ประกาศเทศบาลตาบลโนนดินแดง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
………………………………….………….
ด้วยเทศบาลตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ จะดาเนินการเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา สังกัดสานักปลัดเทศบาล
อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ประเภทและตาแหน่งที่จะดาเนินการเลือกสรร
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
2. ลักษณะงาน/หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง
ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่ง
หนังสือการลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งาน
ต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ
พนักงาน ข้อมูลจานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา
สาหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจาก
ข้อผิดพลาด
1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธี
ปฏิบัติเพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ…
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1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน
เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ
และสถานที่ เพือ่ ให้การดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุม
เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึก
อบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดาเนินงาน
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.11 อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน
ในเรื่องการประชุม และการดาเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกาหนดเวลา
และบรรลุวัตถุประสงค์
1.12 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์
งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่ว ยงานเดียวกันหรือหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้
ประโยชน์ได้ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
3. อัตราค่าตอบแทน
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
4. ระยะเวลาการจ้าง
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ทาสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี
5. คุณสมบัติ...
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5. คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้าม
ผู้ ซึ่ ง จะได้ รั บ การจ้ า งเป็ น พนั ก งานจ้ า ง ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟื อนไม่ส มประกอบ หรื อเป็ น โรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลั ก ษณะต้องห้ ามเบื้องต้ น
สาหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้
(1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกาหนด
5. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
6. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
6. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
วิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง
จากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรื อเอกชนที่ได้รับ
การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตร…
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3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทุกสาขา
วิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ
ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง
จากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
เทศบาลตาบลโนนดินแดง จะดาเนินการเลือกสรรโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จาเป็น
ต้องใช้สาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่เทศบาลกาหนด ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
และคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมิ นสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก)
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินแต่ล่ะสมรรถนะไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
9. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สานักงานเทศบาล
ตาบลโนนดินแดง (ชั้น 2) อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
1. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาหลักฐานการศึกษาหรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าเป็นผู้มี คุณวุฒิการศึกษา
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่สมัคร อย่างละ 2 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
จานวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 3 รูป
6. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น
สาเนาหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครจะต้องรับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ฯ และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าว
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เทศบาลตาบลโนนดินแดงจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ
ได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง
10. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน 100 บาท
11. ประกาศรายชื่อ…
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11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ 7 กันยายน 2564 โดยปิด
ประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ สานักงานเทศบาลตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ หรือ
ทางเว็บไซต์ www.nondindaengcity.go.th
12. วัน เวลา และสถานที่ดาเนินการเลือกสรร
เทศบาลตาบลโนนดินแดง จะดาเนินการเลือกสรร ในวันที่ 15 กันยายน 2564
ณ หอประชุมสภาเทศบาลตาบลโนนดินแดง ตามเวลาดังนี้
1. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
เวลา 08.30 น. – 10.30 น.
2. สอบความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
เวลา 10.30 น. – 12.00 น.
3. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีการสัมภาษณ์
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
13. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยปิด
ประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ สานักงานเทศบาลตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ หรือ
ทางเว็บไซต์ www.nondindaengcity.go.th
14. การดาเนินการจัดจ้าง
เทศบาลตาบลโนนดินแดงจะดาเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุด
ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้แต่ล ะตาแหน่ง ทั้งนี้ จะต้องได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนจึงจะจัดจ้างได้
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร กาหนดให้บัญชีมีอายุ 1 ปี ในกรณีที่มีผู้ผ่าน
การเลือกสรรมากกว่าจานวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาล
พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564

(นายสมชัย กอชัยศิริกุล)
นายกเทศมนตรีตาบลโนนดินแดง

ผนวก ก.
หลักสูตรและวิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลโนนดินแดง ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564)
.........................................................................
ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หลักสูตรและวิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้
1. สมรรถนะความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้
1.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
1.1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.1.3 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.1.4 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.1.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
1.1.6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม
2. สมรรถนะความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน
2.1 ความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐0คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่ง
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้
2.2.1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2.2.2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2.3 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2.4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2.2.5 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป
2.2.6 ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”
3. สมรรถนะคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
3.1 ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการประเมิน บุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ท่วงทีวาจา อุปนิสั ย
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และ
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ
........................................................

