ประกาศเทศบาลตาบลเสริมซ้าย
เรื่อง รับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลเสริมซ้าย
**************************
ด้วยเทศบาลตาบลเสริมซ้าย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๓ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลาปาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้าง
เป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑) ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 ตาแหน่ง
- ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จานวน ๑ อัตรา
รายละเอียดแต่ละตาแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๒) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรร
๒.๑.คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เ ป็น ผู ้ม ีร ่า งกายทุพ พลภาพจนไม่ส ามารถปฏิบ ัต ิห น้า ที ่ไ ด้ ไร้ค วามสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กาหนด ไว้ใน
ประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเพิ่มเติมสาหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาความผิด ทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
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รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบในตาแหน่ง (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
๒.๓ สาหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อสั่ง
จ้างแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือของกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑
๓) ค่าตอบแทนที่จะได้รับ
- ผู้ที่สอบแข่งขันที่จะได้รับการสรรหาและคัดเลือกแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปจะได้รับ
ค่าตอบแทน ในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐.- บาทและค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ
๑,๐๐๐.- บาท
๔) การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม 2563– ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบล
เสริมซ้าย อาเภอเสริมงาม จังหวัดลาปาง
๔.๒ การสมัครสอบให้ ผู้สมัครสอบยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบฯ
พร้อมเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมสอบตามที่ระบุในข้อ ๕, ๖
๕) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ ดังนี้
๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดาขนาด ๑นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน
๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครติดรูปถ่าย ในใบสมัคร จานวน ๑ รูป ติดรูป
ถ่ายในบัตรประจาตัวสอบ จานวน ๒ รูป
๕.๒ ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ ใบรับรองแพทย์ปริญญาซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๓๕) หรือตามประกาศที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่
ตรวจร่างกาย จานวน ๑ ฉบับ)
๕.๕ หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สาเนาใบประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่
แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก จานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้อง
สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๘ สิงหาคม 2563
5.6 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการฝึกอบรม ทะเบียนสมรส ทะเบียน
หย่า ใบเปลี่ยนชื่อตัว ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ใบรับรองการผ่านงาน ใบสาคัญการผ่านการเกณฑ์ทหาร จานวนอย่างละ ๑
ฉบับ
๕.๗ สาเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน(สด.๙) ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า
ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล(ถ้ามี)
5.8 เอกสารเพิ่มเติมใบอนุญาตขับรถ ตรงตามที่กฎหมายกาหนด (เฉพาะตาแหน่งพนักงาน
ขับรถยนต์)
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ทั้งนี้ผู้สมัครต้องเขียนคารับรองในเอกสารทุกฉบับว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง และลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย
๕.๑๐ เงื่อ นไขในการสมัค รผู้ส มัครเข้ารับการสรรหาและการเลือ กสรรจะต้อ งรับ ผิดชอบ
และรับ รองตนเองว่าเป็น ผู้มี คุณ สมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆหรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่
สมัครอันเป็นผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากภายหลังตรวจพบเมื่อใดให้ถือว่า เป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นตั้งแต่
ต้น
๖) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียม
สอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว)
๗) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและรับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่
เทศบาลตาบลเสริมซ้าย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและรับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖3 และทดสอบความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และความเหมาะสมสาหรับตาแหน่ง ในวันที่
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖3 ณ เทศบาลตาบลเสริมซ้าย (บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสานักงาน)
๘) วิธีการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
๘.๑. สอบภาคความสามารถหรือทักษะเฉพาะทักษะในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา ๙.๓๐ น. ๑๑.๓๐ น. (โดยวิธีการทดสอบ)
๘.๒. สอบภาคความเหมาะสมสาหรับตาแหน่ง (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐น.
เป็นต้นไป ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๙) หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ จะต้องเป็นผู้ทไี่ ด้รับคะแนนไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ ของแต่ละภาค โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
๑๐) การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผผู้ ่านการสรรหาและการเลือกสรร
เทศบาลตาบลเสริมซ้าย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรตามลาดับคะแนน
สอบที่ได้ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖3 ณ บอร์ดหน้าสานักงานเทศบาลตาบลเสริมซ้าย
๑๑) การประเมินผลการสรรหาและเลือกสรรได้
๑๑.๑ การขึ้นบัญชีผู้ ผ่านการสอบได้ จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการสอบโดยเรียงตามลาดับที่
จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับในกรณีที่มีผู้ สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้สอบได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง(สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่เลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
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เวลา ๑ ปี นั บ แต่วัน ขึ้น บั ญ ชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลื อกสรรอย่างเดี ยวกันนี้ อีก และได้ขึ้นบั ญ ชีผู้ ผ่ านการ
เลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบได้ผู้ใดให้มารายงาน
ตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้วก่อนบัญชีผู้สอบได้มีอายุเกิน ๑ ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีสอบได้ใหม่แล้วแต่กรณี ก็ให้
การขึ้นบัญชีผู้สอบได้ครั้งนี้ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบผ่านได้นี้
มีอายุครบ ๑ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบได้ใหม่แล้วแต่กรณี
๑๑.๓ ผู้ที่ได้ขึ้น บัญชีผู้ สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ คือ
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการสั่งจ้างและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้
(๒) ผู้ นั้ น ไม่ ม ารายงานตั ว เพื่ อรั บ การบ รรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ภ ายใน เวลาที่
เทศบาลตาบลเสริมซ้ายกาหนด เว้นแต่มีเหตุจาเป็น และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า ๕ วัน นับแต่วันที่ที่ทาการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
(๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาที่สั่งจ้างและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบ
ได้
(๔) ผู้นั้นได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งในตาแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชี ผู้นั้นไว้
ในบัญชีผู้สอบผ่านได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
๑๑.๔ ผู้ใดถูกยกเลิก การขึ้น บัญ ชีผู้นั้น ไว้ในบัญ ชีผู้ส อบผ่านการสรรหาและเลือ กสรรได้
บัญชีใดไปแล้ว ถ้าบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิกและเทศบาลตาบลเสริมซ้ายพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันสมควรจะอนุมัติให้ขึ้น
บั ญ ชี ผู้ นั้ น ไว้ในบั ญ ชีเดิมเป็ น ล าดั บ แรกที่ จะบรรจุในครั้งต่อไปตามเดิมก็ได้ส าหรับผู้ ซึ่งถูกยกเลิ กการขึ้น บัญ ชี
เนื่ องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อออกจากราชการทหารโดยไม่มีความ
เสียหาย และประสงค์จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่สอบได้ และบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นั้นยังไม่ยกเลิกให้ขึ้นบัญชี
ผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลาดับแรกที่จะสั่งจ้างและแต่งตั้งในครั้งต่อไป
๑๒) การสั่งจ้างและแต่งตั้ง
ผู้สอบทีผ่ ่านการเลือกสรรได้จะได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งตามลาดับ ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในแต่ละตาแหน่ง
ตามตาแหน่งว่างของเทศบาลตาบลเสริมซ้ายและได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่กาหนด (พนักงานจ้างทั่วไป) โดยทาสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายดวงแก้ว ไชยเมืองชื่น)
นายกเทศมนตรีตาบลเสริมซ้าย

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ประเภทพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป
2.2 ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ บารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆของ
รถยนต์ ตรวจเช็คเปลี่ย นถ่ายน้ามัน เครื่องตามระยะเวลา รายงานข้อมูลการใช้รถยนต์และสภาพ ของรถยนต์ต่อ
ผู้บังคับบัญชา นารถยนต์ตรวจสภาพ ต่อภาษีประจาปี จัดทาประวัติการซ่อมรถยนต์ จัดทาสมุดบันทึกการใช้รถยนต์
รับ-ส่งหนังสือราชการ
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๓. ในกรณี จ าเป็ น เพื่ อ ประโยชน์ ของทางราชการ เทศบาลต าบลเสริม ซ้า ยอาจมี ค าสั่ งมอบหมายงานให้
พนักงานจ้างปฏิบัติงานเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ได้ โดยไม่ต้อง
แก้ไขสัญญา
๔. ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐.-บาท และค่าครองชีพ ๑,๐๐๐.-บาท รวม ๑๐,๐๐๐.-บาท
๕. สิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลาปาง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างเทศบาล ลงวันที ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป
ชื่อตาแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์
๒.คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป
ชื่อตาแหน่ง พนักงานขัยรถยนต์
๓.ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
๑. ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ บารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ
ของรถยนต์ ตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องตามระยะเวลา รายงานข้อมูลการใช้รถยนต์และสภาพองรถยนต์ต่อ
ผู้บังคับบัญชา นารถยนต์ตรวจสภาพ ต่อภาษีประจาปี จัดทาประวัติการซ่อมรถยนต์ จัดทาสมุดบันทึกการใช้รถยนต์
รับ-ส่งหนังสือราชการ
๒. ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เทศบาลอาจมีคาสั่งมอบหมายงานให้พนักงานจ้าง
ปฏิบัติงานเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ได้ โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา
๔. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่า นี้ ที่ ก.ท. กาหนด ว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
๒. เป็ น ผู้ มีค วามรู้ ความช านาญในการขับ รถยนต์ ได้เป็ น อย่างดี และ ได้รับ ใบอนุ ญ าตขั บรถ ตรงตามที่
กฎหมายกาหนด
๓. หนังสือรับรองการทางานระบุถึงลักษณะงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ (ถ้ามี)

๕.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
๑. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
๑.๑ มีทักษะในการปฏิบัติงาน
๒๕
๑.๒ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
๒๕
๒. ความเหมาะสมสาหรับตาแหน่ง/คุณสมบัติส่วนบุคคล
ความเหมาะสมสาหรับตาแหน่ง/คุณสมบัติส่วนบุคคล
๒.๑ ประสบการณ์
๒.๒ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ อารมณ์ คุณธรรมจริยธรรม
๒.๓ ทัศนคติ และอุดมการณ์
๒.๔ ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่น
๒.๕ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวม

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

๑๐๐

วิธีการประเมิน
โดยวิธี........
ทดสอบ........

โดยวิธี.....
สัมภาษณ์.........

