
 
ประกาศเทศบาลต าบลท่าแพ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ต าแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน  ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 

------------------------------- 

 ด้วยเทศบาลต าบลท่าแพ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จะ

ด าเนนิการ  สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจา้งในต าแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี 

ของพนักงานจ้างประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 จ านวน 1  อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดโรงเรียน

เทศบาลต าบลท่าแพ กองการศกึษา เทศบาลต าบลท่าแพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึง

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งบุคลากรสนับสนุน

การสอน (การเงนิและบัญชี)  ซึ่งเป็นต าแหน่งที่วา่ง โดยมีรายละเอียดดังนี ้

๑. ต าแหน่งท่ีรับสมัคร   

พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานด้านการเงิน

และบัญชี เลขที่ต าแหน่ง 3346-5 จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา สังกัดโรงเรียน

เทศบาลต าบลท่าแพ กองการศกึษา เทศบาลต าบลท่าแพ 

  2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการจ้าง 

  ๒.๑ ผูซ้ึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

   (1) มีสัญชาติไทย 

            (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ปี และไม่เกิน ๖๐ปี 

  (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิต

ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น

ส าหรับพนักงานเทศบาล ดังตอ่ไปนี ้

   (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรอืระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 

   (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

 

/...(ค) โรคเท้าช้าง 
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   (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 

   (ง) โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 

   (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

  (5)  ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง กรรมการพรรคการเมอืง หรอืเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง 

  (6)  ไม่เป็นผูด้ ารงต าแหน่งผูบ้ริหารท้องถิ่น คณะผูบ้ริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น 

  (7)  ไม่เป็นผูเ้คยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุกเพราะกระท าความผิด

ทางอาญา  เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

  (8)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรอื 

หนว่ยงานอื่นของรัฐ 

  (9)  ไม่เป็นข้าราชการหรอืลูกจ้างของสว่นราชการ พนักงานหรือลูกจา้งของหนว่ยงาน

อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรอืพนักงานหรอืลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น 

  2.2  ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามที่ก าหนด รายละเอียดตรงตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.) 

   3.  การรับสมัคร 

    3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

    ผูม้ีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขอรับและยื่นใบสมัคร

ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา เทศบาลต าบลท่าแพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระหว่างวันที่ 14- 24สิงหาคม  2561 ในวันและเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข

โทรศัพท์ 075-652678 ต่อ 22 หรอืทางเว็ปไซต์ www.thapaircity.go.th 

     3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

    ผู้ประสงค์สมัครสอบฯ ให้ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย

หลกัฐานซึ่งผูส้มัครได้รับรองส าเนาถูกต้อง และ ลงลายมือช่ือก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังตอ่ไปนี้ 

    (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้ง

เดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน(นับถึงวันสมัคร) จ านวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ – สกุล ต าแหน่งที่สมัครหลัง

รูปถ่ายด้วยตัวบรรจง 

    (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน ๑ ฉบับ 

    (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน ๑ ฉบับ 

    (4) ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่ก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 

๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจรา่งกาย จ านวน ๑ ฉบับ 

    (5) ส าเนาใบประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง

(ฉบับภาษาไทย) ที่แสดงวา่เป็นผู้มวีุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการ

เลือกสรร จ านวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศกึษาและได้รับอนุมัตจิากผู้มีอ านาจ อนุมัตภิายในวันปิด  

สมัครสอบ คือวันที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

/...(6) ส าเนา 
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    (6) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ใบส าคัญทหาร

กองเกิน สด.๙/สด.๔๓ (ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ 

   ผูส้มัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารการสมัคร ซึ่งส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้

ผูส้มัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ดว้ย 

    3.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร 

  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบ

สมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ในกรณีที่มี

ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับ

สมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นและหากมีการปลอมแปลง

เอกสารที่ใชส้มัครสอบจะถูกด าเนนิคดีตามกฎหมาย 

  หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด 

คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ

ครั้งนีม้าตั้งแตต่้น และไม่มสีิทธิได้รับการจา้งเป็นพนักงานจา้งใดๆ ทุกต าแหน่ง 

  4.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรที่

คณะกรรมการก าหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข) 

 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการการเลือกสรร วัน เวลา  สถานที่สอบและ

ระเบียบเกีย่วกับการสอบ 

  เทศบาลต าบลท่าแพ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรให้ทราบ ณ ส านักงาน

เทศบาลต าบลท่าแพ ในวันที่  31 สิงหาคม  2561 โดยปิดประกาศไว้ ณ เทศบาลต าบลท่าแพ หรือหมายเลข

โทรศัพท์ 075-652678 ต่อ 22 หรอืทางเว็ปไซต์  www.thapaircity.go.th 

  6.ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

  เทศบาลต าบลท่าแพ จะท าการประเมินสมรรถนะในวันที่ 10 กันยายน  2561 ณ  ส านักงาน

เทศบาลต าบลท่าแพ อ าเภอเมอืง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 7. เกณฑ์การตัดสิน 

  ผู้ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์การเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ได้คะแนนในแต่

ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60   

 8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

   เทศบาลต าบลท่าแพจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบ ในวันที่  17  กันยายน 

2561  โดยปิดประกาศไว้ ณ เทศบาลต าบลท่าแพหรือหมายเลขโทรศัพท์ 075-652678 ต่อ 22 หรือ

ทางเว็ปไซต์  www.thapaircity.go.th 

/...9.การขึ้น 
 

http://www.thapaircity.go.th/
http://www.thapaircity.go.th/
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 9. การข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

   9.1 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงตามล าดับที่จากผู้ผ่านการ

เลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ถ้าคะแนนเท่ากันใหผู้ท้ี่ได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครก่อนเป็น

ผูอ้ยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

   9.2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรก าหนดให้บัญชีมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ามีการสรรหาต าแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ

เลือกสรรได้ใหมแ่ล้ว บัญชผีู้ผา่นการเลือกสรรครั้งนีถ้ือว่าเป็นอันยกเลิก  

. 10.เงื่อนไขการจ้าง 

     เทศบาลต าบลท่าแพจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรร โดยการท าสัญญาจ้างตามที่

เทศบาลต าบลท่าแพก าหนดจากผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้ตามล าดับที่ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ ทั้งนี้ ต้องได้รับ

ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  และเทศบาลต าบลท่าแพจะบรรจุ

แต่งตั้งและท าสัญญาจ้างกับผู้ที่ผ่านการเลือกสรรล าดับต่อไปหากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการ

เลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรอืคุณสมบัติไม่ตรงตามทีก่ าหนด และอาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้ที่

ได้รับการเลือกสรรได้ 

     จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

                       ประกาศ  ณ วันที่    2    สิงหาคม พ.ศ.  2561 

 

 

         จรัญ  เจยีจิราพัทธนันท์ 

 (นายจรัญ  เจยีจิราพัทธนันท์) 

 นายกเทศมนตรีต าบลท่าแพ 
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ภาคผนวก ก 

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลท่าแพ 

เรื่อง  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ลงวันที ่  2   สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

-------------------------------- 

ชื่อต าแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน(การเงินและบัญช)ี  

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภท ผูม้ีคุณวุฒิ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  มีคุณวุฒอิย่างใดอย่างหนึ่งดังตอ่ไปนี้ 

1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง

บัญช ีพาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป

ต้องมีการศกึษาวิชาบัญชมีาไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.

ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง

บัญช ีพาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ส าหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการ

ทั่วไป จะต้องมีการศกึษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่  ก.จ. ก.ท.  หรือ 

ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนีไ้ด้ 

3.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี 

พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ส าหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.

อบต.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

  ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีในโรงเรียนเทศบาลต าบลท่าแพ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ 

หลักฐานใบส าคัญคู่จา่ยเงนิ ลงบัญช ีท ารายงาน การบัญช ีรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอ จัดตั้ง

งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปี ท าหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร 

งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

/...ลักษณะ 



~ ๖ ~ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไป

อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสอืสั่งการและตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2.รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการท างบประมาณ

ประจ าปีของหน่วยงาน และจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ

เบิกจ่ายเงนิ 

3.ด าเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพื่อให้การด าเนินงานด้านการรับ-

จา่ยเงนิเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน 

4.รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบส าคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชี

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานส าคัญในการอ้างอิงการด าเนินการ

ต่างๆ ทางการเงินและบัญชี 

5.ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องใน

การปฏิบัติงาน  

6.ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพื่อให้เกิด

ความถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่ก าหนดไว้ 

7.ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับงานการเงนิและบัญช ีเพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 9,400.-บาท 
 

ระยะเวลาการจ้าง มีระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 2  

    ครั้ง ตามปีงบประมาณ 

สิทธิประโยชน์  ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๗ ~ 

ภาคผนวก ข 

แนบท้ายประกาศฯ  ลงวันที่   2   สิงหาคม  2561 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

รายละเอียดวิชาที่จะด าเนินการประเมินสมรรถนะพนักงานจ้าง 

เทศบาลต าบลท่าแพ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 

ชื่อต าแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน(การเงินและบัญช)ี  

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภท ผูม้ีคุณวุฒิ 

ใชว้ิธีการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์        

๑. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน 

  -  ความรู้ความสามารถทั่วไป เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมือง , เศรษฐกิจและสังคม 

  -  ความรูท้างคณิตศาสตร์ , ภาษาไทย  

 ๒. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเตม็ 10๐ คะแนน 

- พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

- รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2560 

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ.   ๒๕๕๒ 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

- ความรูเ้กี่ยวกับการเงนิ การบัญชีและพัสดุ  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 

รักษาเงินและการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

- กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่การเงินและบัญชี

ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

3.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  

จะประเมินบุคคลเพื่อพจิารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ

การท างาน  จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเ้ข้าสอบ  และจากการการสัมภาษณ์ทั้งนี้  อาจ

ใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็น

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  

ทัศนคต ิ จรรยาบรรณ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จริยธรรม  คุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับ

ผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฎิภาณ  ไหวพริบ  เหตุการณ์

ปัจจุบัน และบุคลิกภาพอย่างอื่น  เป็นต้น   

 


