
 

 

 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

........................................................................... 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์จะ

ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง  ที่เป็นต าแหน่งว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.
2564-2566)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 ต าแหน่ง                        
จ านวน 1 อัตรา  

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15ประกอบกับมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และอ านาจตามความในหมวด 4 ข้อ 18,19และข้อ 20 ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม  (ก.อบต.) จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2547 องค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ จึงประกาศรับสมัคร
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
      ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน   1  อัตรา 

  2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
        2.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ข้อ 4 ดังนี้ 
   (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร  
   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่ เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
   (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
   (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ง) โรคติดต่อให้โทษ 
   (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 

/(6) ไม่เป็นผู้... 

 

       
ส าเนาคู่ฉบับ 
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 (6) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรท้องถิ่น คณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำ

ท้องถิ่น 

 (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นในวันที่บรรจุแต่งตั้ง 

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้         
ด ารง ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร  
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องน า ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน            
๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามส าหรับข้าราชการหรือ 
พนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย 
   3.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้สมัครสอบ 
    ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามประกาศไว้ตามเอกสาร
(ภาคผนวก ก.) แนบท้ายประกาศนี้ 
       4. เอกสารและหลักฐานการรับสมัคร 
        ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ โดยกรอกแบบ
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมรับรองส าเนาความถูกต้องอย่างละ 1 ชุด ดังต่อไปนี้ 

(1) ส าเนาใบประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างใดอย่าง 
หนึ่ งและระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ก่อน
วันปิดรับสมัคร 1 วัน จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับภาษาไทย) 

   (2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  1   ฉบับ 
 (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน    1    ฉบับ 

   (4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ขนาด 3x4 ซม.(1 นิ้ว)  ถ่ายไม่เกิน 
3 เดือน จ านวน  3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปด้วย 
   (5) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติของลูกจ้าง  ข้อ 7 (4) 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว้าด้วยการจ้างลูกจ้าง พ.ศ. 2536 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดื อนนับตั้งแต่วันตรวจ
ร่างกาย จ านวน 1 ฉบับ   
   (6) หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.9) สด.43 ทะเบียนสมรส          
ใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ส าเนาเอกสารและหลักฐาน ทุกฉบับใช้กระดาษ A4 และรับรองส าเนาถูกต้องพร้อม
เซ็นชื่อก ากับ) 
   (7) องค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ ไม่รับสมัครพระภิกษุหรือสามเณร  ตามหนังสือที่ 
นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ออกตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 
กันยายน 2521 หากสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลังระหว่างด าเนินการสรรหาก็จะไม่
อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก   

  /ผู้สมัครจะ...  
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ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ

ทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใด                   
มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน อบต.บรบือจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

  

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
        ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามแบบขององค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ 
ระหว่างวันที ่23 –31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบรบือ  อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (ในวันและเวลาราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดได้ทาง
โทรศัพท์หมายเลข 043-770535หรอื www.borabuelocal.go.th 
  6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
   ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมส าหรับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรร
ประเภทพนักงานจ้าง  จ านวน 100 บาท เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณี
ใดๆ  

7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
        องค์การบริหารส่วนต าบลบรบือจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 1 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2564  โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ และประกาศทาง
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ www.borabuelocal.go.th  
  8. ก าหนดการสอบสรรหาและเลือกสรร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรใน วันที่ 3 เดือน
กันยายน พ.ศ. 2564  
  9.หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร 

ตามประกาศไว้ตามเอกสาร (ภาคผนวก ข.) แนบท้ายประกาศนี้ 
                -ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จ านวน  100 คะแนน เวลา 09.00-10.30 น. 
                -ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง(ภาค ข.)จ านวน100คะแนน เวลา 10.30-12.00 น. 
                -ภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค.) (สัมภาษณ์)  จ านวน  100 คะแนน                              
เวลา13.00น.-15.00น. 
                 10. วันประกาศผลสอบการสรรหาและเลือกสรร 
        วันที่ 6 กันยายน 2564 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ และทางเว็บไซด์
องค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ www.borabuelocal.go.th 
         11. เกณฑ์การตัดสิน 
        ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้  จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนแต่ละภาค ไม่ต่ ากว่า            
ร้อยละ 60 
                 12. การขึ้นบัญชีผู้ท่ีผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
        องค์การบริหารส่วนต าบลบรบือจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับสรรหาและเลือกสรรโดย
เรียงล าดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ กรณีที่มีผู้สมัครสอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้รับ
เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า            

การขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  จะมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศ
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เว้นแต่องค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ จะมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันนี้อีก
และได้มกีารข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกไว้ใหม่ ให้ถือว่าบัญชีที่ข้ึนไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก 

 /13. การสั่งจ้าง...  

http://www.borabuelocal.go.th/
http://www.borabuelocal.go.th/
http://www.borabuelocal.go.th/




ภาคผนวก ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลงวันที่     สิงหาคม  2564 
...................................................... 

 
ชือ่ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน 
ด้านการจัดเก็บรายได้ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า 
ค่าบริการ และรายได้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป ตามเป้าหมายที่ 
ก าหนด 

 1.2 เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษี ที่ค้างช าระ เพื่อให้สามารถจัดเก็บได้อย่าง 
ครบถ้วน  

1.3 ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา น าส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
  1.4 รวบรวมข้อมูล เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐาน เพื่อเป็น 
ข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา  

1.5 จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึงจัดเก็บข้อมูลที่ 
เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลมีความ ถูกต้องและ 
สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  

1.6 ด าเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด ควบคุมหรือจัดท าทะเบียนต่าง ๆ จัดเก็บรักษา 
หรือค้นหาเอกสารหลักฐานและเรื่องของผู้เสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน เพ่ือรวบรวมไว้เป็น ข้อมูลใน 
การด าเนินงาน  

1.7 สอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืนค้างช าระ ควบคุมหรือ 
ด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท า รายงานและปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้อง  

1.8 ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน ทั่วไป เพื่อขอความ 
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ การท างานของหน่วยงาน 
2. ด้านการบริการ 
  2.1 ให้ค าแนะน าตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้ แก่เจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมา 
หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ 2.2 ประสานงาน
ในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความ ช่วยเหลือและความร่วมมือในงาน
การจัดเก็บรายได้ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็น ประโยชน์ต่อการ ท างานของหน่วยงาน 
 
 
 
 



คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ 

เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป  
คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ื นที่ ก.จ. ,ก.ทหรือก.อบต.               
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 
ระยะเวลาการจ้าง 

 ท าสัญญาจ้าง ไม่เกินคราวละ 3 ปี  
อัตราค่าตอบแทน 

 ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท 
 
 

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

 



ภาคผนวก ข 

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่     สิงหาคม  2564 

 
     หลักสูตรและวิธีการเลือกสรรมีรายละเอียด ดังนี้   

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) วิธีสอบข้อเขียน(แบบปรนัย) คะแนนเต็ม  100 คะแนน 
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
2.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
3.ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
4.ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการสรุปความและตีความจากข้อความสั้นๆหรือบทความ และ

พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า  ประโยคหรือข้อความสั้นๆหรือทดสอบอย่างอ่ืนที่
เหมาะสม 

5.การค านวณ อนุกรม ตัวเลข ความน่าจะเป็นและคิดสรุปหาเหตุผล 
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) วิธีสอบข้อเขียน(แบบปรนัย) คะแนนเต็ม 

100 คะแนน 
ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละต าแหน่ง ดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
2.พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3.ระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4.ระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

พ.ศ.2543 
5.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง(สัมภาษณ์)  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  

 1. ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน  
2. ท่วงท่าวาจา อุปนิสัย  ทัศนคติ     
3. การควบคุมอารมณ์ วิสัยทัศน์ ในการท างาน     
4. ความคิดด้านจริยธรรมและคุณธรรมในการท างาน  
5.ความคิดริเริมสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฎิบัติราชการ  

                 *************************************** 
 ก าหนดการสอบสรรหาและเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรใน วันที่ 3 เดือนกันยายน                  
พ.ศ. 2564  
9.หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร 
                -ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จ านวน  100 คะแนน เวลา 09.00-10.30 น. 
                -ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง(ภาค ข.)จ านวน100คะแนน เวลา 10.30-12.00 น. 

      -ภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง(ภาค ค.) (สัมภาษณ์)  จ านวน  100 คะแนน                                
        เวลา13.00น.-15.00น. 

 


