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ประกาศจังหวดัพะเยา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 

---------------------------------- 
ด้วยจังหวัดพะเยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงาน 

ราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลพะเยา  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่   ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคณุสมบัติเฉพาะงานและคณุสมบัติเฉพาะของ
กลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนกังานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อ
เลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
๑.  ชื่อตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 

๑.๑  กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
ชื่อตําแหน่ง  นิติกร 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่างและ

พิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทํานิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐาน เพื่อดําเนินการทางคดี การสวบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และการร้อง
ทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง  ๑    อัตรา 
ค่าตอบแทน  ๙,๕๓๐   บาท 
สิทธิประโยชน์      ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง    ๑  ปี    ๖  เดือน 
1.2 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 

ชื่อตําแหน่ง  นักโภชนาการ 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
ปฏิบัติงานทางโภชนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปัญหาโภชนาการ

ด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมภาวะโภชนาการของประชาชน สํารวจและรวบรวมข้อมูลด้านโภชนาการ
ของประชาชนภาคต่าง ๆ เพื่อหาสาเหตุของโรคขาดสารอาหาร วางแผนป้องกัน และบําบัดโรคขาดสารอาหาร วิจัย
ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อกําหนดเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เหมาะสม ทดลอง
และพัฒนาสูตรอาหาร ซึ่งมีคุณค่าด้านโภชนาการ กําหนดรายการอาหารควบคุมและให้คําแนะนําในการประกอบ 
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อาหารเฉพาะโรค จัดสอนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป และเผยแพร่ความรู้ประชา
นิเทศด้านโภชนาการทางสื่อมวลชนโดยวิธีต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง     ๑  อัตรา 
ค่าตอบแทน  ๙,๕๓๐    บาท 
สิทธิประโยชน์     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง     ๑  ปี   ๖ เดือน 
1.3 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 

ชื่อตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชี

ทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและ
บัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง     ๑  อัตรา 
ค่าตอบแทน  ๙,๕๓๐    บาท 
สิทธิประโยชน์     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง     ๑ ปี  ๖  เดือน 
1.4 กลุ่มงาน เทคนิค 

ชื่อตําแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติ 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสถิติทางการแพทย์ในขั้นตอนเบื้องต้น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด เก็บ 

รวบรวม ข้อมูลและตัวเลขสถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ซึ่งป่วย ด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ การรักษาพยาบาลและการ
วิเคราะห์โรค เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพ ของการรักษาพยาบาล การปรับปรุงและขยายกิจการของ
โรงพยาบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและเพื่อประโยชน์แก่การศึกษา ค้นคว้า วิจัยและ
วางมาตรการในการป้องกันโรค ตลอดจนการวางแผนเกี่ยวกับสาธารณสุขของประเทศในด้านอื่น ๆ ด้วย และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง     ๑  อัตรา 
ค่าตอบแทน  ๘,๖๑๐  บาท 
สิทธิประโยชน์     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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ระยะเวลาการจ้าง      ๑  ปี  ๖ เดือน 
1.5 กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ 

ชื่อตําแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กําหนด

คุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดต้ัง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับ
ชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต์ การจัดทําคู่มือการใช้คําสั่งต่าง ๆ กําหนดคุณลักษณะ ติดต้ังและใช้เครื่องมือ
ชุดคําสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมท้ังการดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์ 
และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การให้คําปรึกษาแนะนํา อบรมเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านต่าง ๆ แก่บุคคล 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง     ๑  อัตรา 
ค่าตอบแทน  ๙,๕๓๐    บาท 
สิทธิประโยชน์     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง      ๑  ปี  ๖ เดือน 
1.6 กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ 

ชื่อตําแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล ปฏิบัติงาน
ตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์กระทําการรักษาโรค ทําหน้าที่
เป็นผู้ให้บริการ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ วินิจฉัยปัญหา วางแผน
งาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา 
การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ในมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานทางการพยาบาล จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่
ใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษา จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วย
แพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือใช้เครื่องมือพิเศษบางประเภท เพื่อการวินิจฉัยและบําบัดรักษา ตลอดจน
ปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

อัตราว่าง     ๒  อัตรา 
ค่าตอบแทน  ๙,๕๓๐    บาท 
สิทธิประโยชน์     ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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ระยะเวลาการจ้าง   ๑ ปี  ๖ เดือน 

๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติทั่วไป    

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)   มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี  
(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน        

พรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผดิที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น
ที่รังเกียจของสังคม 

(๗) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรฐัวิสาหกจิ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 หมายเหต ุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันทีท่าํสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
และจะต้องนําใบรับรองแพทย ์ซึ่งออกให้ไมเ่กิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  ก.พ. ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) มาย่ืนด้วย 

 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 

๑) ตําแหน่ง นิติกร 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

๒) ตําแหน่ง นักโภชนาการ 
ได้รับปริญญาตรหีรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการอาหาร  

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
๓) ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

๔) ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานเวชสถิติ 
ได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ เวชระเบียน หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน 
 
 

 
 
 
 
 



-๕- 
 

๕) ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทาง 

คอมพิวเตอร์ 
๖) ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาล และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง 

๓.  การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รบัสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารอํานวยการชั้น ๒ 

โรงพยาบาลพะเยา  ต้ังแต่วันที่  ๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔   ถึงวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔   ในวันและเวลา
ราชการ  

๓.๒ ลักฐานทีต้่องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไมส่วมแว่นตาดํา  ขนาด  ๑.๕x๒  นิ้ว  โดย 
ถ่ายไม่เกิน  ๑ ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน ๓ รูป 

(๒)  สําเนาแสดงผลการศึกษา  เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการเรียน 
หรือ  สําเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป  (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มี
วุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร  จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่  ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบสําคัญการสมรส  (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยน- ช่ือ –

นามสกุล  (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ  ๑ ฉบับ 
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน  จํานวน  ๑  ฉบับ 

ทั้งนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย 
 

 ๓.๓  ค่าสมัครสอบ 
  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้  
ตําแหน่งเจ้าพนักเวชสถิติ  ๕๐  บาท ส่วนตําแหน่งอื่น ๑๐๐ บาท 
  ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง  แต่ทั้งนี้ จะต้องดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 

 
 
 
 
 
 



-๖- 
๓.๔  เงื่อนไขในการรบัสมคัร 

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร  อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และ
จังหวัดพะเยา จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย 
 

๔.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเิขา้รับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา  สถานที่ใน          การ
ประเมนิสมรรถนะ 

จังหวัดพะเยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารับการประเมินความรูค้วามสามารถ  ทักษะ  และ
สมรรถนะ  และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ  ในวันที ่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ฝ่ายการเจ้าหนา้ที่ ช้ัน ๒ อาคารอํานวยการ  และทาง  www. Phayaohospital.com 

 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลอืกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ   

และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมิน  ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมนิ 
การประเมินครั้งที่  ๑ 

๑.  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

 
๕๐ 
๕๐ 

 
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 

การประเมินครั้งที่  ๒ 
๑.  มนุษยสัมพันธ์  การประสานงาน 
๒.  การคิดวิเคราะห์ 
๓.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
๔.  การสื่อสารโดยการพูด 
๕.  ประสบการณ์การปฏิบัติงาน 

 
๒๐ 
๒๕ 
๒๐ 
๒๐ 
๑๕ 

 
สอบสัมภาษณ ์
สอบสัมภาษณ ์
สอบสัมภาษณ ์
สอบสัมภาษณ ์
สอบสัมภาษณ ์

รวม ๒๐๐  
 
 จังหวัดพะเยา   จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑  ในข้อ ๑  ก่อน   และผูผ้่านการ
ประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในขอ้ที่เหลือในครัง้ที่ ๒ ต่อไป 
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๑.  ความรู้ความสามารถทั่วไป๒.  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
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