
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลทุ่งใส 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 

 โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ายท่า 
ของเทศบาลตําบลทุ่งใส อําเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช 

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

 ด้วย เทศบาลตําบลทุ่งใส อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือ
ปฎิบัติงานตาม  โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ายท่า ของเทศบาลตําบลทุ่งใส อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพ่ือก่อเกิดการกระจายบริการการพัฒนาเด็กเล็กไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง เด็กในเขตเทศบาลตําบลทุ่งใส
ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัยเท่าเทียมเสมอภาคกัน และเด็กก่อนระดับวัยเรียนได้รับการเตรียมความพร้อม 
สามารถเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
 ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่ืองหลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง  ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร
สอบ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ของเทศบาลตําบลทุ่งใส อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังน้ี 

 ๑. ตําแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ 

  ๑.๑ ตําแหน่งท่ีรับสมัคร จํานวน ๑ ตําแหน่ง 2 อัตรา ดังน้ี 

   ๑) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   จํานวน  2  อัตรา 
 1.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน 

ด้วยวิธีการหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
   1.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย 

 1.3 ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 1.4 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 1.5 ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 1.6 อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรกําหนด 
 1.7 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 1.8 จัดทําแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 1.9 จัดทําวิจัยในชั้นเรียน 
 1.10 จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
 1.11 จัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผล 
 1.12 ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน 
 1.13 พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
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 1.14 จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน 
 1.15 จัดระบบธุรการในชั้นเรียน 
 1.16 รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามลําดับ 
 1.17 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ อํานวยกอง

การศึกษาโดยผู้รับจ้างจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานประจําวันต่อผู้ควบคุมงาน และรายงานสรุปผลปริมาณงาน
ประจําเดือนเพื่อเบิกค่าจ้างเป็นรายเดือน    
  ๑.๒   อัตราค่าตอบแทนท่ีจะได้รับ และระยะเวลาการจ้าง 

เทศบาลตําบลทุ่งใสจะจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จากบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยได้รับ
ค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เดือนละ 7,5๐๐.- บาท มีระยะเวลาการจ้าง 7 เดือน           
แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังน้ี 
 ช่วงที่ 1  ระยะเวลาการจ้าง 2 เดือน  ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560 
 ช่วงที่ 2  ระยะเวลาการจ้าง 5 เดือน  ตั้งแต่ พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560 
อน่ึง ถ้าผู้สอบคัดเลือกได้ และถึงลําดับที่ที่จะได้รับการจ้างและแต่งตั้งมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กําหนดไว้ในประกาศฯ
น้ี จะนํามาใช้เรียกร้องสิทธิใดๆ เพ่ือประโยชน์ตนเองไม่ได้ 

 ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก 
  ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
   ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเพ่ือสอบบรรจุเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลทุ่งใสจะต้องมี
คุณสมบัติตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังน้ี 
   ๑) มีสัญชาติไทย 
   ๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี 
   ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้น สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล ดังต่อไปน้ี 

   (ก) โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
   (ข) วัณโรค ในระยะอันตราย 
   (ค) โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นท่ีน่ารังเกียจแก่สังคม 
   (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (จ) โรคพิษสุราเร้ือรัง 

   ๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
   ๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
   ๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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   ๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   ๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการท้องถ่ิน 
 

 ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหน่ง  
  ๑) ผู้ช่วยครูผู้ดแูลเด็ก 
   -  มีคุณวุฒิไมต่่ํากว่า ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   -  ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเก่ียวกับการทํางานดูแลพัฒนาการเดก็ปฐมวัย หรือ

 ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับเด็ก มาแล้วไมน้่อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรบัรองการปฏิบัติงานจาก
 นายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน 
 ๓. การรับสมัคร 

 ๓.๑  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่เทศบาลตําบล
ทุ่งใส  หมู่ที่ ๗  ตําบลทุ่งใส  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้ังแต่ วันท่ี  11  มกราคม  ๒๕60 ถึงวันที่    
24  มกราคม  2560  ในวันและเวลาราชการ  

   ๓.๒   หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครต้องย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั้งนําเอกสารฉบับจริงและสําเนา อย่างละ ๑ ฉบับ มาย่ืนในวันสมัคร ทั้งน้ี ในหลักฐานทุกฉบับ ให้
ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย ดังน้ี  
   ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๒. สําเนาทะเบียนบ้าน      จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๓. สําเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างใดอย่างหน่ึง ที่แสดงว่าเป็น
ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจาก
ผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันที่สมัคร         จํานวน ๑ ฉบับ 
   4. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน จํานวน ๑ ฉบับ 
   5. ใบรับรองแพทย์      จํานวน ๑ ฉบับ 
   6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ น้ิว ถ่ายคร้ังเดียวกัน          
ไม่เกิน ๑ ปี               จํานวน ๒ รูป 
   7. หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส ใบรับรอง ฯลฯ (ถ้ามี) 
              จํานวน ๑ ฉบับ   
  ๓.๓ เงื่อนไขการสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่ตรวจพบว่า ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่ 
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กําหนดไว้ในประกาศนี้ หรือข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัคร หรือเอกสารท่ีใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือ
วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง เทศบาลตําบลทุ่งใสจะไม่รับสมัคร หรืออาจถอนรายช่ือผู้สมัครจากบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หรือข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามแต่กรณี 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก  
 เทศบาลตําบลทุ่งใสจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกในวันท่ี 25  มกราคม  2560        

ณ  ท่ี ทํ า ก า ร เ ทศบ าลตํ า บ ล ทุ่ ง ใ ส  อํ า เ ภ อสิ ช ล  จั ง ห วั ด นค รศ รี ธ ร ร ม ร า ช  หรื อ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด จ าก 
WWW.THUNGSAI.GO.TH 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 เทศบาลตําบลทุ่งใสจะคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเป็นต้องใช้

สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งตามท่ีเทศบาลตําบลทุ่งใสกําหนด ซึ่งประกอบด้วย 
 ๑. ความรู้ของบุคคลในเร่ืองต่างๆ ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 ๒. ความสามารถทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 ๓. คุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซึ่งจําเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  
  สําหรับวิธีการประเมินสมรรถนะแต่ละเรื่อง เทศบาลตําบลทุ่งใสจะประเมินด้วยวิธีการสอบ

สัมภาษณ์ 
๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ไม่ต่ํากว่า

ร้อยละ ๖๐ โดยการดําเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ 
 

๗. กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการคัดเลือก 
 เทศบาลตําบลทุ่งใส  จะดําเนินการคัดเลือกพนักงานจ้าง  ในวันที่ 27 มกราคม  2560     

ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทุ่งใส อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช    
๘. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 เทศบาลตําบลทุ่งใสจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลําดับ คะแนนสอบที่ได้ ในวันที่    

30  มกราคม  ๒๕60 ณ เทศบาลตําบลทุ่งใส  อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือดูรายละเอียดจาก 
WWW.THUNGSAI.GO.TH  
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๙. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
 เทศบาลตําบลทุ่งใสจะดําเนินการจ้าง แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังน้ี 

    ช่วงที่ 1  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 
    ช่วงที่ 2  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

 บุคคลผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เทศบาลตําบลทุ่งใส  หมู่ที่ ๗ ตําบลทุ่งใส             
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทร 0-7537-6110 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

    ประกาศ ณ   วันท่ี  11  มกราคม   พ.ศ. ๒๕60 

 

 
       (นางวราภรณ์  เวฬุธนราชิน)                                                  
           ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่                                                   
                    นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งใส 
                                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
บัญชีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 

และลักษณะงานที่ปฏิบัติของลูกจ้าง 
แนบท้าย ประกาศ เทศบาลตําบลทุ่งใส 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 
 โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ายท่าของเทศบาลตําบลทุ่งใส 
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวนัท่ี  11 มกราคม 2560 

--------------------------------------- 
ตําแหน่ง   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก      จํานวน  2  อัตรา  
สังกัด    กองการศึกษา 
ตําแน่งประเภท  ลูกจ้าง 
ระยะเวลาการจ้าง  7  เดือน  
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

 1.  มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า ระดบัมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 2.  ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเก่ียวกับการทํางานดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัย หรอื

 ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับเด็ก มาแล้วไมน้่อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรบัรองการปฏิบัติงานจาก
 นายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน 
หน้าที่และความรับผิดชอบ/ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1.1 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ด้วยวิธีการ
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
   1.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย 

 1.3 ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 1.4 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 1.5 ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 1.6 อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรกําหนด 
 1.7 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 1.8 จัดทําแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 1.9 จัดทําวิจัยในชั้นเรียน 
 1.10 จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
 1.11 จัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผล 
 1.12 ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเดก็เล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน 
 1.13 พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 1.14 จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผู้เรียน 
 1.15 จัดระบบธุรการในชั้นเรียน 
 1.16 รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามลําดับ 
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 1.17 ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ อํานวยกอง

การศึกษาโดยผู้รับจ้างจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานประจําวันต่อผู้ควบคุมงาน และรายงานสรุปผลปริมาณงาน
ประจําเดือนเพื่อเบิกค่าจ้างเป็นรายเดือน    
    
อัตราค่าตอบแทน   
  ได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,5๐๐.-บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
    
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลอืก 
ผู้สมัครต้องไดรั้บการประเมนิสมรรถนะตามหลักเกณฑ ์ดงัน้ี 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน 
๑. ความรู้ 
 พิจารณาจากประวิติการศึกษา ประวิติการทาํงาน และสัมภาษณ์ 
เพ่ือประเมินความเหมาะสม ดังน้ี 
 ๑.๑ ความ รู้ที่ อาจใช้ เ ป็นประโยชน์ ในการปฏิ บัติ ง านในหน้าที่
ประสบการณ์ ทางการศึกษา การงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 

๓๐  โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๖๐) 

๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ  
 สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความสามารถที่จะทาํงานในหน้าที่ หรือรับการ
อบรมเพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความ
คล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ปัญหา และแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ 

 

4๐ โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๖๐) 

๓. คุณสมบัติส่วนบุคคลและทัศนคติ  
 พิจารณาจากประวัตสิ่วนตัว บุคคลลักษณะส่วนบุคคลท้ังทางร่างกาย และ
จิตใจและสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ดังน้ี 

๓.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
๓.๒ ความคิดริเร่ิมและปฏิภาณไหวพริบ 
๓.๓ มนุษยสัมพันธ์ 
๓.๔ ทัศนคติและแรงจูงใจ (ความต้องการและแรงจูงใจในการทํางาน

ความกระตือรือร้น อุดมคติ จริยธรรมและคุณธรรมแนวความคิดและความเชื่อ
ท่ีสอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานของทางราชการ) 
 

3๐ โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ 
(ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๖๐) 

รวม ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 



 
 


