
  
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหม้ือ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหม้ือ 
--------------------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหมื้อ  อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหมื้อ ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  

1.1 ต าแหน่งส าหรับผู้มีคุณวุฒิ  จ านวน  1  อัตรา ดังนี้ 

1. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (สังกัดกองช่าง)  จ านวน  1  อัตรา 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร  
   ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  เมื่อนับถึงวันปิดรับสมัคร 

ดังต่อไปนี้ 
     ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  
ข้อ 4  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลง
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2547  ดังนี้  

(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษอายุไม่เกิน ๗๐  ปี  
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน  

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล ดังต่อไปนี้  
     - โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รงัเกียจในสังคม 
     - วัณโรคในระยะอันตราย   

 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจในสังคม   
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ   
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง  

(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง  

(๖)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 

(๗)  ไมเ่ป็นผู้ที่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ี สุดให้จ าคุกเพราะการกระท า ความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

 
/(8) ไม่เป็น... 
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 (๘) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  

(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการอ่ืนในวันท าสัญญาจ้าง  

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ส าหรับ
ต าแหน่งนั้น  ตามที่ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหมื้อก าหนด (รายละเอียดตามผนวก ก. แนบท้าย
ประกาศนี้) 

  3. ระยะเวลาการจ้าง 
      ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
   - ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี 

  4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

  ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุแต่งเป็นพนักงานจ้าง ขอยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน
ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่  วันที่  23 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหม้ือ ในวันและเวลาราชการ 

            สถานที่รับสมัคร ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่          
โทร. 0-53377-006     

  5. วิธีการรับสมัคร ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัคร ฯ ด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่ ที่ รับสมัครสอบ
พรอ้มเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
      5.1  หลักฐานที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพร้อมส าเนา 1 ฉบับ (หนังสือแสดง
คุณวุฒิ,ใบแสดงผลการเรียน ,ประกาศนียบัตร ,วุฒิบัตร ,ใบอนุญาตต่าง ๆ แล้วแต่กรณี) 
      5.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
        5.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  1 ฉบับ 
         5.4  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ขนาด  1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว ถ่ายครั้ง 
เดียวไม่เกิน 1 ปี จ านวน 3 รูป 
      5.5  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติของลูกจ้าง ข้อ 7(4) แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง พ.ศ. 2536  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย 
จ านวน  1  ฉบับ 
   5.6  หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ส าเนาใบทหารกองเกิน(สด.9) ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ,ส าเนา
ทะเบียนสมรส , ส าเนาทะเบียนหย่า  จ านวน 1 ฉบับ 
   5.7  องค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหมื้อ  ไม่รับสมัครพระภิกษุ หรือสามเณร ตามหนังสือ 
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ออกตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 
กันยายน 2521 ห้ามสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังระหว่างด าเนินการคัดเลือก ก็จะไม่
อนุญาตให้เข้ารับการสอบคดัเลือก หากยังครองสมณะเพศอยู่ในวันที่ด าเนินการสอบคัดเลือก 
 

  /การสอบครั้งนี้... 
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                  ส าหรับการสอบครั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้ง
ยื่น และแสดงหลักฐาน ตาม วัน เวลาและ สถานที่ที่ก าหนด ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่น
หลักฐาน ตามวัน เวลาและ สถานที่ที่ก าหนด หรือยื่นไม่ครบถ้วนถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และ
หากมีการปลอมแปลงเอกสารที่ ใช้ในการสมัครสอบ จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย และหากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหมื้อ 

 6. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  
  - ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งละ  100  บาท 

 ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ในทุกกรณีเว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด
จึงจ่ายเงินค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัคร      
                    7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบ และวันประกาศผลสอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหมื้อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ  และ
วันประกาศผลสอบในวันที่   3 กุมภาพันธ์  2566  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย 
จงัหวัดเชียงใหม่  หรือทาง http://www.suntonmue.go.th/ 
 8. หลักสูตรและวิธีการสอบ (รายละเอียดตาม ผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้) 

 8.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  (1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (100 คะแนน) โดยวิธีสอบ(ปรนัย)         
  (2) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) (100คะแนน) โดยวิธีสอบ 
(ปรนัย)        
  (3) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ภาค ค) (100 คะแนน) 

  - จะประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  
ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์  เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ใน
เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์  ทัศนคติ 
จรรยาบรรณของพนักงานจ้าง คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน   

 9. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่สอบแข่งขันได้จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านได้คะแนนในแต่ละภาค ตามข้อ 8. ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 60  

 10. การประเมินผลการสอบแข่งขันและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 การประกาศผลสอบแข่งขัน องค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหมื้อ จะประกาศรายชื่อผู้ที่
สอบแข่งขันได้ โดยเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  

/การข้ึนบัญชี... 
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 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จะมีอายุไม่เกิน 1 ปี  นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้
สอบแข่งขันได้ เพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ เว้นแต่องค์การบริหารส่วนต าบลสัน
ต้นหมื้อ จะมีการสอบแข่งขันและได้มีการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว ถือว่าบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขัน
ได้ ที่ขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก  
  ผู้ที่ได้ข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้   ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้น
บัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
   (๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิในการเลือกสรร  
   (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตาม วัน เวลา และ สถานที่ท่ีก าหนดไว้ 
 
 11. การสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหมื้อ จะบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างในล าดับที่ได้ขึ้น
บัญชีไว้และได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างแ ละ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามที่ ก.อบต.ก าหนด การท าสัญญาจ้างหลังจาก ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ให้ความ
เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สอบแข่งขันได้ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่
ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลอาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้สอบแขง่ขันได้ 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ ณ วันที่  10  มกราคม  พ.ศ. 2566 
 

 
 
 
      (นายประพันธ์  ปัญญา) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหมื้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ก.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหม้ือ 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหม้ือ  ลงวันที่  10 มกราคม 2566 

------------------------------------------ 
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้ 

1. ต าแหน่งประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.1. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (กองช่าง)  
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านช่างไฟฟ้าตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
 โดยมีลักษณะงานที่ปฎิบัติในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ส ารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม  การใช้งาน ดูแล 

บ ารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า
สื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติระบบ อิเล็กทรอนิกส์ระบบคอมพิวเตอร์รับส่ง
ข้อมูลข่าวสารในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก  

1.2 จัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผนบ ารุงรักษา  
1.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการออกใบรับรองตามที่  หน่วยงาน หรือ

กฎหมายก าหนด  
1.4 เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีจ านวน

เพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน  
2. ด้านการบริการ  
2.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายใน  และภายนอก

หน่วยงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือประกอบการ

ปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 
  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทาง
เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก า ลัง 
อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ  
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน  สาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ  ไฟฟ้าก าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้
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3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา หรือทาง

เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้าก า ลัง 
อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ  
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ข 
หลกัสูตรและวิธีการสอบ 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหมื้อ  ลงวันที่  10 มกราคม 2566 
........................................... 

1.ต าแหน่งประเภทภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
1.1 ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  

ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป จ านวน 50 ข้อ 100 คะแนน 
 -  ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 -  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหมื้อ 
 -  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการสรุปและตีความจ9ากข้อความสั้น ๆ หรือบทความและให้
พิจารณาเลือกการใช้ภาษารูปแบบต่างๆ จ าค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ  
 -  ความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์การใช้เหตุผล 

 ภาค ข  ความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง จ านวน 50 ข้อ 100 คะแนน 
-  ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า 
-  ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบ แสงสว่าง และเครื่องปรับอากาศ 
-  ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า 
-  ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และค านวณหาค่าวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
-  ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ ต าแหน่งที่สมัครสอบ 

ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 100 คะแนน  
 จะประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติ
การศึกษา  ประวัติการท างาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์  เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์  ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของพนักงานจ้าง คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


