ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ (จังหวัดอุดรธานี)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ
ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น ๔ ปฏิบัติราชการประจำ
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ
__________________________________________________________

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ (จังหวัดอุดรธานี) จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๔ ปฏิบัติราชการประจำ
สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ (๒) แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๘ และข้อ
๒๒ (๑) (ง) ของระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการบริหารราชการของสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่ง สถานที่บรรจุ และจำนวนที่จะบรรจุ
ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๔ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
พระประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๕) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วย
งานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๘) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้หยุดงานเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะเดียวกับพักงาน หรือพักราชการ
(๙) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีร่างกายหรือจิตใจไม่
เหมาะสม ที่จะปฏิบัติหน้าที่
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

- ๒ (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัย รวมทั้งถูกออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๒) ไ ม่ เ ป็ น ผู้ เ ค ย ถู ก สั่ ง ใ ห้ อ อ ก จ า ก ร า ช ก า ร ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือกรณี
มีมลทิน หรือมัวห ม อ ง ใ น ก ร ณี ที่ ถู ก ส อ บ ส ว น
ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ (๔) (๕) มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเข้า
ทำงานเป็นลูกจ้างสมทบในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ต่อเมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง หรือข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐแล้ว
สำหรับพระภิกษุสามเณร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ (จังหวัดอุดรธานี)
สงวนไม่รับสมัครสอบคัดเลือก และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือ กรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของมหาเถร
สมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าทางบัญชี
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การตลาด เลขานุการ พาณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ
(๒) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าทางบัญ
ชี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การตลาด เลขานุการ พาณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(ก) ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานตรวจเงินแผ่นดินที่ค่อนข้างยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบ
หรือสอนงานเป็นระยะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
(ข) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน งานบัญชี งานธุรการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(ค) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้และบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการ
บันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกทางคอมพิวเตอร์ หรือที่มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน สามารถถ่ายโอน
ข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบเครือข่ายในหน่วยงาน และการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
ในเบื้องต้น ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงงานธุรการของสำนัก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
๔. อัตราค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
๔.๑ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าจ้าง ๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท
๔.๒ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของ
ส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อย
กว่า ๒ ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๘๔๐.๐๐ บาท
ผู้ที่ได้รับการบรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินสมทบนำส่งกองทุนประกันสังคมร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้าง
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่ เมื่อปฏิบัติงาน
พ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ
๕,๐๐๐.๐๐ บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘

- ๓ ๕. ระยะเวลาในการจ้าง
ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และจะมีการพิจารณาทำสัญญาจ้างต่อเป็นรายปี
หากผ่านเกณฑ์การประเมินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๖. การรับสมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ
เลขที่ ๑๙๓ ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โทร.๐-๔๒๔๙-๒๕๐๕ ต่อ๑๐๐ ได้ตั้งแต่วัน
ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ
(ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด)
๗. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบคัดเลือก
๗.๑ สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้โดยอาศัย
อำนาจของกฎหมายและแสดงว่าผู้สมัครสอบได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการ
ศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จำนวนอย่าง
ละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็น
เกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ
คือวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
๗.๒ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
๗.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ไม่มีรอยประทับตราใช้แล้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑ นิ้ว ขนาดเดียวกันจำนวน ๓ รูป โดยให้ติดที่ใบสมัคร
จำนวน ๑ รูป ติดที่บัตรประจำตัวสอบ จำนวน ๒ รูป
๗.๔ ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในใบสมัครสอบและหลักฐานการสมัครสอบในข้อ ๗.๑ หรือ ๗.๒ ไม่
ตรงกัน ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไขนั้น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบ
เพศหญิง) จำนวน ๑ ฉบับ
๗.๕ สำเนา สด.๘ หรือ สด.๔๓ จำนวน ๑ ฉบับ กรณีผู้สมัครสอบเป็นเพศชาย
๗.๖ ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน หรือการผ่านงาน (ถ้ามี)
๗.๗ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงตัวไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ที่
ออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และ ลงลายมือชื่อ
กำกับเอกสารทุกฉบับไว้ด้วย
อนึ่ง กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติการสมัครสอบ ไม่ถูก
ต้อง ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖
(จังหวัดอุดรธานี) จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และ
จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

- ๔ ๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ (จังหวัดอุดรธานี) จะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้า
สอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สำนัก
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ และทางเว็บไซต์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (http://www.audit.go.th)
๙. หลักสูตรการสอบคัดเลือก
๙.๑ ภาคความรู้ทั่วไป และความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ประกอบด้วย
(๑) ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(๒) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่น ดินว่ าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๙.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน) ประกอบด้วย
(๑) ความรู้ความสามารถทางการบัญชี
(๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๙.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ จะประเมินผู้เข้าสอบ เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรม
ที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่
อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความ
สามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบคัดเลือกได้คะแนนในแต่ละภาค ที่สอบ
ตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๑๑. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
๑๑.๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ
ในกรณีที่มีผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจัดลำดับ ดังนี้
(๑) กรณีมีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
(๒) ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน ภาคความรู้ความ
สามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
(๓) ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน
ภาคความรู้ทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
(๔) ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับ
ที่สูงกว่า (การใช้เลขประจำตัวสอบ จะต้องให้ก่อนหลังตามลำดับที่สมัครสอบ)

- ๕ ๑๑.๒ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ (จังหวัดอุดรธานี) จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบ
คัดเลือกได้ โดยจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือก
อย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยจะ
บรรจุที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ (จังหวัดอุดรธานี) และไปปฏิบัติราชการประจำที่สำนักตรวจ
เงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ
๑๓. ข้อพึงปฏิบัติ
ผู้ได้รับการบรรจุเข้าทำงานเป็นลูกจ้างสมทบ และปฏิบัติราชการประจำที่สำนักตรวจเงินแผ่น
ดินจังหวัดบึงกาฬ จะต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามความรู้ความสามารถ และยึดถือปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
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