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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลชางเคิ่ง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

  ดวย องคการบริหารสวนตําบลชางเค่ิง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม จะดําเนินการรับสมัคร
บุคคลภายนอกเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 2561 - 
2563 ปฏิบัติงานประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลชางเค่ิงและปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 4 อัตรา  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบ ขอ 8 ,ขอ 18 , 19  และ ขอ 20 แหง ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 
2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลชางเค่ิง จึงประกาศรับสมัครเลือกสรร      
พนักงานจาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร 
1.1 ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ  

- ตําแหนง ผูดูแลเล็ก (ทักษะ) สังกัด กองการศึกษา จํานวน 1 อัตรา 
 1.2 ประเภทพนักงานจางท่ัวไป  
        - ตําแหนง คนงานท่ัวไป สังกัด สํานักปลัด  จํานวน 1 อัตรา 
        - ตําแหนง คนงานท่ัวไป สังกัด กองชาง     จํานวน 2 อัตรา 

 2.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
  ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ดังนี้ 
 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  ผูซ่ึงจะไดรับการจางเปนพนักงานจางตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมี
ลักษณะตองหาม ตามขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับพนักงานจาง ดังนี้ 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไมต่ํากวา 18 ป และไมเกิน 60 ป  
3. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
4. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ  หรือจิตฟน

เฟอนไมสมประกอบ หรือ  เปนโรคตามท่ีกําหนดไวในประกาศกําหนดโรคท่ีเปน
ลักษณะตองหามเบื้องตน สําหรับพนักงานสวนตําบล ดังนี้ 

1) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
    2)  วัณโรคในระยะอันตราย 
    3)  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการ เปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
    4)  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
    5)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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   5. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรค
การเมือง 

6. ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สภาทองถ่ิน 
7. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุกเพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๘.  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
   9. ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความรู
ความสามารถท่ีตองการ (ปรากฏตามภาคผนวก ก.) 

 3. อัตราคาตอบแทน 
   3.1 พนักงานจางภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก จะไดรับคาตอบแทนในอัตราเดือนละ 9,400 
บาท และมีสิทธิไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนๆ ตามท่ี ก.อบต. กําหนด 
   3.3  พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงานท่ัวไป จะไดรับคาตอบแทนในอัตราเดือนละ 
9,000 บาท และมีสิทธิไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนๆ ตามท่ี ก.อบต. กําหนด 

4.  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
       ผูใดประสงคจะสมัครสอบติดตอขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองตอ
เจาหนาท่ีรับสมัคร ณ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลชางเค่ิง เลขท่ี 120 หมูท่ี 6 ตําบลชางเค่ิง อําเภอ       
แมแจม จังหวัดเชียงใหม พรอมชําระคาสมัครจํานวน 100 บาท ในระหวางวันท่ี 25 กันยายน 2562  ถึงวันท่ี 4  
ตุลาคม  2562  ในวันและเวลาราชการ 

  5.  เอกสารและหลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
      5.1  ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครสอบดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและ
ครบถวน พรอมท้ังนําเอกสารฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกตอง อยางละ 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ดังตอไปนี้ 

1) สําเนาวุฒิการศึกษา   
2) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา  ขนาด 1 นิ้ว หรือ 3/4  

 เซนติเมตร จํานวน  3  รูป 
3) สําเนาทะเบียนบาน 
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
5) ใบรับรองแพทย ท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหาม ซ่ึงออกไมเกิน 1 เดือน นับตั้งแตวัน

ตรวจรางกาย 
     6)  เอกสารอ่ืนๆเชนหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส หนังสือรับรองการ
ปฏิบัติงาน (ถามี) 
       5.2    ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป 
และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีสมัครตรงตามท่ีประกาศรับสมัครสอบจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบ
สมัคร พรอมท้ังยื่น และแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด ในกรณีท่ีมีการผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร
ไมมายื่นหลักฐานตามวันเวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด หรือยื่นไมครบถวน  จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบ และหากมีกรณีปลอมแปลงเอกสารท่ีใชสมัครสอบ จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
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        5.3 หากตรวจสอบภายหลังพบวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามท่ีกําหนดจะถือวาผู
นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร จะถูกออกจากการเปนพนักงานจาง 

6.  หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร 
 6.1 พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก 
            1. ทดสอบความรูความสามารถท่ัวไป 100 คะแนน โดยการสอบขอเขียน (แบบปรนัย)  
   2. ทดสอบความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง 100 คะแนน โดยการสอบ
ขอเขียน (แบบปรนัย)   
            3. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 100 คะแนน (โดยการสอบสัมภาษณ) 
 6.2 พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป 
                                 - ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 100 คะแนน (โดยการสอบสัมภาษณ) 
(รายละเอียดปรากฏตามภาค ผนวก ข. แนบทายประกาศ) 

  7.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรร และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีเลือกสรร 
       7.1 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับเลือกสรร ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลชางเค่ิง 
เลขท่ี 120 หมูท่ี 6 ตําบลชางเค่ิง  อําเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม  ในวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 หรือตรวจสอบผาน 
เว็บไซต WWW.Changkerng.go.th Facebook อบต.ชางเค่ิง อ.แมแจม 
       7.2 กําหนดวันเวลาและสถานท่ีเลือกสรร  
วัน / เดือน 

/ ป 
ตําแหนง เวลา วิธีสอบ/หลักสูตร สถานท่ี 

16 ตุลาคม 
2562 

พนักงานจางตาม
ภารกิจ  
ตําแหนง ผูดูแลเด็ก 

09.00 น. 
ถึง 

12.00 น. 

สอบขอเขียน 
- ความรูความสามารถท่ัวไป 
- ความรูความสามารถเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง 

หองประชุมสภา 
องคการบริหารสวน
ตําบลชางเค่ิง 

13.30 น. 
เปนตนไป 

สอบสัมภาษณ 
- ความเหมาะสมกับตําแหนง 

หองประชุมสภา 
องคการบริหารสวน
ตําบลชางเค่ิง 

พนักงานจางท่ัวไป 
ตําแหนง คนงาน
ท่ัวไป 

10.00 น. 
เปนตนไป 

สอบสมัภาษณ 
- ความเหมาะสมกับตําแหนง 

หองสภาองคการ
บริหารสวนตําบล 
ชางเค่ิง 

  8.  เกณฑการตัดสิน 
   8.1 พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก  
       ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรตองเปนผูท่ีไดคะแนนขอเขียน (ภาคความรูความสามารถ
ท่ัวไปและภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนงรวมกัน) ไมตํ่ากวารอยละ 60 และไดคะแนนสัมภาษณ 
(ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง) ไมต่ํากวารอยละ 60 
 8.2 พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป 
        ผูท่ีถือวาเปนผูผานการเลือกสรรตองเปนผูท่ีไดคะแนนสัมภาษณ (ภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง) ไมต่ํากวารอยละ 60 
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9. การประกาศผลข้ึนบัญชีผูไดรับการเลือกสรร 
 9.1  ประกาศผลการเลือกสรรในวันท่ี 18 ตุลาคม 25562  ณ สํานักงานองคการบริหาร 

สวนตําบลชางเค่ิง หรือตรวจสอบผาน เว็บไซต WWW.Changkerng.go.th Facebook อบต.ชางเค่ิง อ.แมแจม 
9.2 การข้ึนบัญชีผานการเลือกสรร จะเรียงตามลําดับท่ีจากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมา 

ตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ผูท่ีไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 
       9.3  องคการบริหารสวนตําบลชางเค่ิง จะข้ึนบัญชีไวเปนเวลา 1 ป  นับแตวันข้ึนบัญชี เวนแต
ถามีการสรรหาและเลือกสรรอยางเดียวกันและไดข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรใหมแลวบัญชีผูผานการเลือกสรรไดครั้ง
นี้เปนอันยกเลิก 

10. ระยะเวลาในการจาง 
10.1 พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก 

  ผูท่ีไดรับการเลือกสรรในลําดับท่ี 1 จะไดรับการแตงต้ังและทําสัญญาจางกับ
องคการบริหารสวนตําบลชางเค่ิง หลงัจากไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงใหม
แลวเทานั้น ระยะเวลาตามสัญญาคราวละไมเกิน  4 ป   

10.2 พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงานท่ัวไป 
  ผูท่ีไดรับการเลือกสรรในลําดับท่ี 1 - 3 จะไดรับการแตงตั้งและทําสัญญาจางกับ
องคการบริหารสวนตําบลชางเค่ิง คราวละไมเกิน  1  ป  ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป 
 

จึงประกาศใหทราบท่ัวกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  16  กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
          (นายอุดร   ปโย) 
                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลชางเค่ิง 
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ภาคผนวก ก. 
แนบทายประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
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************************* 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความรูความสามารถท่ีตองการ 

1. พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ทักษะ) 
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
       ไมจํากัดคุณวุฒิการศึกษา เปนผูมีความรูความสามารถ มีทักษะ และมีประสบการณดานการ
อบรมเลี้ยงดู การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ไมต่ํากวา 5 ป และทักษะของบุคคลดังกลาวจะตอง สามารถ
พิสูจนใหเห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองทํางานจากนายจางหรือหนวยงานซ่ึงจะตองระบุ
ถึงลักษณะงานท่ีไดปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลดวยการทดลองปฏิบัติ 
    หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานอบรมเลี้ยงดูจัดการเรียนการสอนสงเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัย ประจําศูนย
พัฒนาเด็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลชางเค่ิง อําเภอแมแจม  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
     ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรู และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย วิธีการท่ี
หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

 2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และ 
คุณลักษณะตามวัย 

 3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)  

 4. ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน  
              5. ปฏิบัติงานความรวมมือกับเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 6. ทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 7. ความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

 8. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

     ความรูความสามารถท่ีตองการ 

 1. มีความรูประสบการณในการอบรมเลี้ยงดู การสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย อยาง
เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 2. มีความสามารถการจัดโภชนาการสําหรับเด็ก ไดอยางเหมาะสม 
 3. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
กฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอ่ืนท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 4. มีความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 5. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 6. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความละเอียดแมนยํา 
 
 
 
 



 
 
2. พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงานท่ัวไป สังกัด สํานักปลัด 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไมจํากัดคุณวุฒิ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 หนาท่ีความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานประจําศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลชางเค่ิง และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
     ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติงานท่ีใชตองใชแรงงานท่ัวไป 

 2. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

    

  
3. พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงานท่ัวไป สังกัด กองชาง 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไมจํากัดคุณวุฒิ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 หนาท่ีความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานประจําสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลชางเค่ิง ในภารกิจหนาท่ีของกองชาง และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 
     ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติงานท่ีใชตองใชแรงงานท่ัวไป 

 2. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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แนบทายประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง 
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**************************************************** 

1. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก 
 

ท่ี หลักสูตร คะแนน
เต็ม 

วิธีการ 

1 ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) จํานวน 100 ขอ ประกอบดวย 
- ความรูเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบล 
- เหตุการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
- ความรูความสามารถในการศึกษา วิเคราะห สรุปเหตุผลตามหลักวิชาการ 
- นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 
- ความรูความสามารถทางคณิตศาสตร 
- ความรูความสามารถในการใชภาษาไทยโดยการสรุป การตีความจากขอความ
สั้นๆ หรือบทความ และการพิจารณาเลือกใชภาษาในรูปแบบตางๆ จากคํา 
กลุมคํา ประโยค หรือขอความสั้นๆ  
- พรบ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และแกไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2542 
- พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
- พรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 

100 สอบ
ขอเขียน 
(ปรนัย) 

2 ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) จํานวน 100 ขอ 
ประกอบดวย 
- ความรูท่ีเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ีผูดูแลเด็ก 
- มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจําปงบประมาณ 2559 
- มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
- พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 

100 สอบ
ขอเขียน 
(ปรนัย) 

3 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)  
- พิจารณาจากความรู ความสามารถ เก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประวัติการทํางาน 
50 คะแนน โดยใหจัดทําแฟมผลงาน (Portfolio) เพ่ือนําเสนอมาพิจารณา
ประกอบการสัมภาษณ 
- พิจารณาจากความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบ 25 คะแนน 
- พิจารณาจากบุคลิกภาพท่ัวไป มนุยสัมพันธ และทัศนคติ 25 คะแนน 
***ใหผูสมัครนําแฟมผลงาน (Portfolio) เพ่ือนําเสนอมาพิจารณา
ประกอบการสัมภาษณดวย** 

100 สอบ
สัมภาษณ 

 300  
 
 



 
2. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงานท่ัวไป 
 

ท่ี หลักสูตร คะแนน
เต็ม 

วิธีการ 

1 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค)  
- พิจารณาจากความรู ความสามารถ ความพรอมท่ีจะทํางานและความ
รับผิดชอบตองาน บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ ปฎิภาณไหวพริบ ความสามารถใน
การแกปญหาเฉพาะหนา และวิสัยทัศน โดยการสัมภาษณ ดังนี้ 
- ความรู ความสามารถ ในการทํางาน 20 คะแนน 
- ความพรอมท่ีจะทํางานและความรับผิดชอบตองาน 20 คะแนน 
- บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ 20 คะแนน 
- ปฎิภาณไหวพริบ ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา  20 คะแนน 
- วิสัยทัศน 20 คะแนน 
 

100 สอบ
สัมภาษณ 

 100  
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