
 

 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุจังหวัดเพชรบุรี                               
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

---------------------------------- 
 ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำน
กระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรจ้ำงพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข กำรสรรหำและเลือกสรร รวมทั้ง
แบบสัญญำจ้ำง พ.ศ. ๒๕๕๖  และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำรก ำหนด
ประเภท ต ำแหน่ง ลักษณะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของกลุ ่มและกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังพนักงำน
กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖  จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข
ทั่วไป โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑.  ชื่อต าแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

    1.1 ต าแหน่ง   นักจิตวิทยา    

     กลุ่มตามลักษณะงาน   วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรในกำรประเมินภำวะสุขภำพจิต ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ รวมทั้งกำรส่งเสริม
ป้องกัน แก้ไขปัญหำสุขภำพจิตในสังคม ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรนิเทศงำน ฝึกอบรมวิชำจิตวิทยำ เพ่ือ
พัฒนำผู้ปฏิบัติงำนด้ำนจิตวิทยำในหน่วยงำนต่ำงๆ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
      ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
จิตวิทยำ ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

      โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

       ๑. ด้านปฏิบัติการ 
       ๑. ประเมิน ส ำรวจ วิเครำะห์ สภำวะสุขภำพจิตด้วยวิธีกำรทำงจิตวิทยำกับกลุ่มเป้ำหมำย    
เพ่ือค้นหำ อธิบำย ท ำนำยแนวโน้ม พฤติกรรม อำรมณ์ ควำมคิด พัฒนำกำร ศักยภำพ แรงจูงใจ ควำมถนัด 
บุคลิกภำพ สำเหตุของปัญหำสุขภำพจิต 
       ๒. ให้ค ำปรึกษำ แนะแนวปรับ พฤติกรรม ฟ้ืนฟูสภำวะทำงจิตใจ สังคม อำรมณ์ ส่งเสริม
พัฒนำกำร เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำใจ ยอมรับปัญหำของตนเอง ปรับเปลี่ยนอำรมณ์ ควำมคิด พฤติกรรม 
วิธีกำรปรับตัว หรือวิธีแก้ปัญหำให้เหมำะสม 
        ๓. ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้ำระวัง แก้ไขปัญหำพฤติกรรม สุขภำพจิต ของกลุ่มเป้ำหมำย ด้วย
เครื่องมือและกระบวนกำรทำงจิตวิทยำ เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถในกำรด ำเนินชีวิตได้เหมำะสมยิ่งขึ้น 
       ๔. รวบรวม ศึกษำข้อมูลงำนวิจัยด้ำนจิตวิทยำ และวิชำกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนำองค์
ควำมรู้ นวัตกรรมด้ำนจิตวิทยำ สุขภำพจิต 
 
                   /5. สรุปสถิติ... 
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       ๕. สรุปสถิติ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนทำงจิตวิทยำ เสนอผู้บังคับบัญชำ เพ่ือประกอบกำร
วำงแผนพัฒนำกำรปฏิบัติงำน  

 ๒. ด้านการวางแผน 
       วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือ
โครงกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด    

 ๓. ด้านการประสานงาน 
       ๑. ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำม
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 
       ๒. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ๔. ด้านการบริการ 
       ๑ . เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ควำมรู้วิชำกำรจิตวิทยำหรือวิชำกำรที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
       ๒. ถ่ำยทอด ฝึกอบรม องค์ควำมรู้ เทคโนโลยีด้ำนจิตวิทยำ จัดท ำแผนกำรฝึกอบรม เพื่อ
พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ของนักเรียน นักศึกษำ ประชำชนทั่วไป 

     อัตราว่าง     จ ำนวน   ๑   อัตรำ   โรงพยำบำลเขำย้อย  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

ค่าจ้าง       ๑๘,๐๐๐  บำท /เดือน 

1.2  กลุ่มตามลักษณะงาน เทคนิค 

      ชื่อต าแหน่ง   เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
      ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

      ปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนประกันสุขภำพ งำนบันทึกหรือจัดท ำข้อมูล ซึ่งมี
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรร่ำง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทำนหนังสือ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำร
สิทธิ์ในทรัพย์สินของทำงรำชกำร กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ กำรตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรำยกำร
และเก็บรักษำเอกสำรส ำคัญของทำงรำชกำร กำรตรวจสอบหรือจัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับกำรประกันสุขภำพ 
กำรจัดท ำ กำรบันทึก กำรรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสำร กำรเตรียมกำรประชุมและจดบันทึกรำยงำน
กำรประชุม และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

      หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
      ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำร
สำรบรรณ ประกันสุขภำพ บันทึกหรือจัดท ำข้อมูล หรือให้บริกำรทั่วไป ตำมแนวทำง แบบอย่ำง ขั้นตอนและ
วิธีกำรที่ชัดเจน ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
      โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

      1. ด้านการปฏิบัติการ 
       ๑. ปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนบริกำรทั่วไป เช่น กำรรับ -ส่ง ลงทะเบียน 
ร่ำงหนังสือ โต้ตอบ จัดเตรียมกำรประชุม กำรบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งำนต่ำงๆ ด ำเนินไปได้โดยสะดวก 
รำบรื่นและมีหลักฐำนตรวจสอบได้ 

/ 2. รวบรวม... 
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      ๒. รวบรวม หรือจัดท ำข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสำร หลักฐำนหนังสือ 
ตำมระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือสะดวกต่อกำรค้นหำ และเป็นหลักฐำนทำงรำชกำร  
       ๓. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส ำนักงำน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภำพไว้ใช้
งำนและอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 

๔. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรวบรวม จัดท ำเอกสำรหลักฐำนกำรประกันสุขภำพของ
ประชำชนเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรสืบค้นของทำงรำชกำร 

๕. รวบรวมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและข้อมูลต่ำงๆน ำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เพ่ือ
น ำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนต่อไป 

      2. ด้านการบริการ 
   1. ติดต่อประสำนงำนกับบุคคลภำยในหน่วยงำนเดียวกันหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมรำบรื่น 
   2. ให้บริกำรข้อมูลแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน ำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
    3. ผลิตเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน และ
ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตำมท่ีได้รับมอบหมำย      

     อัตราว่าง  1  อัตรำ โรงพยำบำลเขำย้อย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

     ค่าจ้าง 11,500 บำท/เดือน 
     สิทธิประโยชน์   ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ 
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖  

     ระยะเวลาการจ้าง     ตั้งแต่วันที่ท ำสัญญำจ้ำง ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๘    

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งส าหรับต าแหน่ง 
 ต าแหน่งนักจิตวิทยา 

  ๑. ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสำขำวิชำใดวิชำหนึ่ง
ทำงจิตวิทยำ หรือทำงจิตวิทยำคลินิก                                                                                    

๒. ได้รับปริญญำหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่ พกส. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่งนี้ได้   และได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพสำขำรังสีเทคนิค    

๓. ได้รับคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่ พกส.  ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนี้ได้    

ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
      ๑) ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

ในสำขำวิชำหรือทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  
      ๒) ได้รับประกำศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่ กพส. ก ำหนดว่ำใช้เป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ

ต ำแหน่งนี้ 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติท่ัวไป    

(๑) มีสัญชำติไทย 
(๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี  

/ (3) ไม่เป็น... 
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(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ

เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
(๘) ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 

รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมอ่ืนตำมที่ส่วนรำชกำรก ำหนดไว้ในประกำศสรรหำและ

เลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือควำมจ ำเป็นหรือ
เหมำะสมกับภำรกิจของส่วนรำชกำรนั้น (ถ้ามี) 
  หมายเหตุ    ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำง
ของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของ
รำชกำรส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน ำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน   ๑  เดือน  และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ำมตำมกฎ  ก.พ. ฉบับที ่๓  (พ.ศ. ๒๕๓๕)  มำยื่นด้วย 

 

๓.  การรับสมัคร 
          ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมคัรด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โรงพยำบำลเขำย้อย  
ต ำบลเขำย้อย  อ ำเภอเขำย้อย  จังหวัดเพชรบุรี  ตั้งแต่วันที่  23 – 2๗  มกราคม ๒๕๖6  ในวันและเวลา
ราชการ (ภำคเช้ำเวลำ 08.30 - 12.00 น. และภำคบ่ำยเวลำ 13.00 - 16.30 น. 

 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (๑) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑.๕ x ๒  นิ้ว โดยถ่ำยไม่เกิน ๑  ป ี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ ำนวน  ๓  รูป 

(๒) ส ำเนำแสดงผลกำรศึกษำ ตัวอย่ำงเช่น ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงและระเบียนผลกำรเรียน 
หรือ ส ำเนำปริญญำบัตรและระเบียนผลกำรเรียน (Transcript) (หำกเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมำพร้อมนี้) 
ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับต ำแหน่งที่สมัคร  จ ำนวนอย่ำงละ  ๒  ฉบับ โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำ 
และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร (คือวันที่ 27 มกรำคม 2566) 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น ำหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกำศนียบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภำยในก ำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทนก็ได้ 

(๓) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ 
                     (๔)  ส ำเนำหลักฐำนอื่นๆ  เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส (เฉพำะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยน     
ชื่อ–นำมสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–นำมสกุลในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน)    อย่ำงละ  ๑  ฉบับ  
           (๕) หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน  จ ำนวน   ๑   ฉบับ (ส ำหรับต ำแหน่งใดที่ก ำหนดให้ใช้
ประสบกำรณ์แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง)   
  ทั้งนี้ ในส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองส ำเนำถูกต้องและลงชื่อก ำกับไว้ด้วย 
 

/ 3.3 ค่ำสมัครสอบ... 



- ๕ - 
 
 ๓.๓ ค่าสมัครสอบ 
  ผู้สมัครสอบไม่ต้องเสียค่ำสมัครสอบส ำหรับต ำแหน่งที่สมัคร 

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
อันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่สมัคร อันมีผลท ำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรสรรหำและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น   

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนด
วัน เวลา  สถานที่ในการประเมิน 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี  จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ และก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ ในกำรประเมินสมรรถนะ   ในวันที่                           
30 มกรำคม ๒๕๖6  ณ  โรงพยำบำลเขำย้อย   ส ำนั กงำนสำธำรณสุขจั งหวัดเพชรบุ รี   และทำง  
www.pbio.moph.go.th ในวันและเวลำรำชกำร        

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 

และสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่  ๑  

-  ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง 
 

๑๐๐ 
 

สอบข้อเขียน 
การประเมินครั้งที่  ๒ 

-  ควำมรู้ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
 

๑๐๐ 
 

สอบสัมภำษณ์ 
รวม ๒๐๐  

           

 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขท่ัวไป จะด ำเนินกำร
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่ำนกำรประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่ำว จะต้องเข้ำรับกำรประเมินใน
ครั้งที่ ๒ ต่อไป       

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ  และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐   
 ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ ำกว่ำ 
ร้อยละ ๖๐ 
 
 
 

/ กำรจัดจ้ำง...  

http://www.pbio.moph.go.th/
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