ประกาศกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
ด้วยกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏินิติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบ้ติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน
ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแช่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแช่งขันโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
- ตำแหน่งที่ ๑ ะ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบ ัต ิงาน
อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๑,๕๐๐ - ๑๒,๖๕๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือน
เท่าใดให้เปีนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ หรือที่ ก.พ. จะกำหนด
- ตำแหน่งที่ ๒ ะ ตำแหน่งเจ้าพนัก งานพัส ดุป ฏิบ ัต ิงาน
อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๑,๕๐๐ - ๑๒,๖๕๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือน
เท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ หรือที่ ก.พ. จะกำหนด
๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
- ตำแหน่งที่ ๑ ะ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบ ัติงาน
จำนวนว่าง ๑ อัตรา สังกัดส่วนพื่นฟูทรัพยากรนํ้าบาดาล สำนักอนุรักษ์และ
พื่นฟูทรัพยากรนั้าบาดาล
- ตำแหน่งที่ ๒ ะ ตำแหน่งเจ้าพนัก งานพัส ดุป ฏิบ ัต ิงาน
จำนวนว่าง ๑ อัตรา สังกัดส่วนพัสดุ สำนักบริหารกลาง
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
- ตำแหน่งที่ ๑ ะตำแหน่งนายช่างเครื่อ งกลปฏิบ ัต ิงาน
(เอกสารหมายเลข ๑)
- ตำแหน่งที่ ๒ ะ ตำแหน่งเจ้าพนัก งานพัส ดุป ฏิบ ัต ิงาน
(เอกสารหมายเลข ๒)
๔. คุณสมบัติของผู้มีสิหริสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ส มัค รสอบต้อ งมีค ุณ สมบัต ิท ั่ว ไป และไม่ม ีล ัก ษณะต้อ งห้า ม ตามมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธใจ
/ฃ. ลักษณะ...

ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตพื่นเพืเอน
ไม,สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็น ผู้อ ยู่ใ นระหว่า งถูก ลัง พัก ราชการ หรือ ถูก สั่ง ให้อ อกจากราชการไว้ก ่อ น
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจชองสังคม
(๔) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็น ผู้เคยต้อ งรับ โทษจำคุก โดยดำพิพ ากษาถึง ที่ส ุด ให้จ ำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(๙) เป็น ผู้เ คยถูก ลงโทษให้อ อก หรือ ปลดออก เพ ราะกระท ำผิด วิน ัย ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญ ญัตินี้หรือตาม
กฎหมายอื่น
(๑๑) เป็น ผู้เคยกระทำการทุจ ริต ในการสอบเข้า รับ ราชการ หรือ เข้า ปฏิบ ัต ิง าน
ในหน่วยงานชองรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ช. (๔) (๖) (๗)
(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้น ให้เข้ารับ ราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม
(๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม
(๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน หรือออก
จากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่
สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา๓๖ช.(๑)ให้มีสิทธิสมัครสอบแช่งขันได้แต่จะมีสิทธิ
ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแช่งขันได้ ต่อเมื่อพันจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
แล้ว
สำหรับพระกิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแช่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๔๐๑ ลงวันที่
๒๗ มิลุ,นาย'น ๒๔๐๑ และตามความในข้อ ๔ ของดำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ เรื่อง
ห้ามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแช่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ และกรณีสมัครสอบแล้ว
ได้บวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ
๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้ส มัค รสอบดำแหน่ง นายช่า งเครื่อ งกลปฏิบ ัต ิง านและตำแหน่ง เจ้า พนัก งานพัส ดุ
ปฏิบัติ-งาน ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไวัในเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
- ตำแหน่งที่ ๑ : ตำแหน่งนายช่างเครื่อ งกลปฏิบัติงาน
(เอกสารหมายเลข ๑)
- ตำแหน่งที่ ๒ ะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุป ฏิบ ัติงาน
(เอกสารหมายเลข ๒)
/ ๕.. การรับ...

-๓ -

๕. การรับสมัครสอบ
๕.(ร) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์ณ็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๖๔
ถึงวันที่ ๑๔ มิถุน ายน ๒๔๖๕ ที่เว็บ ไซต์ httpsy/dgr.thaiiobiob.com เลือกหัวข้อ “ข้า ราชการ” ตลอด
๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้น วัน หยุดราชการตามชั้น ตอน ดังนี้
๑)ให้ผู้สมัครสอบ เข้า'ไปกรอก'โบสมัครออนไลบ์ที่เว็บไซต์ https://dgr.thaiiobiob.com
เลือ กหัว ข้อ “รับ สมัค รสอบแช่ง ขัน เพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง บุค คลเข้า รับ ราชการกรมทรัพ ยากรนํ้า บาดาล
(เป็ด รับ สมัค รตั้ง แต่ว ัน ที่ ๒๔พฤษภาคม ๒๔๖๔ถึงวัน ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๖๔)” หัว ข้อ ย่อ ย “สมัค รสอบ”
ให้ถูกต้องครบถ้วน
๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามชั้นตอนที่กำหนด โดยผู้สมัครสอบ
ต้อ งอัพ โหลดภาพถ่า ยลืห น้า ตรง ชุด สภาพ ไม่ส วมหมวกและไม่ส วมแว่น ตาดำ ซึ่ง ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
(โดยอนุญ าตให้ใข้ภาพถ่ายจากโทรศัพ ท์ม ือถือได้) และแนบไฟ ล์เ อกสาร ดัง นี้
๒.๑) สำเนาหลักฐานการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนด
ไว้ในข้อ ๔.๒ ชองประกาศฉบับนี้ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๒.๒) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดง'ว่าเป็นผู้มี
คุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔.๒ ของประกาศฉบับนี้ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศนียบัตรของ
สถานศึก ษาใดนั้น จะถือ ตามกฎหมาย กฎหรือ ระเบีย บเกี่ย วกับ การสำเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูต รของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้อ งสำเร็จ การศึก ษาและไต้ร ับ อนุม ัต ิจ ากผู้ม อี ำนาจอนุม ัต ิภ ายในวัน ปีด
รับสมัคร คือ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๖๕
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาแนบได้ ให้นำหนังลือ
รับ รองคุณ วุฒ ิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปีดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๖๔ มาแนบแทนก่อนก็ได้
๒.๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาซน ซึ่งปรากฏเลขประจำตัวประชาซน ๑๓ หลัก
ขัดเจนและยังไม่หมดอายุ จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๔)สำเนาทะเบีย นบ้า น (มีเลขที่บ ้าน ที่อ ยู่ และขื่อ - นามสกุล ผู้สมัครสอบ)
จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๔) สำเนาเอกสารสำคัญทางทหาร (เฉพาะเพศชาย)ได้แก่ หนังสือสำคัญ (แบบ สด.๘)
และสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประ๓ทที' ๑ หรือใบสำคัญ (แบบ สด.๙) สำหรับทหารกองเกิน และทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๒ หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.๔๓)
๒.๖) สำเนาหนังสือรับ รองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปชอง
สำนักงาน ก.พ. ตรงตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔.๒ ของประกาศฉบับนี้
๒.๗) สำเนาหลัก ฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เซ่น ใบสำคัญ การสมรส หลัก ฐานการเปลี่ย น
ขื่อ - นามสกุล (ในกรณีขื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นด้น จำนวน ๑ ฉบับ
/สำเนา...

ส0าเน าเอ ก ส ารVIกฉบับ ให ้ผ ู้ส ม ัค รเขีย น คำรับ รองว่า “ส ำเน าถ ูก ต ้อ ง” พร้อ ม
ลงลายมือซื่อและวันที่กำกับไว้เอกสารทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กรมทรัพยากร
นํ้าบาดาลกำหนดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มืสิทธิสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลตามประกาศรับสมัครฉบับนี้
๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จำนวน ๑ แผ่นหรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์โนขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนำไปพิมพ์ภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิม พ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบัน ทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถ
แก้โขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
(ะ.เอ ให้ผู้สมัครสอบ นำแบบฟอร์ม การชำระเงิน ตามข้อ (ะ.๑ ๓) ไปชำระเงินค่าธรรมเนียม
ในการสมัครสอบดังกล่าว โดยสามารถชำระเงิน ได้ ๓ วิธี คือ
๑) การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุง ไทย จำกัด (มหาซน)ได้ทุกสาขาทั้วประเทศ
โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๖๔ ภายในวัน และเวลา
ทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย
๒) การขำระเงิน ผ่า นตู้ เอทึเ อ็ม (ATM) ของธนาคารกรุง ไทย จำกัด (มหาซน)
โดยให้ผ ู้ส มัค รสอบคลิกชำระเงิน ผ่าน (ATM) พิมพ์คู่มีอการชำระเงินผ่าน (ATM) และนำไปทำรายการชำระเงินได้ที่
ตู้เอทึเอ็ม (ATM) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาซน) โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม๒๔๖๔
ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๖๔ ของวันที่ป็ดรับชำระเงิน และให้เก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐาน
๓) การขำระเงิน ทางระบบอิน เทอร์ฒ ็ต ผ่าน Internet Payment (KTB Online หรือ
net bank) และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้ง แต่ว ัน ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๖๔
ถึงวัน ที่ ๑๔ มิถ ุน ายน ๒๔๖๔ ภายในเวลา ๒๓.00 น. ของวัน ที่ป ีด รับ ชำระเงิน และให้พิมพ์หน้ายืนยัน
การุชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐาน
การรับ สมัค รสอบจะมีผ ลสมบูร ณ์ เมื่อ ชำระค่า ธรรมเนีย มในการสมัค รสอบ
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบวันสุดท้าย คือ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๖๔
๔.๓ ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าใข้จ่ายในการสมัครสอบ จำนวน ๓๘๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๓๔๐ บาท
๒) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน
๔.๔ ผู้สมัครสอบ ที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด
เลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ
๖. เงื่อนไขการรับสมัคร
๖.๑ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
๖.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการคืกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มี
สิทธิสมัครสอบในข้อ ๔.๒ โดยต้อ งเป็น ผู้ส ำเร็จ การคืก ษาและได้ร ับ การอนุม ัต ิจ ากผู้ม ีอ ำนาจอนุม ัต ิ ภายใน
วันปีด รับสมัครสอบ คือ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๖๔ ทั้งนี้ การสำเร็จการคืกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร
ของสถานศึกษาใด จะถือ ตามกฎหมาย กฎหรือ ระเบีย บเกี่ย วกับ การสำเร็จ การศึก ษาตามหลัก สูต รของ
สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
/ ๖.๓ การสมัคร...
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๖.๓ การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญ้ติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไข
เพิ่ม เติม ดังนั้น หากผู้ส มัค รจงใจกรอกข้อ มูล อัน เป็น เท็จ อาจมีค วามผิด ฐานแจ้ง ความเท็จ ต่อ เจ้า พนัก งาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๖.๔ ผู้สมัค รสอบจะต้องรับ ผิดชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่าเป็น ผู้มีคุณ สมบัต ิ
ทั่วไป และคุณ สมบัต ิเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง ครบถ้ว นตรงตามประกาศรับ สมัค รสอบจริง และต้อ ง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง
๖.๔ กรมทรัพ ยากรนํ้าบาดาลจะตรวจสอบไฟล์เอกสารของผู้ส มัค รสอบที่แ นบมาพร้อมกับ
ระบบสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตามข้อ ๕.๑ ก่อนการประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแช่งขันได้ฯ
ในกรณีท ี่ม ีค วามผิด พลาดอัน เกิด จากผู้ส มัค รสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานที่
'ผู้สมัครสอบนำมายื่นผ่านระบบสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตามข้อ ๕.๑ ไม่ตรงหรือไม่เป็น ไปตามประกาศ
รับ สมัค รสอบ กรมทรัพ ยากรนํ้า บาดาลจะถือ ว่า ผู้ส มัค รสอบเป็น ผู้ข าดคุณ สมบัต ิใ นการสมัค รสอบครั้ง นี้
มาตั้งแต่ด้น ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายซื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ที่ใข้เฉพา ะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และเป็น ผู้ส อบผ่านการวัด ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ก็จ ะไม่ไ ต้ร ับ การประกาศขึ้น บัญ ชีเ ป็น ผู้ส อบแช่ง ขัน ไต้ใ นตำแหน่ง ที่ส อบแช่ง ขัน ไต้ และจะไม่ค ืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบครั้งนี้
๗. การประกาศรายซื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมทรัพ ยากรนํ้าบาดาลจะประกาศรายซื่อผู้ส มัค รสอบแช่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค คล
เข้ารับราชการกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแช่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้
เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ภายในวัน ที่ ๒๔ มิถ ุน ายน ๒๕๖๕ ทางเว็บ ไซต์ก รมทรัพ ยากรนํ้า บาดาล
http://www.dgr.go.th หัว ข้อ “ส ม ัค รงาน /อบ รม ’, และ https://dgr.thaijobiob.com ทั่ง นี้ หากมีก าร
เปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่าว จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ข้างต้น สอบถามรายละเอียด โทร ๐ ๒๖๖๖
๗๐๐๐ ต่อ ๗๐๐๓, ๗๔๓๖
๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแช่งขัน
๘.๑ ก-ารสอบแช่งขัน เพื่อ วัด ความรู้ค วามสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยผู้ส มัค รสอบจะต้อ งเข้ารับ การสอบเพื่อ วัด ความรู้ค วามสามารถที่ใข้เฉพาะ
ตำแหน่ง ตามหลักสูตรและวิธีการสอบแช่งขันที่ระบุไวิในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ข้อ ๔.๒
๘.๒ การสอบแช่ง ขัน เพื่อ วัด ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
โดยผู้ส มัครสอบจะต้องเข้ารับ การประเมิน บุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ ตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติก ารทำงาน ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิก ภาพและพฤติกรรมของ
ผู้สอบแช่งขัน เพื่อให้ได้บ ุคคลที่ม ีคุณ ธรรม จริยธรรม ความรู้ค วามสามารถ ทัก ษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ
ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
/กรม...
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กรมทรัพ ยากรนํ้าบาดาล จะดำเนิน การสอบแข่งขัน เพื่อ วัด ความรู้ค วามสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตำแหน่งก่อน (สอบข้อเขียน) และเมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งแล้ว
(สอบข้อเขียน) จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
๙. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันลอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง
๙.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเฑอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ
ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือขื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
๙.๒ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเฃื้อ
■ โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก'สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
■ โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นขัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิษัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
๙.๓ หลักฐานอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ทั้ง นี้ เอกสารตามข้อ ๙ ให้ผ ู้ส มัค รสำเนาเอกสารทุก ฉบับ และต้อ งอัพ โหลดไฟล์เอกสาร
ที่เว็บไซต์ httpsy/dgr.thaiiobiob.com ภายในวันหี่กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลกำหนด
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ส อบผ่า นการสอบแข่ง ขัน เพื่อ วัด ความรู้ค วามสามารถที่ใ ซ้เฉพาะตำแหน่ง จะต้อ งได้
คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะต้องได้คะแนน
ไม่ตํ่าก'ว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิซาการวัดผลด้วย
๑๑. การขึ้นบัญ ชีผู้สอบแข่งขันได้
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียงลำดับคะแนนรวมของ
ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งจากมาก
ไปน้อย กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับ
ที่ดืกว่า แต่ล้าคะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบแข่งขันจาก
น้อยไปมาก
การขึ้นบัญ ชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ล้ามี
การสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑

/ ๑๓. กรม...

-๗ -

๑๓. กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลไม่ประสงค์จะรับโอน ผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ของรัฐทุกประ๓ท ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลจะดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส, ยุติธรรม และเสมอภาค
ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้
โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้ส่วนราชการทราบด้วย
อนึ่ง การดำเนิน การสอบแช่ง ขัน บุค คลเข้า รับ ราชการของกรมทรัพ ยากรนํ้า บาดาล
ดำเนินการภายใต้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ข้อกำหนดออกตามความ
ในมาตรา ๙ แห่ง พระราชกำหนดการบริห ารสถานการณ์ฉ ุก เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรการป้อ งกัน โรค
ที่ทางราชการกำหนดรวมถึงคำแนะนำของทางราชการที่ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล จึงอาจกำหนดสถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตำแหน่ง และเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบจะต้อ ง
แสดงผลการตรวจที่ย ืน ยัน ว่า ไม่ม ีเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 โดยวิธ ี RT-PCR หรือ การใช้ข ุด ตรวจ ATK
(Antigen test kit) มายื่น ต่อ กรมทรัพ ยากรนํ้าบาดาลก่อ นเข้าสนามสอบ โดยผู้เข้าสอบจะต้อ งรับ ผิด ชอบ
ค่า ใช้จ ่า ยที่เกิด ขึ้น เอง ดังนั้น จึงขอให้ผู้สมัครสอบ ติดตาม ตรวจสอบ และปฏิบ ัต ิต ามมาตรการป้อ งกัน ๆ
เพิ่มเติมได้ ทางเว็บไซต์ชองกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล http://www.dgr.go.th และ https://dgr.thaijobjob.com
ประกาศ ณ วันที่

\)

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกุศล โชติรัดนํ)
รองอ?บดีก:มทรัพยากรนํ้าบาตาท
รักษาราพาา:แทบอรบดีกรนทรัพยากรนั้าบาตาท

เอกสารหมายเลข ๑
รายละเอีย ดเกี่ย วกับ การสอบแข่งขัน เพื่อ บรรจุบ ุค คลเข้ารับ ราชการกรมทรัพ ากรนํ้าบาดาล
แนบท้ายประกาศกรมทรัพ ยากร,น าบาดาล ลงวันที่
\)
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการกรมทรัพ ยากรนํ้าบาดาล

๑. ตำแหน่ง

- นายข่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

๒. อัตราเงินเดือน

- ระหว่าง ๑๑,๕๐๐ - ๑๒,๖๕๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่
ก.พ. รับรอง ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ หรือที่ ก.พ. จะกำหนด

๓. จำนวนตำแหน่งว่าง

- จำนวน ๑ อัตรา
ส่วนฟินฟูทรัพยากรนํ้าบาดาล
สำนักอนุรักษ์และพื่นฟูทรัพยากรนํ้าบาดาล

๔. คุณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๔.๑ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาซืพขั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) สาขาวิชาเครื่องกล
(๒) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
(๓) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
(๔) สาขาวิฃาเขียนแบบเครื่องกล
(๕) สาขาวิชาช่างกลการเกษตร
๔.๒ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าที่สมัครสอบ ให้ยื่น สำเนาปริญ ญาบัต รหรือหลัก ฐานการศึก ษาที่ระบุ
วันที่สำเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษานั้นเพิ่มอีกหนึ่งฉบับด้วย
๕. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบ ัต ิง านในฐานะผู้ป ฏิบ ัต ิง านระดับ ต้น ซึ่ง ไม่จ ำเป็น ต้อ งใช้ผ ู้ส ำเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญา
ปฏิบ ัต ิงานด้านช่างเครื่อ งกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธ ีก ารที่ข ัด เจน ภายใต้ก ารกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ'ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๕.๑ ด้านการปฏิบ ัติการ
(๑) ดำเนิน การตรวจสอบ บำรุง รัก ษา ซ่อมแก้ไข ปรับ ปรุง เครื่อ งจัก รกล ยานพาหนะ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
(๒) ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง
ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
(๓) สำรวจ รวบรวมข้อ มูล จัด ทำสถิต ิ ประวัต ิก ารบำรุง รัก ษา การซ่อ มเครื่อ งจัก รกล
เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน
/ ๕.๒ ด้านการ...

-๒ ๕.๒ ด้านการบริการ
(๑) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(๒) ให้คำแนะนำและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ
ในการทำงาน
๖. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
๖ .๑ การสอบเพื่อ วัด ความรู้ค วามสามารถที่ใขัเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อ เชีย น) คะแนนเต็ม
๒๐๐ คะแนน ดังนี้
(๑) ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม
(๒) ความรู้เกี่ยวกับความแข็งแรงชองวัสดุคาสตร์
(๓) ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ และงานวัดละเอียด
(๔) ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์
(๔) ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์
๖.๒ การสอบเพื่อ วัด ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (สอบสัม ภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
โดยการทดสอบ ดังนี้
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ห่วง'ที'วาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภ าณ
ไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

เอกสารหมายเลข ๒
รายละเอียดเกี่ยวกับ การสอบแข่งขัน เพื่อ บรรจุบ ุค คลเข้ารับ ราชการกรมทรัพ ากรนํ้าบาดาล
แนบท้ายประกาศกรมทรัพ ยากรนํ้าบาดาล ลงวันที่
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รับ สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค คลเข้ารับ ราขการกรมทรัพ ยากรนํ้าบาดาล
๑. ตำแหน่ง

- เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

๒. อัตราเงินเดือน

- ระหว่าง ๑๑,๕๐๐ - ๑๒,๖๕๐ บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมฃาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่
ก.พ. รับรอง ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ หรือที่ ก.พ. จะกำหนด

๓. จำนวนตำแหน่งว่าง

- จำนวน ๑ อัตรา
ส่วนพัสดุ
สำนักบริหารกลาง

๔. คุณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๔.๑ ได้รับประกาศนียบัตรวิฃาขีพซั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิขา
๔.๒ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิช า1ชีพซั้,มสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าที่สมัครสอบ ให้ยื่น สำเนาปริญ ญาบัต รหรือหลัก ฐานการศึก ษาที่ระบุ
วันที่สำเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษานั้นเพิ่มอีกหนึ่งฉบับด้วย
๕. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบ ัต ิง านในฐานะผู้ป ฏิบ ัต ิง านระดับ ต้น ซึ่ง ไม่จ ำเป็น ต้อ งใช้ผ ู้ส ำเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญา
ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ขัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๕.๑ ด้านการปฏิบ ัติการ
(๑) ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การ
ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณีเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
(๒) ทำทะเบียนการเบิก จ่ายพัส ดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
(๓) ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญ ญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ
เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน
(๔) รายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัด ทำรายงาน และนำเสนอผู้บังคับบัญชา
ในหน่วยงาน
(๕) ศึก ษาและเสนอความเห็น เกี่ย วกับ ระเบีย บงานพัส ดุ เพื่อ ร่ว มพัฒ นาให้ร ะเบีย บการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
(๖) ชี้แ จงรายละเอีย ดข้อ เท็จ จริง เกี่ย วกับ งานพัส ดุใ ห้ก ารปฏิบ ัต ิง านมีค วามโปร่ง ใส
ตรวจสอบได้
/ ๕.๒. ด้านการ...

๕.๒ ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะน่าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบํติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบีติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
(๒) ประสานงานกับ บุค คลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประขาซนทั่วไป
เพื่อให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
๖. หลักสูตรและวิธีการสอบแช่งขัน
๖.® การสอบเพื่อ วัด ความรู้ค วามสามารถที่ใขัเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อ เขีย น) คะแนนเต็ม
๒๐๐ คะแนน ดังนี้
(๑) พระราชบัญญ้ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒(เทอ๐
๖.๒ การสอบเพื่อ วัด ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (สอบสัม ภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
โดยการทดสอบ ดังนี้
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภ าณ
ไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแช่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเปึนสำหรับตำแหน่ง

