
 
  
 
   ประกาศเทศบาลตาํบลหนองบัว 

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปน็พนักงานจา้ง 
(ตําแหน่ง ครผูู้ดูแลเด็กเล็ก) 

ของเทศบาลตาํบลหนองบัว   อําเภอเมืองกาญจนบรุี   จังหวัดกาญจนบุร ี
********************************** 

 

  ด้วยเทศบาลตําบลหนองบัว  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบล      
หนองบัว  ตามประกาศเทศบาลตําบลหนองบัว เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือการสรรหาและการ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ที่ประกาศไปแล้ว เมื่อวันที่  12 ตุลาคม 2555 

  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  30 กรกฎาคม  ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  
   

๑. ตําแหน่งทีร่ับสมคัร 
    พนักงานจา้งตามภารกิจ  ประเภทผู้มีทักษะ  

   - ตําแหน่ง ครผูู้ดูแลเด็กเล็ก  จํานวน       ๑        อัตรา 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ๑) 
       

  ๒. คุณสมบัติของผูส้มัคร 
      ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป   ผู้สมัครซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามเ บ้ืองต้น   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี           
(ก.ท.จ. กาญจนบุรี) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๓๐  กรกฎาคม ๒๕๔๗  ดังนี้ 
   ๑. มีสญัชาติไทย 
   ๒. มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีและไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
   ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๔. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  
สําหรับพนักงานเทศบาล 
   (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
   (ข) วัณโรคในระยะอันตราย      
   (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏ   อาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
   (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง   
๕. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง   กรรมการพรรคการเมือง  หรอืเจ้าหน้าที่ 

ในพรรคการเมอืง 
๖. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา 

ท้องถิ่น 
 
          /๗. ไม่เป็น... 
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๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด   ให้จําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษใหอ้อก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
๙. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ   พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงาน

อ่ืน ของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือพนักงานหรอืลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น   ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ 
เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสําหรับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น มาย่ืนด้วย 

   ๒.๒  คุณสมบติัเฉพาะตําแหน่ง    

   ผู้สมัครต้องมีคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัคร  รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   (ภาคผนวก ๒)     

๓. กําหนดขยายเวลาวัน เวลา และสถานที่รับสมคัร  
  ๓.๑  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

        ผู้ใดประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมคัรด้วยตนเอง ณ สํานักงาน 
เทศบาลตําบลหนองบัว  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบรุี  ต้ังแต่วันที่  13 พฤศจิกายน 2555      
ถึงวันที่ ๒3 พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ 

๓.๒  หลักฐานที่ต้องยืน่พรอ้มใบสมัคร 
  (๑) หลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติ    
        จํานวน  ๑  ฉบับ 

(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน      จํานวน  ๑  ฉบับ 
  (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
  (๔) สําเนาหลกัฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสําคญัการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว–สกุล  เป็นต้น 
        จํานวน  ๑  ฉบับ 
  (๕) รูปถ่าย ขนาด ๑  นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดํา (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)   
          จํานวน  ๓  รปู 
  (๖) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
  นับถึงวันยื่นใบสมัคร     จํานวน  ๑  ฉบับ 

(๗) หนังสือรบัรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ที่สามารถพสิูจน์ให้เห็นถึงความมี
ทักษะในงานด้านการจดัการเรียนรู้หรือการพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่ตํ่ากว่า ๕ ปี  
      จํานวน  ๑  ฉบับ 
 
 
        / (8) หลักฐาน... 
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 (๘) หลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร อาทิ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส  
(ถ้ามี)      จํานวน   ๑  ฉบับ 

  ทั้งนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ ใหผู้้สมัครเขียนคาํรับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย  

  ๓.๓   ค่าธรรมเนียมการสมคัร 
          ผู้สมัครจะต้องชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
ในวันสมัครและจะไม่จ่ายเงินคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมี
การทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต  จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพาะที่มิได้มีส่วนได้เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต       

  ๓.๔  เงื่อนไขในการรบัสมคัร 
         ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบ
พบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น
ต้ังแต่ต้น 

  ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

  เทศบาลตําบลหนองบัว  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรใน             
วันที่ 26 พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัว   อําเภอเมืองกาญจนบุรี           
จังหวัดกาญจนบุรี 

  ๕. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการเลือกสรร 

      วิธีการเลือกสรร เป็นการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  28 พฤศจิกายน ๒๕๕๕   
(๑) การสอบประเมินสมรรถนะ  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความ 

สามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. –  ๑๒.๐๐ น.  
  (๒) การสอบประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค)                          
โดยวิธีการสัมภาษณ์ ต้ังแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 

การประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  (ภาคผนวก ๓) 
 

  ๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ ๖๐  โดยการดําเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้  
 

  ๗. การประกาศรายชื่อผูผ้่านการเลือกสรร 
  เทศบาลตําบลหนองบัว  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบที่ได้ 
ในวันที่  30 พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัว  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัด
กาญจนบุรี หรือตรวจสอบได้ที่ www.nongbua_kan@hotmail.com 
 
          /8. การขึ้นบัญชี.... 
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         ๘. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

การขึ้นบัญชีจะเรียงลําดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคสูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณี 
ที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร
ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้สอบได้ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็น              
ผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๑ ปีนับวันขึ้นบัญชีหรือนับ
แต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
      
  ๙. การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้า่นการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่เทศบาลตําบลหนองบัว  กําหนด  ทั้งนี้โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี (ก.ท.จ. กาญจนบุรี)  หากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี (ก.ท.จ. กาญจนบุรี)   มีแนวทางในทางใด เทศบาลตําบลหนองบัว จะถือ
ปฏิบัติตาม นั้น   

  อนึ่ง สําหรับผู้ผ่านการเลือกสรรได้ที่ได้ทําสัญญาจ้างกับเทศบาลตําบลหนองบัว จะอ้าง
เหตุผลในการขอรับเงินค่าตอบแทนในอันดับที่สูงกว่าประกาศนี้โดยเหตุแห่งการมีคุณวุฒิที่สูงกว่าที่กําหนดใน
วันทําสัญญาจ้างหรือมีคุณวุฒิสูงขึ้นหลังจากวันทําสัญญาจ้างไม่ได้ เว้นแต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี (ก.ท.จ.กาญจนบุรี) กําหนด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

               ประกาศ  ณ   วันที่         เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  (นายปัญญา     สัตยกาญจน)์ 
                  นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                     ภาคผนวก ๑ 

รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 
บุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปน็พนักงานจา้ง 

ของเทศบาลตาํบลหนองบัว   อําเภอเมืองกาญจนบรุี   จังหวัดกาญจนบุร ี
ตามประกาศเทศบาลตาํบลหนองบัว 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปน็พนักงานจา้ง 
ลงวันที่  6 พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 

……………………………………….. 

๑. ประเภทพนักงานจ้าง  ประเภทตามภารกิจ  (ผู้มีทักษะ) 

๒. ตําแหน่ง  ครูผูดู้แลเด็กเล็ก 
หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู ้การส่งเสริมการเรยีนรู้พัฒนาผู้เรียน 
๒.๒ ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒.๓ อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก  เด็กอนุบาลและปฐมวัยให้มคีวามพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ     
      สังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๒.๔ ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 ๓.  ระยะเวลาการจ้าง  ๔  ปี 
 ๔.  อัตราว่าง ๑     อัตรา 
 ๕.  ค่าตอบแทน ในลําดับ จ.๑  อัตราเริ่มต้นเดือนละ ๖,๐๕๐.-บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วคราวจาก
งบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตามกฎหมาย ระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการกําหนด 
 ๖.  สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

          ภาคผนวก ๒ 

รายละเอียดคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหน่ง 
การรับสมัครบคุคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปน็พนักงานจา้ง 

ของเทศบาลตาํบลหนองบัว   อําเภอเมืองกาญจนบรุี   จังหวัดกาญจนบุร ี
ตามประกาศเทศบาลตาํบลหนองบัว 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปน็พนักงานจา้ง 
ลงวันที่  6 พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

...................................... 

๑. ประเภทของพนักงานจา้ง ประเภทตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 
ช่ือตําแหน่ง  ครผูู้ดูแลเด็กเล็ก 

ลักษณะงานและหน้าทีค่วามรับผิดชอบของตําแหน่ง 
๑. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรูพั้ฒนาผู้เรียน 
๒. ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓. อบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก  เด็กอนบุาลและปฐมวัย ให้มคีวามพร้อมทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  

สังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๔. ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานทีเ่กี่ยวข้อง 
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

๒. คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 

๒.๑ มีคณุวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสงูกว่า 
๒.๒ มีทกัษะเฉพาะบุคคลทีจ่ะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถและทักษะในงานทีจ่ะปฏิบัติไม่   

       ตํ่ากว่า ๕  ปี   และทกัษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เหน็ถึงความมีทักษะใน  
      งานนั้น ๆ  โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ๓ 

 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
การรับสมัครบคุคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปน็พนักงานจา้ง 

ของเทศบาลตาํบลหนองบัว   อําเภอเมืองกาญจนบรุี   จังหวัดกาญจนบุร ี
ตามประกาศเทศบาลตาํบลหนองบัว 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปน็พนักงานจา้ง 
ลงวันที่  6  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

.................................................................. 
 

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมนิ 
๑. ความรู ้

๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) 
 

 ๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
     ๒.๑  ความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) 
            - ทกัษะด้านการสอน 
            - บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
            - ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
            - มนุษยสัมพันธ์ 
            - ทศันคติ แรงจูงใจ 
 
 
 
 
 
 

 
๑๐๐ คะแนน 
๑๐๐ คะแนน 

 
๑๐๐ คะแนน 

 
โดยวิธีสอบข้อเขียน 

 
 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

 
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี ้

วิธีการเลือกสรร เป็นการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕๕๕   
(๑) การสอบประเมินสมรรถนะ  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความ 

สามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. –  ๑๒.๐๐ น.  
  (๒) การสอบประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค)                          
โดยวิธีการสัมภาษณ์ ต้ังแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 


