ประกาศเทศบาลตาบลท่าแพ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
------------------------------ด้ ว ยเทศบาลต าบลท่ า แพ อ าเภอเมื อ งนครศรี ธ รรมราช จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช จะ
ดาเนินการ สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตาแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากาลัง 3 ปี
ของพนักงานจ้างประจาปีงบประมาณ 2561-2563 จานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดโรงเรียน
เทศบาลตาบลท่าแพ
อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึง
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งบุคลากรสนับสนุน
การสอน (การเงินและบัญชี) ซึ่งเป็นตาแหน่งที่วา่ ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบั ญ ชี เลขที่ ต าแหน่ ง 3346-5 จ านวน 1 ต าแหน่ ง 1 อั ต รา สั ง กั ด โรงเรี ย น
เทศบาลตาบลท่าแพ
2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ท่ีจะได้รับการจ้าง
๒.๑ ผูซ้ ึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ปี และไม่เกิน ๖๐ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
/...(ค) โรคเท้าช้าง
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(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผูด้ ารงตาแหน่งผูบ้ ริหารท้องถิ่น คณะผูบ้ ริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
2.2 ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามที่กาหนด รายละเอียดตรงตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขอรับและยื่นใบ
สมัครด้วยตนเองได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตาบลท่าแพ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่
5 กรกฏาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075652678 ต่อ 22 หรือทางเว็ปไซต์ www.thapaircity.go.th
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้ป ระสงค์ ส มั ค รสอบฯ ให้ยื่ น ใบสมัค รสอบด้ว ยตนเองต่ อ เจ้ าหน้ า ที่ พร้ อ มด้ ว ย
หลักฐานซึ่งผูส้ มัครได้รับรองสาเนาถูกต้อง และ ลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
(๑) รู ป ถ่ า ยหน้ าตรงไม่ส วมหมวก และไม่ สวมแว่ น ตาด า ขนาด ๑ นิ้ ว ถ่ า ยครั้ ง
เดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน(นับถึงวันสมัคร) จานวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ – สกุล ตาแหน่งที่สมัครหลัง
รูปถ่ายด้วยตัวบรรจง
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่กาหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน
๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย จานวน ๑ ฉบับ
(5) ส าเนาใบประกาศนียบัตร หรือระเบีย นแสดงผลการเรีย นอย่างใดอย่างหนึ่ง
(ฉบับภาษาไทย) ที่แสดงว่าเป็นผู้มวี ุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการ
เลือกสรร จานวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัตจิ ากผู้มีอานาจ อนุมัตภิ ายในวันปิด
สมัครสอบ คือวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
/...(6) สาเนา
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(6) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ใบสาคัญทหาร
กองเกิน สด.๙/สด.๔๓ (ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ
ผูส้ มัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารการสมัคร ซึ่งสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้
ผูส้ มัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ดว้ ย
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ส มัค รจะต้องรับ ผิดชอบในการตรวจและรับ รองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบ
สมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เ ป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นและหากมี การปลอมแปลง
เอกสารที่ใช้สมัครสอบจะถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
หากตรวจสอบภายหลั งพบว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไ ม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด
คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนีม้ าตั้งแต่ต้น และไม่มสี ิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างใดๆ ทุกตาแหน่ง
4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ ส มั ค รต้ อ งได้ รั บ การประเมิ น สมรรถนะ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเลื อ กสรรที่
คณะกรรมการกาหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข)
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการการเลือกสรร วันเวลา และสถานที่สอบ
เทศบาลตาบลท่าแพ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรให้ทราบ ณ สานักงาน
เทศบาลตาบลท่า แพ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดยปิดประกาศไว้ ณ เทศบาลตาบลท่า แพ หรือ
หมายเลขโทรศัพท์ 075-652678 ต่อ 22 หรือทางเว็ปไซต์ www.thapaircity.go.th
6.กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
เทศบาลต าบลท่ า แพ จะท าการประเมิ นสมรรถนะในวั น ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ
สานักงานเทศบาลตาบลท่าแพ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์การเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ได้คะแนนในแต่
ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เทศบาลตาบลท่าแพจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบ ในวันที่ 23 กรกฏาคม
2561 โดยปิดประกาศไว้ ณ เทศบาลตาบลท่าแพหรือหมายเลขโทรศัพท์ 075-652678 ต่อ 22 หรือ
ทางเว็ปไซต์ www.thapaircity.go.th
/...9.การขึ้น
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9. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
9.1 การขึ้ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรร จะเรี ย งตามล าดั บ ที่ จ ากผู้ ผ่ า นการ
เลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผทู้ ี่ได้รับหมายเลขประจาตัวผู้สมัครก่อนเป็น
ผูอ้ ยู่ในลาดับที่สูงกว่า
9.2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกาหนดให้บัญชีมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่
ประกาศขึ้นบัญ ชีผู้ผ่านการเลือกสรร แต่ถ้ ามีก ารสรรหาตาแหน่งเดีย วกั นอีก และได้ขึ้นบัญ ชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผผู้ า่ นการเลือกสรรครั้งนีถ้ ือว่าเป็นอันยกเลิก
.
10.เงื่อนไขการจ้าง
เทศบาลต าบลท่ า แพจะบรรจุ แ ต่ งตั้ ง ผู้ ผ่า นการเลื อ กสรร โดยการท าสั ญ ญาจ้ างตามที่
เทศบาลตาบลท่าแพกาหนดจากผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้ตามลาดับที่ ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ ทั้งนี้ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช และเทศบาลตาบลท่าแพจะบรรจุ
และแต่งตั้งและทาสัญญาจ้างกับผู้ที่ผ่านการเลือกสรรลาดับต่อไปหากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการ
เลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามทีก่ าหนด และอาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้ที่
ได้รับการเลือกสรรได้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่
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จรัญ เจียจิราพัทธนันท์
(นายจรัญ เจียจิราพัทธนันท์)
นายกเทศมนตรีตาบลท่าแพ

~๕~
ภาคผนวก ก
เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลท่าแพ
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561
-------------------------------ชื่อตาแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน(การเงินและบัญชี)
ประเภท
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภท ผูม้ ีคุณวุฒิ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒอิ ย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป
ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชี พเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการ
ทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ
ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนีไ้ ด้
3.ได้รับประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทีย บได้ไม่ต่ากว่านี้ใ นสาขาวิชาหรือทางบัญ ชี
พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่ า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.
อบต.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีในโรงเรียนเทศบาลตาบลท่าแพ มีลัก ษณะงานที่ปฏิบัติ
ค่อนข้างยากเกี่ ยวกับ การเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ
หลักฐานใบสาคัญคู่จา่ ยเงิน ลงบัญชี ทารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอ จัดตั้ง
งบประมาณรายรั บ -รายจ่ า ยประจ าปี ท าหนั ง สื อ ชี้ แ จง โต้ ต อบ ด้ า นงบประมาณ พิ จ ารณาจั ด สรร
งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง
/...ลักษณะ

~๖~
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. จัดทาและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไป
อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่กาหนด
2.รวบรวมรายละเอี ย ดการจั ด ท างบประมาณ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบในการท างบป ระมาณ
ประจาปีของหน่วยงาน และจัดทาแผนการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ
เบิกจ่ายเงิน
3.ดาเนินการรับ-จ่ายเงินตามหลักฐานการรับจ่ายเงิน เพื่อให้การดาเนินงานด้านการรับ จ่ายเงินเป็นไปอย่างสะดวก ถูกต้องและครบถ้วน
4.รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิ ติ เอกสาร ใบสาคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชี
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสาคัญในการอ้างอิงการดาเนินการ
ต่างๆ ทางการเงินและบัญชี
5.ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสาคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องใน
การปฏิบัติงาน
6.ร่างหนังสือโต้ตอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เพื่อให้เกิด
ความถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน และระเบียบที่กาหนดไว้
7.ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานการเงินและบัญชี เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 9,400.-บาท
ระยะเวลาการจ้าง

มีระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และประเมินผลการปฏิบัติราชการปีละ 2
ครั้ง ตามปีงบประมาณ
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

~๗~
ภาคผนวก ข
แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
รายละเอียดวิชาที่จะดาเนินการประเมินสมรรถนะพนักงานจ้าง
เทศบาลตาบลท่าแพ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อตาแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน(การเงินและบัญชี)
ประเภท
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภท ผูม้ ีคุณวุฒิ
ใช้วิธีการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์
๑. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน
- ความรู้ความสามารถทั่วไป เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมือง , เศรษฐกิจและสังคม
- ความรูท้ างคณิตศาสตร์ , ภาษาไทย
๒. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 10๐ คะแนน
- พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- ความรูเ้ กี่ยวกับการเงิน การบัญชีและพัสดุ
- ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิ ก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็ บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่การเงินและบัญชี
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเ้ ข้าสอบ และจากการการสัมภาษณ์ทั้งนี้ อาจ
ใช้ วิ ธี ก ารอื่ น ใดเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมในด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น ความรู้ ที่ อ าจใช้ เ ป็ น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์
ทัศนคติ จรรยาบรรณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จริยธรรม คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ ร่ ว มงานรวมทั้ ง สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ปฎิ ภ าณ ไหวพริ บ และ
บุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลักสมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

