบความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษา การ

อ่านจับใจความ สรปุความ การตีความ การเลือกใช้ภาษา กลุ่มค า การ
สะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท ์

(4) พระราชบญัญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
(5) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ 

 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
และแก้ไขเพิ่มเติม 

(6) ความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที ่

100  โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน 

2. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
(1) ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และพสัด ุ
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรบัเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน   ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม 

(3) กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

(4) ความรู้ความสามารถ ทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัตหิน้าที่  

100 โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
- พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหนง่ จากประวัตสิ่วนตัว ประวัติ

การศึกษา ประวัติการท างาน  ความรู้ในการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น เช่น  ความรู้ที่อาจเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัตหิน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์  
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ 
 

100  โดยวิธีการ 
สัมภาษณ์ 

 




