
 
 
 
                                                 

 
ประกาศเทศบาลตำบลหัวไทร 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจ 
ของเทศบาลตำบลหัวไทร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

  ดวยเทศบาลตำบลหัวไทรประสงคจะรับสมัครบุคคลเลือกสรรเปนพนักงานจางตามภารกิจของ
เทศบาลตำบลหัวไทร จำนวน 1  ตำแหนง 1 อัตรา  

  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง 
หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 ขอ 19 จึงรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงาน
จางของเทศบาลตำบลหัวไทร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตำแหนงท่ีรับสมัคร 
พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีคุณวุฒิ)   จำนวน 1 ตำแหนง 

-   ผูชวยนายชางสำรวจ      จำนวน  1  อัตรา 

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรบตำแหนง 

     ผูสมัครในตำแหนงใดจะตองมีหนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
และอัตราคาตอบแทนตอเดือนที่ไดรับจากการเปนพนักงานจาง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) แนบทายประกาศนี้ 

 3. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครสอบ 

     ผูสมัครซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานจางตองมีคณุสมบัติและไมมลีักษณะตองหามตาม ขอ 4 ของ
ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันท่ี 
19 กรกฎาคม พ.ศ.2547 ดังตอไปนี้ 

(1) สัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปและไมเกิน 60 ป เวนแตพนักงานจางผูเชี่ยวชาญพิเศษ 

อายุไมเกิน 70 ป 
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดไรความสามารถหรือจิตฟน 

เฟอนไมสมประกอบหรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในประกาศกำหนดโรคท่ีเปนลักษณะตองหามเบื้องตนสำหรับ
พนักงานเทศบาล ดังนี้ 
    (ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจของสังคม 
    (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
    (ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฎอาการเปนที่รังเกียจของสังคม 
    (ง) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
    (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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 (5) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
  (6) ไมเปนผูดำรงตำแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่น  
  (7) ไมเปนผูเคยตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจำคุกเพราะกระทำความผิด 

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 

หนวยงานอื่นของรัฐ 
  (9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
  
  4. การรับสมัครสอบ 
      4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
   ผูที่สนใจติดตอขอรับใบสมัครสอบ และยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเองไดที่สำนัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต วันพฤหัสบดี  ที่ 22  กรกฎาคม 
พ.ศ.2564 ถึงวันอั งคาร ที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 -16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) 
ติดตอสอบถาม หมายเลข 0-7538-9504 ตอ 11   

     4.2 เอกสารและหลักฐานที่ตองนำมายื่นพรอมใบสมัคร (สมัครดวยตนเอง) 
                             ผูสมัครสอบจะตองย่ืนใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง 
ครบถวน พรอมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกตอง อยา งล ะ 1ชุด  มายื่นในวันรับสมัคร 
ดังตอไปนี้ 

(1) สำเนาวุฒิการศกึษา หรือหนังสือรับรองและระเบียบแสดงผลการเรียน ที่ระบุสาขา 
ที่จะสมัคร (ตำแหนงที่ใชคุณวุฒิ) 

(2) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมใสแวนดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ ¾ ซม. ถายครั้ง 
เดียวกันไมเกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป และใหผูสมคัรเขียนชื่อ – สกุล ตำแหนงที่สมัครไวดานหลังรูปถายทุกรูป 

(3) สำเนาทะเบียนบาน 
(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
(5) ใบรับรองแพทยที่แสดงวาไมเปนโรคตองหามตามที่คณะกรรมการพนักงาน 

เทศบาลกำหนด ซึ่งออกไมเกิน 1 เดือน นับตั้งแตวันตรวจรางกาย 
(6) เอกสารอื่น ๆ เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 

  4.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
          ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสำหรับตำแหนงที่สมัครในอัตราละ 100 บาท เมื่อ
สมัครแลว คาธรรมเนียมจะไมคืนใหเมื่อประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรแลว เวนแตมี
การขอเลิกการสรรหาและเลือกสรรครั้งนั้นทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต จึงใหจายคืน
คาธรรมเนียมแกผูสมัคร เฉพาะผูที่ไมมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต นั้น 
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  4.4 เง่ือนไขในการสมัคร 
      ผูสมคัรเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 
วาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในในสมัคร พรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงที่สมัครอัน
เปนเหตุผลทำใหผู สมัครไม มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูสมัครรายใดมี
คุณสมบัติไมครบหรือไมถูกตองตามประกาศฯ จะถือเปนผูขาดคุณสมบัติและไมมีสิทธิเขารับการสรรหาและ
เลือกสรรในครั้งนี้ถือเปนโมฆะสำหรับผูนั้นตั้งแตตน 

 5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร 
   เทศบาลตำบลหัวไทร จะประกาศรายชื่ อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร ในวัน
พุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทร  ผูส มัครสามารถตรวจสอบรายชื่อ ได   ณ  ปาย
ประชาสัมพันธเทศบาลตำบลหัวไทร และทางเว็ปไซต  www.huasaicity.go.th 

6. วัน เวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ วิธีการเลือกสรร 
    ผูสมัครตองรับการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน (ภาคผนวก ข ทายประกาศ)

รายละเอียดดังนี้ 
 

7.  เกณฑการตัดสินและการข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได 
     ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดรับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไมต่ำกวารอยละ 

60  การดำเนินการจางจะเปนไปตามลำดับคะแนนที่สอบได โดยจะเรียงลำดับที่จากผูที่สอบไดคะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนเทากันใหผูสอบที่ไดรับเลขประจำตัวสอบเปนผูมีสิทธิกอนบัญชีรายชื่อ
ผูผานการเลือกสรร กำหนดใหใชบัญชีมีอายุไมเกิน 1 ป แตถามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหนงเดียวกันนั้นอีก
และไดขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรไดในตำแหนงเดียวกันใหมแลว บัญชีผูผานการเลือกสรรในตำแหนงดงักลาวใน
ครั้งกอนเปนอันยกเลิก 

 8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร 
     เทศบาลตำบลหัวไทร จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรโดยเรียงลำดับจากผูสอบแขงขันไดคะแนน
รวมสูงสุดลงมาถึงคะแนนต่ำสุดตามลำดับ ในวัน พุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564  ณ เทศบาลตำบลหัวไทร และ
ทางเว็ปไซต www.huasaicity.go.th 

8.1 การขึ้นบัญชีผูไดรับการเลือกสรรจะเรียงตามลำดับที่จากผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ 
8.2 บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรจะใชเพ่ือทำสัญญาจางเปนพนักงานจางของเทศบาลตำบล 

หัวไทรโดยจะข้ึนบัญชีไวเปนระยะเวลา 1 ป  นับแตวันประกาศ 
8.3 ผูที่ไดขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ใหเปนอันยกเลิกการ 

ขึ้นบัญชีผูนี้ในบัญชีผูผานการเลือกสรร คือ 
(1) ผูนั้นขอสละสิทธิ์รับการทำสัญญาจางในตำแหนงที่ผานการเลือกสรร 
(2) ผูนั้นไมมารายงานตัว เพ่ือทำสัญญาจริงเปนพนักงานจางภายในเวลาที่กำหนด 
(3) ผูนั้นไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ไดตามกำหนดเวลาที่จะทำสัญญาจางในตำแหนงที่ผาน 

การเลือกสรร 
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 9. การทำสัญญาจาง 
     9.1 ผูที่ไดรับการสรรหาและเลือกสรรไดรับการบรรจุ และแตงตั้งตามลำดับในบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
     9.2 แตงตั้งใหไดรับเงนิเดือนไมสูงกวา คุณวุฒิการศึกษา ตามที่ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล กำหนด  
     9.3 เทศบาลตำบลหัวไทร จะทำสัญญาจาง ตอเมื่อ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มีมติเห็นชอบใหจางพนักงานจางตามภารกิจ 
     9.4 เทศบาลตำบลหัวไทรจะทำสัญญาจางไมนอยกวา 1 ป แตไมเกิน 4 ป 

อนึ่ง สำหรับการทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรร หากเทศบาลตำบลหัวไทร  ตรวจสอบภายหลัง 
วาผูผานการเลือกสรรมีคุณสมบัติไมตรงตามหลักเกณฑ เทศบาลตำบลหัวไทรขอสงวนสิทธิในการทำสัญญาจาง
และขอยกเลิกกรณีที่ไดทำสัญญาจริงไปแลว 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่   14  กรกฎาคม   2564 
 
 
 
 

(นายเรวัตร  ดานตันติศภุกุล) 
           นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ก. 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

แนบทายประกาศเทศบาลตำบลหัวไทร 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางตามภารกิจ 

ของเทศบาลตำบลหัวไทร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
****************************************************************************************************** 
 

1. ประเภท พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคุณวุฒิ) 
2. ช่ือตำแหนง ผูชวยนายชางสำรวจ 
3. สังกัด กองคลัง 
4. ระยะเวลาจาง ไมนอยกวา 1 ป แตไมเกิน 4 ป 
5. หนาที่และความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจำเปนตองใชผูสำเร็จการศกึษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ดานชางสำรวจ ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

6. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ดานการปฏิบัติงาน 

1.1 สำรวจ รังวัด คำนวณ ตรวจสอบ จัดทำแผนที่ แผนผัง เพ่ือใหทราบรายละเอียด และเปนไปตาม
แบบที่กำหนด สามารถนำไปใชประโยชนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2 แกไขปญหาเบื้องตนจากการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของงานที่
กำหนดไว 

1.3 วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงขายหมุดหลักฐาน และรายงานผล เพ่ือติดตามความกาวหนา
ของงาน 

1.4 บันทึกขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ที่ไดจากการสำรวจ และรายงานผล เพ่ือติดตามความกาวหนา 
1.5 กำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและรายละเอียดตางๆที่ได

จากการสำรวจ เพ่ือใหขอมูลที่ไดมีความถูกตอง 
1.6 ปรับปรุงขอมูลดานแผนที่ในงานสำรวจใหมีความทันสมัยอยูเสมอ พรอมทั้งดูแลจัดแผนที่ใหเปน

ระเบียบ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนำไปใชงาน 
1.7 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ เก่ียวของกับงาน

สำรวจ เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
1.8 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว 
2. ดานการบริการ 

2.1 ใหคำปรึกษา แนะนำทั้งในเชิงทักษะเฉพาะดานและทักษะทั่วไปแกบุคลากรทุกสายงาน เพ่ือให
บุคลากรมีความรู ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 

2.2 ติดตอประสานกับหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่เก่ียวของ เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
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7. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง 
     มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

7.1 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง 
เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานกอสราง ชางสำรวจขาง
กอสราง ชางโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 

      
7.2 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนคิหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา 

หรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานกอสราง ชาง
สำรวจ ชางกอสราง ชางโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดวา
ใชเปนคณุสมบัติเฉพาะหรือหรับตำแหนงนี้ได 

7.3 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นเทียบไดไมต่ำกวานี้ ในสาขาวิชาหรือทาง    
      เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานกอสราง ชางสำรวจ ชาง 
   กอสราง ชางโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดวาใชเปน 
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได 

8. อัตราคาตอบแทน 
 ผูผานการสรรหาและเลือกสรรใหเปนพนักงานจางตามภารกิจ จะไดรับคาตอบแทน พรอมคา
ครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
ของขาราชการ ลูกจางประจำของสวนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 
พ.ศ. 2558  โดยสรุปดังนี้ 

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราคาตอบแทน 9,400.- บาท 
คาครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท 

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราคาตอบแทน 10,850.- บาท 
                                          คาครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท 

3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราคาตอบแทน 11,500.- บาท 
คาครองชีพชั่วคราว 1,785.- บาท 

 
 **ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย** 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ข. 
หลักเกณฑและวิธีการสอบเลือกสรรพนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจ 

ตำแหนง ผูชวยนายชางสำรวจ ประเภทผูมีคุณวุฒิ 
************************************************************************************* 
ประเภทพนักงานจาง พนักงานจางตามภารกิจ 
ช่ือตำแหนง  ผูชวยนายชางสำรวจ 
สังกัด   กองคลัง 
หลักเกณฑและวิธีการสรรและเลือกสรร  ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 
   -รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
  - พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2562 
  - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 
  - พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
  - การใชภาษาและหลักเหตุผล การคดิคำนวณ 
  - ความรูท่ัวไปเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง 
 

100 โดยวิธีการสอบขอเขียน 
วันท่ี 6 สิงหาคม 2564 

เวลา 09.30 – 10.30 น. 
ณ . หองประชุมเทศบาล

ตำบลหัวไทร 

ภาคความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง (ภาค ข.) 
  - ความรูพ้ืนฐานดานงานสำรวจและการทำแผนที่  
  - ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร  LTAX 3000 
  - ความรูเก่ียวกับการคำนวณและเขียนแผนที่ การคำนวณพ้ืนที่
จากคาพิกัด 
 - ความรูเกี่ยวกับการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียม
เบื้องตน (GPS) 
 - ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ (GIS) 
 - ความรูที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหนงที่
สมัครสอบ 

100 โดยวิธีการสอบขอเขียน 
วันท่ี 6 สิงหาคม 2564 
เวลา 11.30 12.00 น. 
ณ หองประชุมเทศบาล

ตำบลหัวไทร 

ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค.) 
พิจารณาจากความเหมาะสมกับตำแหนง ประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมทางอ่ืนของผูเขาสอย
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่อาจใช
ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ
ไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืน 

 โดยวิธีการสัมภาษณ 
วันท่ี 9 สิงหาคม 2564 

เวลา 09.30 น. เปนตนไป 
ณ หองประชุมเทศบาล

ตำบลหัวไทร 

รวม 300  
 



 
 


