
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเงินบํารุง (รายคาบ)  

ครั้งที่ 1/2559 
   _____________________ 

  ด้วย โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นลูกจ้างช่ัวคราวเงินบํารุง (รายคาบ) ในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ
ตําแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี  

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการจ่ายเงินบํารุง เพ่ือเป็นค่าจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการ  ในสัง กัดกระทรวงสาธารณสุข  พ .ศ .๒๕๔๕  ลงวันที่             
๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๕ จึงขอประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเงินบํารุง (รายคาบ) 
ดังต่อไปน้ีคือ 

1. รายละเอียดตําแหน่ง และการจ้างงาน 

(1)  ช่ือตําแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการ 
อัตราว่าง 1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง  ช่ัวโมงละ 48.57 บาท (310 บาท/วัน) 

(2)  ช่ือตําแหน่ง    พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
อัตราว่าง 4  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง  ช่ัวโมงละ 42.86 บาท (300 บาท/วัน) 

(3)  ช่ือตําแหน่ง    พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 
อัตราว่าง 2  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง  ช่ัวโมงละ 42.86 บาท (300 บาท/วัน) 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ    ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข ๑) 
ระยะเวลาการจ้าง  :  วันเริ่มทําสัญญาจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60 และได้รับจ้างต่อ

หากมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีกําหนด 
      

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
2.1 คุณสมบัติทั่วไป  

        ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ โดยอนุโลม ดังน้ี  

(๑) มีสญัชาติไทย  
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
(๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง กํานัน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
(5) ไม่เป็นผู้... 
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(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้มรี่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจติ       

ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
(๗) ไมเ่ป็นผู้อยู่ในระหว่างถกูสัง่ให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือกฎหมายอ่ืน 
(๘) ไมเ่ป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นทีร่ังเกียจของสังคม    
(๙) ไมเ่ป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๑๐) ไม่เคยเป็นบุคคลผู้ลม้ละลาย 
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดทีไ่ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ                   

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะการกระทําผิดวินัยตามระเบียบ       

ระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจําส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒ คือ 
(๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
(๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(๔) โรคพิษสุราเร้ือรัง 
(๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค         

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
    หมายเหต ุ- โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ไม่รับพิจารณาการรับสมัคร ถ้าผู้สมัครไม่นําเอกสาร         
และหลักฐานมาแสดงในวันรับสมัครให้ครบถ้วน  
     - เอกสารทกุฉบับที่นํามาใช้ในการสมัคร กรณุานาํฉบบัจริงมาด้วย และสําเนาทุกฉบับ             
ใหร้บัรองสาํเนาด้วยตนเอง ในวันที่มาสมคัร ลงช่ือลงวันที่ทุกหน้าของสําเนาเอกสาร  
                     อน่ึง กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานการสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ถือว่าขาดคุณสมบัติการสมัครสอบต้ังแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง หรือเรียกร้องใดๆ 
ทั้งสิ้น 
  

 2.๒ คุณสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง  
   ผู้สมคัรสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 

(เอกสารหมายเลข ๑) 
 
 
 

3. การรบัสมัคร... 
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3. การรบัสมัคร 
3.๑ วัน เวลา และสถานที่รบัสมัคร 

   ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล             
กลุ่มภารกิจด้านอํานวยการ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ๑๑/๑ ถนนพหลโยธิน ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี  ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม ๒๕๕9 ถึงวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๕9 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.)  

3.2 หลกัฐานทีต่้องย่ืนพร้อมใบสมัคร  
  (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร          
โดยถ่ายคร้ังเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 

(๒) สําเนาประกาศนียบัตร ทีแ่สดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่           
สมัครสอบจํานวน ๑ ฉบับ และระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcript  of  Records)  จํานวน ๑ ฉบับ             
ทั้งน้ี ผู้ที่จะถือว่าสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับ
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา น้ันๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ  

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งปรากฏเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน
และสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ 

(๔) สําเนาหลกัฐานอ่ืนๆ ในกรณีหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น ใบสําคญัการสมรส 
(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล (ในกรณีช่ือ – นามสกุล) อย่างละ ๑ ฉบับ 

(๕) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  ก.พ.  
ฉบับที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) จํานวน ๑ ฉบับ (ฉบับจริง ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน) 

(๗) สําเนาใบรบัรองผ่านการเกณฑ์ทหาร จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีเพศชาย) 
(๘) หนังสือรับรองประสบการณ์ทํางาน  จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 

  หมายเหต ุ  
 - โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ไม่รับพิจารณาการรับสมัคร ถ้าผู้สมัครไม่นําเอกเอกสาร และ
หลักฐานมาแสดงในวันรับสมัครให้ครบถ้วน  
 - เอกสารทุกฉบับที่นํามาใช้ในการสมัคร กรณุานําฉบบัจริงมาด้วย และสําเนาทุกฉบับ    
 ให้รบัรองสําเนาด้วยตนเอง ในวันที่มาสมคัร ลงช่ือลงวันที่ทุกหน้าของสําเนาเอกสาร  
  อน่ึง กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าหลักฐานการสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติการสมัครสอบไม่
ถูกต้องครบถ้วน ถือว่าขาดคุณสมบัติการสมัครสอบต้ังแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง หรือเรียกร้อง
ใดๆ ทั้งสิ้น 
          4. เงือ่นไขการสมัครสอบ 

(1)  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ในข้อ (2) โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 

(2) ผูส้มคัรสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคณุสมบัติทั่วไป 
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมคัรสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ                
ในใบสมคัรให้ถกูต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้มัครสอบ หรือตรวจ
พบว่า 

เอกสาร... 
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เอกสารหลักฐาน คณุวุฒิ ซึ่งผูส้มคัรสอบนํามาย่ืนไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมคัรน้ี จะถือว่าผูส้มัครสอบเป็น 
ผู้ขาดคณุสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ี ให้ถอืว่าการรับสมคัร และการได้รับการคดัเลือกครั้งน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน 
 

5. หลักเกณฑ์และการคัดเลือก 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้  

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละคร้ังไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนนรวมทั้งหมดจะต้องไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ ๖๐ 

 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการคดัเลือกและกาํหนดวัน เวลา สถานทีค่ดัเลือก 
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารบัการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา 

สถานที่คัดเลือก ให้ทราบในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่บอรด์ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี และทาง http://www.lopburicancer.in.th   
  

7. หลกัเกณฑ์และวิธกีารคดัเลือก 
    ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี (เอกสารหมายเลข ๑) 

  

8. การบรรจุ และแต่งตั้ง 
(1) การสอบครั้งน้ีเป็นการสอบขึ้นบัญชีไว้ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จะเรียกบรรจุผู้สอบ

คัดเลือกขึ้นบัญชีไว้ ตามลําดับของแต่ละตําแหน่งความจําเป็นของหน่วยงานเป็นสําคัญ 
(2) กรณีผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังต้องทดลองปฏิบัติราชการเป็นเวลา 3 เดือน หากไม่พ้น

ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี สามารถพิจารณาเลิกจ้างได้ 
     ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุ และแต่งต้ังตามลําดับที่ ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใน
กรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่าง และภายหลังมีตําแหน่งว่างเพ่ิมอีก โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 
อาจบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรืออาจดําเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ 

 
     



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

 (1) ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานซ่อมบํารุง ฝ่ายพัสดุและบํารุงรักษา กลุ่มภารกิจด้านอํานวยการ)  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานด้านการลงทะเบียนรับ-จ่าย ใบส่งซ่อม ติดตามการส่งซ่อม ประสานกับหน่วยงานผู้ส่งซ่อม 
รวบรวมรายการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อม ควบคุมสต๊อกวัสดุ+อุปกรณ์ในการซ่อม และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานวันละ ๘ ช่ัวโมงติดต่อกัน ตามเวลาที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี กําหนด 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง    

(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และ
สาขาวิชาพณิชยการ  

(๒) มีความรู้ความสามารถทีจ่ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
(๓) มีทักษะทีจ่ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
(4) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point ได้เป็นอย่างด ี

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังน้ี 
(๑) ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 

(วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน)   
(๒) ประเมินสมรรถนะด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตําแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 

  (วิธีการประเมิน โดยการสอบปฏิบัติ)  
(๓) ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล    (๑๐๐ คะแนน) 

  (วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)  
หมายเหตุ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละคร้ังไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ตําแหน่ง... 
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(2) ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  
(ปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล)  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
    ปฏิบัติงานเก่ียวกับการช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาพยาบาล ให้
การพยาบาลข้ันพ้ืนฐานและช่วยเหลือผู้ป่วยในด้านต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของแพทย์ พยาบาล  และบุคลากร
ทางการแพทย์อ่ืน ๆ จัดเตรียม  ทําความสะอาด ดูแล บํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง    

(1) ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 
(2) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
(3) หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังน้ี 

 (1) ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (๑๐๐คะแนน) 
(วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน)   

(2) ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล    (๑๐๐ คะแนน) 
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)  

หมายเหตุ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละคร้ังไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) ตําแหน่ง... 
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(3) ตําแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค  
(ปฏิบัติงานกลุ่มงานรังสีรักษา กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์)  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
    ปฏิบัติงานให้บริการทางรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร์
นิวเคลียร์ ในการเตรียม อุปกรณ์ เครื่องมือ ด้านรังสี และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยโรค ช่วยเหลือ
รังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค หรือเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ในการจัดเตรียมผู้ป่วยเข้ารับบริการและตรวจสอบ
บํารุงรักษาทําความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเคร่ืองถ่ายรังสีต่างๆ ภายในห้องรังสีให้อยู่ในสภาพ
ปลอดภัยและใช้งานได้ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง    

(1) ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย 
(2) มีความรู้ความสามารถทีจ่ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 (5) หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังน้ี 

 (1) ประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (๑๐๐คะแนน) 
(วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน)   

(2) ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล    (๑๐๐ คะแนน) 
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)  

หมายเหตุ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละคร้ังไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐  

 
************************************ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          


