
 
 
 

ประกาศกรมการปกครอง 
เร่ือง  การรับสมัครคัดเลือกขาราชการ เพ่ือแตงต้ัง (ยาย) ใหดํารงตําแหนงนติิกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

_________________ 
 

  ดวยกรมการปกครองจะดําเนินการคัดเลือกขาราชการในสังกัดกรมการปกครอง เพื่อแตงต้ัง (ยาย)  

ใหดํารงตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ และตําแหนงนิติกรชํานาญการ ดังน้ัน เพื่อใหการแตงต้ัง (ยาย) ขาราชการให 

ดํารงตําแหนงนิติกร เปนไปดวยความเรียบรอยและเปนธรรม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 จึงรับสมัครคัดเลือกขาราชการ เพื่อแตงต้ัง (ยาย) ใหดํารงตําแหนงนิติกร ดังน้ี 

 

1. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 
     1.1 นิติกรปฏิบัติการ 
     1.2 นิติกรชํานาญการ 
 

  2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก  
     2.1 ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ 
         ผูมีสิทธิตองมีคุณสมบัติครบถวน นับถึงวันปดรับสมัคร ดังตอไปน้ี 

         2.1.1 เปนขาราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครอง ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ  
         2.1.2 ไดรับปริญญาทางกฎหมาย 
 

     2.2 ตําแหนงนิติกรชํานาญการ 
         ผูมีสิทธิตองมีคุณสมบัติครบถวน นับถึงวันปดรับสมัคร ดังตอไปน้ี 

         2.1.1 เปนขาราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครอง ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับชํานาญการ  
         2.1.2 ไดรับปริญญาทางกฎหมาย 
         2.1.3 เคยดํารงตําแหนงนิติกรมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

  

  3. การรับสมัคร 
     3.1 กําหนดการรับสมัคร ระหวางวันท่ี 6 -12 พฤษภาคม 2553 
     3.2 ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก กรอกรายละเอียดในใบสมัครตามแบบท่ีกําหนด 

(เอกสารหมายเลข 1 แนบทายประกาศ) พรอมท้ังสงแบบประเมินความสามารถท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงนิติกร 

(เอกสารหมายเลข 2 แนบทายประกาศ) ใหผูบังคับบัญชาประเมินรับรอง  
 

 

/3.3 ยื่นใบสมัคร... 
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     3.3 ยื่นใบสมัครผานสวนราชการตนสังกัด โดยขาราชการสังกัดราชการบริหารสวนกลาง  

ใหสํานัก/กอง รวบรวมสงถึงกองการเจาหนาท่ี กรมการปกครอง ภายในวันศุกรท่ี 14 พฤษภาคม 2553 สําหรับขาราชการ

สังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหท่ีทําการปกครองจังหวัดรวบรวมสงถึงกรมการปกครอง ภายในวันจันทรท่ี 17 

พฤษภาคม 2553 หากพนกําหนด กรมการปกครองจะไมพิจารณาใบสมัครดังกลาว ท้ังน้ี ใหสํานัก/กอง หรือท่ีทําการ

ปกครองจังหวัดแลวแตกรณีตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครใหเปนไปตามท่ีกําหนด สําหรับแบบประเมินความสามารถท่ี

จะปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงนิติกรท่ีใหผูบังคับบัญชาประเมินรับรอง ใหผูบังคับบัญชาสงแบบประเมินถึงกองการเจาหนาท่ี

โดยตรง ภายในวันจันทรท่ี 17 พฤษภาคม 2553 
 

  4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลอืก  

     กรมการปกครองจะประกาศรายชื่อและเลขประจําตัวของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก เรียงตามลําดับ

ตัวอักษร โดยจะประกาศวัน เวลา สถานท่ีสอบขอเขียน และระเบียบวิธีการสอบขอเขียนใหทราบภายหลัง ท้ังน้ี หาก

ตรวจสอบพบภายหลังวาผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนด หรือเปนผูขาดคุณสมบัติ 

กรมการปกครองจะไมใหผูน้ันไดรับการคัดเลือก หรือพิจารณาไมใหผานการคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผูน้ันออกจากบัญชี

ผูไดรับการคัดเลือก เพื่อแตงต้ัง (ยาย) ใหดํารงตําแหนงนิติกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 แลวแตกรณี 
  

  5. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
     กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกใน 2 องคประกอบ ดังน้ี 
     5.1 การทดสอบความรู ความสามารถทางดานกฎหมาย โดยการสอบขอเขียน (100 คะแนน)  

แบงออกเปนขอสอบปรนัย และขอสอบอัตนัย จําแนกตามระดับตําแหนงท่ีสอบ 
     5.2 การประเมินบุคคลและความพรอมในการดํารงตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (100 คะแนน) 
     ท้ังน้ี ผูท่ีมีสิทธิเขารับการประเมินบุคคลและความพรอมในการดํารงตําแหนง จะตองเปนผูท่ีผาน 

การสอบขอเขียนไมนอยกวารอยละ 60 
 

  6. การประกาศผลการคัดเลือก  
     กรมการปกครองจะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือก เพื่อแตงต้ัง (ยาย) ใหดํารง

ตําแหนงนิติกร ท่ีไดรับคะแนนในแตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ 60 เรียงตามลําดับจากผูท่ีไดรับคะแนนรวมสูงสุด

ลงมาตามลําดับ กรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูท่ีไดคะแนนการประเมินบุคคลและความพรอมในการดํารงตําแหนง

มากกวาอยูในลําดับท่ีดีกวา หากคะแนนการทดสอบฯเทากัน ใหผูท่ีมีอาวุโสมากกวาตามหลักเกณฑอาวุโสทางราชการ 

ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0604/1184 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2529 อยูในลําดับท่ีดีกวา ท้ังน้ีจะขึ้นบัญชีผูไดรับ 

การคัดเลือกไวไมเกิน 2 ป เวนแตกรมการปกครองจะมีการคัดเลือกและไดมีการขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนง

เดียวกันน้ีอีก ในกรณีเชนน้ีใหถือวาบัญชีท่ีขึ้นไวเปนอันยกเลิก 
 

 

 

/7. การแตงต้ัง... 

 

 
 



 - 3 -

 

  7. การแตงต้ัง (ยาย) ใหดํารงตําแหนงนิติกร 
     กรมการปกครองจะแตงต้ัง (ยาย) ผูท่ีไดรับคัดเลือก ใหดํารงตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ และ

ตําแหนงนิติกรชํานาญการ เม่ือมีอัตราวางท้ังในสวนกลางและท่ีทําการปกครองจังหวัด ตามลําดับในบัญชีตามความ

เหมาะสม  

 

   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี      26   เมษายน  พ.ศ. 2553 

 

 

 

 

(นายวงศศักด์ิ  สวัสด์ิพาณิชย) 
อธิบดีกรมการปกครอง 



(เอกสารหมายเลข 1 แนบทายประกาศกรมการปกครอง ลงวนัท่ี    26   เมษายน พ.ศ.2553) 
ใบสมัครเขารับการคัดเลอืกขาราชการ เพ่ือแตงต้ัง (ยาย) 
ใหดํารงตําแหนงนิติกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง 
 

  ดวยขาพเจามีความประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก เพ่ือแตงต้ัง (ยาย) ใหดํารงตําแหนงนิติกร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2553 พรอมท้ังขอแจงรายละเอียดมาเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
 

1. ช่ือ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ) ........................................................................................................................ 

2. ตําแหนงปจจุบัน ............................................................ระดับ...................ฝาย/กลุม/กลุมงาน................................. 
   อําเภอ/กอง/สวน.........................................................................จังหวัด/สํานัก......................................................... 
3. วัน /เดือน /ปเกิด ................./................../..................  อายุ..................ป....................เดือน 
4. วัน /เดือน /ปท่ีบรรจุเขารับราชการ ................../.................../.................. 
5. วุฒิการศึกษา ท่ีไดรับ 
   ปริญญาตรี ช่ือวุฒิ..........................................................จาก.............................................เม่ือ............/.........../......... 

   ปริญญาโท ช่ือวุฒิ..........................................................จาก.............................................เม่ือ............/.........../......... 

   ปริญญาเอก ช่ือวุฒิ.........................................................จาก............................................เม่ือ............/.........../......... 

6. หากไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงนิติกร มีความประสงคขอยายไปดํารงตําแหนงตามลําดับ ดังน้ี 

 (สวนกลาง) ระบุสํานัก/กอง       ลําดับท่ี 1 ................................................................ 
     ลําดับท่ี 2 ................................................................ 
     ลําดับท่ี 3 ................................................................ 
 (สวนภูมิภาค) ระบุท่ีทําการปกครองจังหวัด        ลําดับท่ี 1 ............................................................... 
            ลําดับท่ี 2 ................................................................ 
            ลําดับท่ี 3 ................................................................ 
   และกรณีท่ีไมสามารถแตงต้ัง (ยาย) ตามความประสงคขางตนไมวากรณีใด ใหพิจารณาแตงต้ัง (ยาย) ตามความเหมาะสม 
7. ขาพเจาไดสงแบบประเมินความสามารถที่จะปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงนิติกร ใหผูบังคับบัญชาประเมินรับรอง จํานวน 3 คน ดังน้ี 
   (1) ......................................................ตําแหนง.......................................เปนผูบังคับบัญชาระหวาง พ.ศ. ........... - ........... 
   (2) ......................................................ตําแหนง.......................................เปนผูบังคับบัญชาระหวาง พ.ศ. ........... - ........... 
   (3) ......................................................ตําแหนง.......................................เปนผูบังคับบัญชาระหวาง พ.ศ. ........... - ........... 
  ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ และขาพเจาเปนผูท่ีมีคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับ

การคัดเลือก ตามขอ 2. ของประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การคัดเลือกขาราชการ เพ่ือแตงต้ัง (ยาย) ใหดํารงตําแหนงนิติกร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2553 ลงวันท่ี        เมษายน พ.ศ.2553 ทุกประการ ท้ังน้ี หากตรวจสอบพบวา ขาพเจาใหถอยคําท่ีไมถูกตองตามความ

เปนจริง หรือไมมีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเขารับการคัดเลือก ใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิไดรับการคัดเลือกในครั้งน้ี 
 

 

ลงลายมือช่ือ.................................................ผูสมัครเขารับการคัดเลือก 
    (................................................) 
วันท่ี    เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553 

 



(เอกสารหมายเลข 2 แนบทายประกาศกรมการปกครอง ลงวนัท่ี    26   เมษายน พ.ศ.2553) 
แบบประเมินความสามารถท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงนิติกร 

ของผูสมัครเขารับการคัดเลือก เพ่ือแตงต้ัง (ยาย) ใหดํารงตําแหนงนิติกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
 

ช่ือ - นามสกุล ผูสมัครฯ (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ) ............................................................................................................................ 

ตําแหนง...........................................................................จังหวัด/สํานัก/กอง........................................................................................ 

     (ผูประเมิน : ผูบังคับบัญชาท่ีควบคุม หรือเคยควบคุมการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีความคุนเคยกับการปฏิบัติงานของผูสมัครฯ) 

คําช้ีแจง 
* ใหพิจารณาวา จากการทํางาน การแสดงออกและพฤติกรรม ทานเห็นวาผูสมัครฯมีคุณลักษณะในแตละดานอยูในระดับใด 
* ใหทานใสเครื่องหมาย  ในชองคุณสมบัติ ท่ีเห็นสมควรตามความคิดเห็นของทาน 

คําอธิบาย : ระดับคุณลักษณะ 

 0 หมายถึง ไมมี 1 หมายถึง มีนอย 2 หมายถึง มี 3 หมายถึง มีพอสมควร 4 หมายถึง มีมาก 

คุณลักษณะ  
สมรรถนะในตําแหนง 

 
0 1 2 3 4 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
    * ปฏิบัติหนาท่ีดวยความมานะอดทน ขยัน เสียสละ มีความรับผิดชอบและทุมเท

กระตือรือรนท่ีจะพัฒนาประสิทธิภาพงานใหดีข้ึน มีมาตรฐานงานและเกณฑในการ

ติดตามงาน กําหนดเปาหมาย ข้ันตอน วิธีการทํางาน เพ่ือใหไดผลงานท่ีเปนประโยชน

สูงสุด 

     

2. การบริการท่ีดี 
   * ใหคําปรึกษาและแนะนํา ติดตามความคืบหนาหรือข้ันตอนงานตางๆแกผูรวมงาน 

ผูมาติดตอ หรือหนวยงานขางเคียงอยางตอเน่ือง รวมถึงใหความรู ขอมูลท่ีเก่ียวของ 

ขาวสารท่ีเปนประโยชนแกเพ่ือรวมงานหรือผูอ่ืน ซ่ึงไมไดถามหรือทราบมากอน 

     

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญในอาชีพ 
   * มีความกระตือรือรน สนใจใฝรู พัฒนาตนเองและวิธีการทํางานใหมๆ รูจัก

ปรับปรุงเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพงานใหดีย่ิงข้ึน รอบรูเทาทันในเทคโนโลยีท่ีอาจ 

มีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ี โดยขวนขวายนําวิทยาการความรูใหมๆ มา

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 

     

4. จริยธรรม  
   * ประพฤติ ปฏิบัติตนและปฏิบัติหนาท่ีดวยความถูกตอง สุจริต โปรงใส เปดเผย 

ตรงไปตรงมา มีจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความเปนขาราชการท่ีดี เสียสละ  

โดยมุงประโยชนของประเทศชาติและภารกิจหนาท่ีใหสัมฤทธ์ิผลมากกวาประโยชน

สวนตน 

     

/5. ความรวมแรง.... 
 

ลงช่ือ ผูบังคับบัญชา (ผูประเมิน) ................................................... 
                                     (...................................................) 
                          ตําแหนง  ....................................................... 

                        วันท่ีประเมิน ............./............../............. 



 

ช่ือ – นามสกุล ผูสมัครฯ (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ) ............................................................................................................................ 

ตําแหนง...........................................................................จังหวัด/สํานัก/กอง........................................................................................ 

 

คุณลักษณะ  
สมรรถนะในตําแหนง 

 
0 1 2 3 4 

5. ความรวมแรงรวมใจ 
    * มีความต้ังใจท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืน สงเสริมขวัญกําลังใจ เอื้อเฟอ ใหความ

ชวยเหลือ รวมท้ังรับฟงความเห็นและสนับสนุนการตัดสินใจของผูรวมงานและ

ผูบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายรวมกันมีประสิทธิภาพและ

สําเร็จลุลวง 

     

6. การสืบเสาะหาขอมูล 
   * มีความสนใจและใสใจสถานการณรอบขาง พฤติการณ ประเด็นปญหา ประวัติ

ความเปนมาหรือเรื่องราวตางๆที่เก่ียวของหรือจําเปนตองานในหนาท่ี รวมถึงสามารถ

สืบเสาะหาขอมูลใหไดขอมูลเฉพาะเจาะจง หรือไขปมท่ีเก่ียวของกับงานท่ีปฏิบัติได 

     

7. การคิดวิเคราะห 
   * เขาใจสถานการณ สามารถวิเคราะหขอมูล จัดหมวดหมูประเด็นปญหา ความ

นาเช่ือถือและส่ิงท่ีตองการ ท่ีจะนําไปสูการกําหนดข้ันตอนสําหรับการปฏิบัติ เพ่ือให

ไดขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะหไดถูกตอง ชัดเจนและใชประโยชนได 

     

8. การส่ังการตามอํานาจหนาท่ี 
   * สามารถส่ังการ กํากับดูแล หรือใหผูอ่ืน หรือหนวยงานภายใตการกํากับดูแล 

กระทําการตามมาตรฐาน หรือกฎระเบียบขอบังคับท่ีกําหนดไว รวมท้ังมีแนวทางการ

พิจารณาเม่ือผูอ่ืนหรือหนวยงานภายใตการกํากับดูแลมีผลการปฏิบัติงานท่ีไมดี หรือ

กระทําผิดไดอยางชัดเจนและถูกตองตามมาตรฐาน หรือกฎระเบียบขอบังคับท่ี

กําหนดไว 

     

 

 
ลงช่ือ ผูบังคับบัญชา (ผูประเมิน) ................................................... 

                                     (...................................................) 
                          ตําแหนง  ....................................................... 

                        วันท่ีประเมิน ............./............../............. 

 

 

หมายเหตุ ใหผูประเมินสงแบบประเมินถึงกลุมงานวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจาหนาท่ี

โดยตรง ภายในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2553 



(เอกสารหมายเลข 3 แนบทายประกาศกรมการปกครอง ลงวนัท่ี  26  เมษายน พ.ศ.2553) 
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขาราชการ เพ่ือแตงต้ัง (ยาย) 
ใหดํารงตําแหนงนิติกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 

1. การทดสอบความรู ความสามารถทางดานกฎหมาย โดยการสอบขอเขียน (100 คะแนน) 
   1.1 ลักษณะขอสอบ มี 2 สวน ประกอบดวย 
       - ขอสอบปรนัย 
       - ขอสอบอัตนัย 
   1.2 ขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมายในการสอบขอเขียน ประกอบดวย 
       1) กฎหมายท่ัวไป 
 - ประมวลกฎหมายอาญา 
 - ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 - ประมวลกฎหมายพิธีพิจารณาความแพง 
 - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
 - พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
 - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.2539 
 - พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 
 - พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (เฉพาะสวนท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัย) 
 - ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนในหนาท่ีของพนักงานฝายปกครอง 
       2) กฎหมายท่ีเกีย่วกับภารกิจของกรมการปกครอง 
 - พระราชบัญญัติลกัษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช 2457 
 - พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 
 - พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.2526 
 - พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 
 - พระราชบัญญัติอาวุธปนฯ พ.ศ.2490 
 - พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2478 
 - พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 
 - พระราชบัญญัติโรงรับจํานํา พ.ศ.2505 
 - พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พ.ศ.2474 
 - พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487 
 - พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษาคุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ.

2544 
 

/3. การประเมิน... 



 

2. การประเมินบุคคลและความพรอมในการดํารงตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ (100 คะแนน) 
   เปนการประเมินคุณลักษณะ ทัศนคติและความพรอมในการปฏิบัติงานในตําแหนงนิติกร โดยมีองคประกอบดังน้ี 

(พิจารณารวมกบัคํารับรองตามแบบประเมินความสามารถท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงนิติกร ของผูบังคับบัญชา) 
 

ท่ี องคประกอบ คุณลักษณะท่ีนํามาพิจารณา 

1 วิสัยทัศน ความมุงม่ันและความคิดริเริ่ม

สรางสรรค (20 คะแนน) 
- เปาหมายที่จะทํางานในตําแหนงนิติกรชัดเจน 

- มีความมุงม่ันท่ีจะทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

- มีความคิดริเริ่มใหมๆซ่ึงเปนประโยชนตอองคกร 

2 กลาตัดสินใจ และมีความเช่ือม่ันในตนเอง  
(20 คะแนน) 

- มีความสามารถในการตัดสินใจ การตอบคําถามโดยชัดเจน รอบคอบ และ

ปราศจากความลังเล 

- มีลักษณะท่ีแสดงออกถึงความเช่ือม่ันในตนเอง และมีความสามารถในการ 

ชักจูงโนมนาว 

3 บุคลิกลักษณะภายนอก (20 คะแนน) - การแตงกายและกริยาท่ีเหมาะสม 

4 ความสามารถในการส่ือสาร (20 คะแนน) - มีทักษะในการฟง (ต้ังใจ และจับประเด็นคําถามไดชัดเจน สามารถตอบสนอง

คําถามไดตรงและครบทุกประเด็น) 
- มีทักษะในการพูด (มีเน้ือหาสาระท่ีชัดเจน เขาใจงาย ไมวกวน ชัดถอยชัดคํา

และมีจังหวะการพูดท่ีเหมาะสม) 

5 ความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง  
(20 คะแนน) 

- เปนผูมีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความชํานาญงาน หรือ

ประสบการณทางกฎหมายที่จะดํารงตําแหนง 

 

 ท้ังน้ี ผูท่ีมีสิทธิเขารับการประเมินบุคคลและความพรอมในการดํารงตําแหนง จะตองเปนผูท่ีผานการสอบ

ขอเขียนไมนอยกวารอยละ 60  
 

_____________________________ 

 

 



แบบสรุปงบหนาบัญชีรายช่ือผูสมัครเขารับการคัดเลือก เพ่ือแตงต้ัง (ยาย) 
ใหดํารงตําแหนงนิติกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ตําแหนง สังกัด หมายเหตุ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ ……………………………… ผูตรวจสอบ 

 (………………………………….) 

ตําแหนง จาจังหวัด……………………….. หรือ 

หัวหนาฝายงานบริหารท่ัวไป สํานัก/กอง ……………………… 
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