
     
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลระเว 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว 

ประจําปีงบประมาณ 2562 
 ---------------------------------------------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลระเว  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว  ประจําปีงบประมาณ 
2562  จํานวน  2  ตําแหน่ง  2  อัตรา  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี  พ.ศ.2561 - 2563  ( ฉบับปรับปรุง               
ครั้งท่ี 3 )  เพ่ือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว  ท้ังนี้จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพ่ือเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป  โดยยึดหลักสมรรถนะความเท่าเทียมในโอกาส  และประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญด้วยกระบวนการท่ีได้มาตรฐาน ยุติธรรม  และโปร่งใส  เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  นั้น 

  อาศัยอํานาจตามความในข้อ 18 ข้อ19 และข้อ20 หมวด 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง   ลงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547               
ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดอุบลราชธาน ี ในการประชุมครั้งท่ี 8/2561  เม่ือวันท่ี  23  
สิงหาคม  2561  มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2563 )  ขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลอืกสรรเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป ดังต่อไปนี้  

ตําแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร         
1  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป    จํานวน   2   ตาํแหน่ง   2   อัตรา  ดังนี ้

- ตําแหน่ง  คนงานท่ัวไป ( ปฏิบัติหน้าท่ีขับรถยนต ์)                   จํานวน    1    อัตรา 
  สังกัด สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลระเว  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธาน ี

- ตําแหน่ง  คนงานท่ัวไป ( ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยงานแผนท่ีภาษี )        จํานวน    1    อัตรา   
  สังกัด กองคลัง   องค์การบริหารส่วนตําบลระเว  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 2. คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของผู้สมคัร 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ตํากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ป ี 
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
 (๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน
เฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล   ดังนี้ 

  1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
   2. วัณโรคในระยะอันตราย 
   3. โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
  4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   5. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 
 /(5)ไม่เป็น.......... 
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 (๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง      

 (๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน  
  (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทาง 
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ  

 (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ินก่อนวันทําสัญญาจ้าง 
 

 3.  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  หน้าที่ความรับผิดชอบ  และลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
อัตราค่าตอบแทนระยะเวลาการจ้าง  

 3.1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง หน้าท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัต ิ
       ผู้สมัครตําแหน่งใดจะต้องเป็นผู้ มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับตําแหน่งนั้น  ตามท่ี

คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดอุบลราชธานีกําหนด แนบท้ายประกาศรับสมัครนี ้ (ภาคผนวก ก.)   
 3.2 อัตราค่าตอบแทน 

 พนักงานจ้างท่ัวไป  ตําแหน่ง    คนงานท่ัวไป  ( ปฏิบัติหน้าท่ีขับรถยนต ์)  
                   คนงานท่ัวไป  (ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยงานแผนท่ีภาษี ) 

-  ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,00๐ บาท  และค่าครองชีพเดือนละ  1,00๐  บาท  
รวมท้ังสิ้น 10,0๐๐ บาท  ( จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง มติ ครม. ว่าด้วยเงินค่าครองชีพชั่วคราวฯ )   

         อนึ่ง  ถ้าผู้สอบคัดเลือกได้ และถึงลําดับท่ีท่ีจะได้รับการจ้างและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าท่ีได้
กําหนดไว้ในประกาศฯ นี้  จะนํามาใช้เรียกร้องสิทธิใดๆเพ่ือประโยชน์ตนเองไม่ได ้

 3.3 กําหนดระยะเวลาการจ้าง     
      พนักงานจ้างท่ัวไป  มีระยะเวลาในการจ้างไม่เกิน  1  ปี  

  ท้ังนี้ การต่อสัญญาจ้างหรือการสิ้นสุดสัญญาจ้างจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกําหนด
ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี  
30  มิถุนายน  พ.ศ.2547 และ ฉบับปรับปรุงถึงฉบับท่ี 6  
     

๔.  การรับสมัคร 
  ๔.๑ วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง  
ณ  ท่ีทําการองค์กาบริหารส่วนตําบลระเว  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธาน ี  ตั้งแต่วันท่ี  24  ตุลาคม – 
 1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561   ในวันเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น. ( เว้นวันหยุดราชการ ) 
สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไชต์  www.rawe.go.th  หรือสอบถามได้ท่ีสํานักงานปลัด  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลระเว โทรศัพท์หมายเลข  0-4525-2732  หรือ  065-304-0717 
 
 
 
 

               /4.2 หลักฐาน.............. 
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4.2 หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
        ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง  ครบถ้วนต่อ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับสมัคร  พร้อมท้ังนําเอกสารฉบับจริงและเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกํากับไว้ใน
เอกสารทุกฉบับไว้ด้วย  มายื่นในวันรับสมัคร ดังนี ้
 (1)  สําเนาวุฒิการศึกษา  หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีระบุ
สาขาท่ีจะสมัคร กรณีท่ีหลักฐานทางการศึกษาดังกล่าว เป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับท่ีแปลเป็นภาษาไทยพร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ 
 (2)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน  6  เดือน  (นับถึงวันท่ีสมัคร)  จํานวน  3  รูป  โดยให้ผู้สมัครเขียน ชื่อ - สกุล  ตําแหน่งท่ีสมัครสอบไว้ท่ี
ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป 
 (3)  สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน 1 ฉบับ                     
                             (4)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
 (5)  ใบรับรองแพทย์ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล 
หมวด  13  การบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง  ข้อ 392  ลงวันท่ี  24 ตุลาคม 2545  ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน 
นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย  จํานวน  1  ฉบับ  
                           (6)  ใบรับรองผ่านการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร (สด.43)  หรือใบยกเว้นการเกณฑ์
ทหาร (สด.37) (ถ้ามี)  จํานวน 1 ฉบับ 
                              (7)  เอกสารอ่ืนๆ  เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล  (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ 

                 4.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
       ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสําหรับตําแหน่งท่ีต้องการเข้ารับการสรรหาเพ่ือเลือกสรร 

ในอัตราตําแหน่งละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

  4.4  เง่ือนไขในการสมัคร 
         ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วน
ตรงตามท่ีประกาศรับสมัครสอบจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นและแสดง เอกสาร
หลักฐานตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนดหรือยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัคร
สอบและหากมีการปลอมแปลงเอกสารท่ีใช้สมัครสอบ จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  หากตรวจสอบภายหลังว่า
ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามท่ีกําหนดจะถือว่าผู้นั้น ขาดคุณสมบัติในการสมัคร จะถูกออกจากการเป็น
พนักงานจ้าง 

5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพ่ือสรรหาพนักงานจ้าง 
                    องค์การบริหารส่วนตําบลระเว   จะทําการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง   ในวันพุธท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ.  2561  ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  ท่ีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลระเว  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธาน ี
 
 
 
 
 

/ 6. วัน เวลา...... 
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6. วัน เวลา  และสถานที่ดําเนินการสรรหาเพ่ือเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนตําบลระเว  จะดําเนินการสอบคัดเลือก  ในวันท่ี  7 พฤศจิกายน พ.ศ.  2561 
ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลระเว รายละเอียดดังนี ้      
  ภาคเช้า   

- เวลา  10.00 น. – 11.00 น.  ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป  ( ภาค ก )  ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตําบลระเว 

 ภาคบ่าย   
 - เวลา  13.00 น. – 14.00 น.  ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง  ( ภาค ข )  ณ ห้อง

ประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลระเว 
  - เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  สัมภาษณ์  ( ภาค ค )  ณ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลระเว 

7. หลักสูตรและวิธีการสรรหาเพ่ือเลือกสรร 
  7.๑ ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก.)  โดยการสอบข้อเขียน  (ปรนัย)   จํานวน 50 ข้อ
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  ตามแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ข.) 

         7.2 ภาคความรู้สามารถเฉพาะตําแหน่ง  (ภาค ข.)  โดยการสอบข้อเขียน (ปรนัย) จํานวน 50 ข้อ  
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  ตามแนบท้ายประกาศ (ภาคผนวก ข.) 
ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีจะใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีโดยเฉพาะตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

7.3 ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ภาค ค. สอบสัมภาษณ์  ( คะแนนเต็ม  100  คะแนน )   
      
 8. เกณฑ์การตัดสิน    
  องค์การบริหารส่วนตําบลระเว  จะตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  เป็นพนักงานจ้างท่ัวไป  ให้
ถือเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในแต่ละภาคการทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  ท้ังนี้  จะคํานึงถึงหลักวิชาการ
วัดผลและสมรรถนะท่ีจําเป็นต้องใช้สําหรับการปฏิบัติงานด้วย 
 
 9.  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
  องค์การบริหารส่วนตําบลระเว จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ปิดประกาศไว้ให้ทราบโดยท่ัวกัน  วันพฤหัสบดีท่ี 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  โดยปิดประกาศไว้ ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ ์ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลระเว  อําเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี   หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4525-2732  และทางเว็บไซต ์ www.rawe.go.th 
 

10. การข้ึนบัญชีผู้สอบได้  
 10.1 การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะเรียงตามลําดับท่ีจากผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับใน

กรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า 
ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ผู้ท่ีไดค้ะแนนในภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน  ผู้ได้คะแนนในภาคความรู้
ความสามารถท่ัวไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจําตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า 

 
 

 
/10.2 บัญช.ี...... 
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 10.2 บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ป ี นับแต่วันข้ึนบัญชี  แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่าง 
เดียวกันนั้นอีก และได้ข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว ให้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก             
เว้นแต่ในกรณีท่ีได้มีการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้ใดให้มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุไปแล้วก่อนบัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือกมีอายุเกิน 1 ปี หรือก่อนมีการข้ึนบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่ แล้วแต่กรณีก็ให้การข้ึนบัญชีครั้งก่อนนั้น
ยังคงมีผลใช้ต่อไป แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันท่ีบัญชีนั้นมีอายุครบ 1 ปี หรือวันท่ีข้ึนบัญชีผู้ได้รับ
การคัดเลือกใหม่ แล้วแต่กรณี    

10.3  ผู้ท่ีได้ข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิก 
การข้ึนบัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก คือ  

1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือก 
2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพ่ือรับการบรรจุภายในเวลาท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลระเว กําหนด  เว้นแต่

มีเหตุจําเป็น  และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้ง ให้ทราบกําหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับ
แต่วันท่ีท่ีทําการไปรษณีย์รับลงทะเบียน   

3. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามกําหนดเวลาท่ีจะบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือก  
4. ผู้นั้นประสงค์จะไม่รับการบรรจุแต่งตั้งในตําแหน่งท่ีรับการคัดเลือก 

11. การสั่งจ้างและแต่งตัง้ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลระเว  จะดําเนินการจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงตามลําดับ
ท่ีจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับและข้ึนบัญชีไว้  เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดอุบลราชธานีแล้วเท่านั้น   และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ท่ีได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดอุบลราชธานี     
เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ.2547  ท้ังนี้  หากตรวจสอบพบภายหลังว่า
ผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลระเว   กําหนดอาจเพิกถอนรายชื่อผู้
ท่ีได้รับการเลือกสรรได้ รวมท้ังเรียกร้องความเสียหาย (ถ้ามี) การให้ได้รับเงินค่าตอบแทน นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลระเว  จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกในอัตราท่ีทางคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
อุบลราชธานี (ก.อบต.) กําหนด โดยเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของทางราชการ
กําหนด 
  คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค ความเป็น
ธรรมและความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ หากพบเห็นการทุจริตหรือไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งท่ี สํานักงานปลัด       
องค์การบริหารส่วนตําบลระเว หมายเลขโทรศัพท์ 0-4525-2732 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ   วันท่ี  16  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 

 
 

           ศุภร    คูณผล 

( นางศุภร    คูณผล ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลระเว 

 
 
 
 



 
 
ภาคผนวก 
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แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลระเว   
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว   

ประจําปีงบประมาณ 2562 
ลงวันท่ี  16  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

พนักงานจ้างท่ัวไป   

ช่ือตําแหน่ง      คนงานท่ัวไป  ( ปฏิบัติหน้าท่ีขับรถยนต ์) 
สังกัด   สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลระเว 
ตําแหน่งประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ขับรถยนต์ไปราชการ  ดูแลทําความสะอาด ตรวจสอบสภาพรถยนต์ และเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ  เก็บรักษากุญแจรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ต่อทะเบียนรถยนต์ตามกําหนด ลงบันทึกการใช้และ
การซ่อมรถยนต์ทุกครั้ง แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว  และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือ
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
                   ทําหน้าท่ีขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้าท่ีขับรถยนต์โดยใช้ความรู้ความชํานาญและทักษะพอสมควร  ดูแล
บํารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางให้มีความพร้อมสําหรับการใช้งานได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัยตลอดเวลา  และปฏิบัติ
หน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
๑. เพศชาย และเป็นบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย 
2. มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ 
3. มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
4. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีและได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม 

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 หรือ ใบอนุญาตผู้ประจํารถตาม  พ.รบ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (ใบอนุญาตเป็นผู้
ขับรถ ชนิดท่ี 2) อย่างน้อยหนึ่งป ี(ประเภทรถบรรทุก ส่วนบุคคลหรือสูงกว่า) หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท. กําหนด ว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 

5. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่
สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สําหรับพนักงานส่วน
ตําบล   ดังนี ้
            1). โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
  2). วัณโรคในระยะอันตราย 
  3). โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
  4). โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  5). โรคพิษสุราเรื้อรัง      

6. เลือ่มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
7. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องทางศีลธรรม 
8. ไม่มีประวัติเก่ียวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกประเภท 
9. ผ่านการเกณฑ์ทหารกองเกินหรือไม่มีภาระผูกพันด้านการเกณฑ์ทหาร   
 

/  ความรู.้............ 
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ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
            1.  มีความรู้  ความเข้าใจ และทักษะ  ในการบํารุงรักษารถยนต์และเครื่องยนต์ข้ันพ้ืนฐาน  อย่าง

เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าท่ี  มีความรู ้ ความเข้าใจ ในข้อกฎหมายเก่ียวกับ การจราจรทางบก  และกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

 2.  มีความรู้พ้ืนฐานด้านเครื่องยนต์ สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์เกิด 
เหตุขัดข้อง 

 3.  ดูแลรักษา  ทําความสะอาดรถยนต์ของทางราชการให้อยู่ในสภาพพร้อมการใช้งานทุกวนั 
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความละเอียด รอบคอบ  และแม่นยํา 
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ภาคผนวก ก. 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลระเว   
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว   

ประจําปีงบประมาณ 2562 
ลงวันท่ี  16  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

พนักงานจ้างท่ัวไป   

ช่ือตําแหน่ง      คนงานท่ัวไป  ( ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยงานแผนท่ีภาษี ) 
สังกัด   กองคลัง 
ตําแหน่งประเภท พนักงานจ้างท่ัวไป 
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
           สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้
อ่ืนขององค์การบริหารส่วนตําบล  ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจรับแบบแสดงรายการคําร้องหรือคําขอ
ของผู้เสีย ภาษีและค่าธรรมเนียม รับชําระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงิน และลงบัญชี จัดทําทะเบียนและรายการต่าง ๆ   
เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อ่ืน ๆ  ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ  ตรวจสอบและ
ประเมินภาษีการเก็บรักษา และนําส่งเงิน เป็นต้น  และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานท่ีค่อนข้างยากเก่ียวกับการพิจารณาแบบแสดงรายการ คําร้อง คําขอคําอุทธรณ์หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หรือรายการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประเมินภาษี ตรวจแบบแสดงรายการและเอกสารแนบเรื่อง 
ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  ดังนี ้

1. ช่วยการจัดแผนท่ีแม่บท (จากระวางแผนท่ี ระวางรูปถ่ายทางอากาศ แผนท่ีผังเมือง) จัดทําแผนท่ีระวาง
ทาบทับ จัดทําแผนท่ีแบ่งเขต (ZONE) และเขตย่อย (BLOCK) โดยคัดลอกรูปแปลงท่ีดิน เลขระวาง เลขท่ีดิน เลขหน้า
สํารวจ ทิศ และมาตราส่วน แล้วให้เลขรหัสแปลงท่ีดิน (LOT) เตรียมไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้น 

2. ช่วยคัดลอกข้อมูลท่ีดินจากเอกสารต่าง ๆ ในสารบบท่ีดิน จากสํานักงานท่ีดินจังหวัด ลงในแบบสํารวจ
ข้อมูลเก่ียวกับท่ีดิน (ผ.ท.1) 

3. ช่วยเรียงลําดับแบบสํารวจข้อมูลเก่ียวกับท่ีดิน  (ผ.ท.1)  ตามลําดับรหัสประจําแปลงท่ีดินแยกไว้เป็นราย
เขตย่อย 

4. ช่วยคัดลอกข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 
5. ช่วยในการสํารวจข้อมูลภาคสนาม  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/  คุณสมบัต.ิ........... 
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คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
1. มีสัญชาติไทย 
2. เพศชาย/หญิง 
3. มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า ปวช. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ํากว่านี้ 
4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่

สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สําหรับพนักงานส่วน
ตําบล   ดังนี ้
            1). โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
  2). วัณโรคในระยะอันตราย 
  3). โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
  4). โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  5). โรคพิษสุราเรื้อรัง        

5. มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
6. เลือ่มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
7. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องทางศีลธรรม 
8. ไม่มีประวัติเก่ียวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกประเภท 
9. ผ่านการเกณฑ์ทหารกองเกินหรือไม่มีภาระผูกพันด้านการเกณฑ์ทหาร (สําหรับผู้ชาย) 
 

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 
     1.  มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 
      2.  การยึดม่ันในความถูกต้องและจริยธรรม 
     3. มีความรู ้ทักษะ ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร ์(ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 
 

 
 

*********************************************************** 
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ภาคผนวก ข. 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลระเว   
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว   

ประจําปีงบประมาณ ๒๕62 
ลงวันท่ี  16  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป  

ตําแหน่ง  คนงานท่ัวไป ( ปฏิบัติหน้าท่ีขับรถยนต ์)   สํานักงานปลัด  

ก. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป ( ภาค ก ) จํานวน  50 ข้อ  ( คะแนนเต็ม  50  คะแนน )  
 ตั้งแต่เวลา  10.00 น. – 11.00 น.  

ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป  โดยวิธีสอบข้อเขียน  โดยคํานึงถึง  ระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการ
ของตําแหน่ง  ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งด้วย 

1.วิชาความรู้ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 
ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความ

หรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม  หรือให้หาแนวโน้มหรือ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามข้อมูล หรือสมมุติฐาน หรือให้วิเคราะห์และสรุปเหตุผลโดยการอย่างอ่ืน  ซึ่ง
เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได ้
 ๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 

ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยให้สรุปความและตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือ
บทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือกลุ่มคํา ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้
ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนท่ีเหมาะสมกับการทดสอบภาคความรู้ความสามารถดังกล่าว 
 ๓. วิชาระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง  ทดสอบความรู้ความสามารถโดยข้อสอบ  (ปรนัย)  จํานวน 
50 ข้อ หรือวิธีสอบปฏิบัติ  หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ดังนี ้

- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 
 

ข. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง ( ภาค ข )  จํานวน  50  ข้อ (  คะแนนเต็ม 50 คะแนน  ) 
ตั้งแต่เวลา  13.00 น. – 14.00 น. 
 - พระราชบัญญัติจราจร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพ่ิม 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548   
 
ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง สัมภาษณ ์(ภาค ค)   ( คะแนนเต็ม 100 คะแนน ) 
ตั้งแต่เวลา  15.00 น. เป็นต้นไป 
  ให้ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ ท้ังนี้  อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม
อีกก็ได้  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีและ
ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ความสามารถ  ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย  อารมณ์ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ 
ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 

 
************************************************************************ 
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ภาคผนวก ข. 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลระเว   
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว   

ประจําปีงบประมาณ ๒๕62 
ลงวันท่ี  16  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป  

ตําแหน่ง คนงานท่ัวไป ( ปฏิบัติงานผู้ช่วยแผนท่ีภาษี )   กองคลัง  

 
ก. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป ( ภาค ก ) จํานวน  50 ข้อ  (  คะแนนเต็ม 50  คะแนน )   
ตั้งแต่เวลา  10.00 น. – 11.00 น.  

ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป  โดยวิธีสอบข้อเขียน  โดยคํานึงถึง  ระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการ
ของตําแหน่ง  ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งด้วย 

1.วิชาความรู้ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 
ทดสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความ

หรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม  หรือให้หาแนวโน้มหรือ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามข้อมูล หรือสมมุติฐาน หรือให้วิเคราะห์และสรุปเหตุผลโดยการอย่างอ่ืน  ซึ่ง
เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได ้
 ๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 

ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยให้สรุปความและตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือ
บทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคําหรือกลุ่มคํา ประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้
ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนท่ีเหมาะสมกับการทดสอบภาคความรู้ความสามารถดังกล่าว 
 ๓. วิชาระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

ทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง  ทดสอบความรู้ความสามารถโดยข้อสอบ  (ปรนัย)  จํานวน 
50 ข้อ หรือวิธีสอบปฏิบัติ  หรือวิธีอ่ืนใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ดังนี ้

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕6๐ 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
- การใช้ภาษาและเหตุผล 
- ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง 
 

ข. ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง ( ภาค ข )  จํานวน  50  ข้อ  ( คะแนนเต็ม  50  คะแนน ) 
ตั้งแต่เวลา  13.00 น. – 14.00 น. 
  - ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานในตําแหน่งท่ีดําเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการ
สอบปฏิบัติ หรือให้ลองปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนใด วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ตามความเหมาะสม 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2535  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
 3. พรบ. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน / ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2562  
 

/ ค.ภาคความ............ 
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ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง ( สัมภาษณ์ ) ภาค ค   ( คะแนนเต็ม 100 คะแนน ) 
ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป 
 ให้ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ ท้ังนี้  อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้  เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีและความรู้ในเรื่องการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย  อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและ
คุณธรรม การปรบัตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 
 

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

 


