
 
 

 
 
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอบึงสามพัน 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน)           

ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข           
                    
 
  ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน  มีความประสงค์ที่จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล                  
เข้ารับการปฏิบัติงานราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน)  ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง  
นักวิชาการสาธารณสุข เพ่ือปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมพงษ์  อำเภอบึงสามพัน   
จังหวัดเพชรบูรณ ์ 

 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัครและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
 

๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
๑) มีสัญชาติไทย 
๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี 
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง 

เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต 

ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๑๑) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้รับกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน 

อ่ืนของรัฐ 
๑๓)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัย ตามระเบียบ 

ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 
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๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดทางวินัยตามระเบียบ 
ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น 

  ๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ (๘)  
(๑๐) หรือ (๑๕) อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการ   ไดส้่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (๑๒) หรือ (๑๓) ถ้าผู้นั้นได้
ออกจากราชการไปเกิน ๒ ปีแล้วหรือขาดคุณสมบัติ ตาม (๑๔) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไป
เกิน ๓ ปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ ออกจากราชการ เพราะกระทำความผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ 
อาจพิจารณายกเว้น  ให้เข้ารับราชการได้ 

๒. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
- นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน  ๑  อัตรา    

อัตราจ้างวันละ  ๔๘๐.- บาท 

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
   ๓.๑ ตำแหน่ง  
  ๑.  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชา  คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
  2.  ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1. ด้านการปฏิบัติงาน 
 1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน
เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค 
การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและการกำหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 
และการฟ้ืนฟูสุขภาพ การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัวการส่งเสริมภาวะโภชนาการ รวมทั้ง
การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัย
สิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุขเพ่ือช่วยในการเสริมสร้างระบบการ
สาธารณสุขที่ด ี
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 1.2 สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาลเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน 
 1.3 ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพ่ือนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
 1.4 ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบบริการ
สุขภาพโดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและ
ระบบบริการสุขภาพ และจัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา  ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้
ประชาชน มีความรู้ สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 
 1.5 ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมการควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ การ
เฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อมใช้
งานเพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
 1.6 ช่วยจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง 
บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ สถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายเพ่ือนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุงระบบงาน
สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 1.7 ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วยผู้สัมผัส เพ่ือ
การเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ด ี
 1.8 ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการทำงาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ สถานที่
สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.9 ร่วมประเมินกิจกรรมเพ่ือความสะอาดเช่นการรักษาความสะอาดของชุมชน การเก็บขยะของ
ชุมชน การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาหรือเหตุรำคาญท่ีกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ 
 1.10 ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กำกับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และ
สาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภพ 
 1.11 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและ
สุขาภิบาลเพื่อกำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 
 1.12 ช่วยดำเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลด้านสาธารณสุข ด้านส่งเสริมสุขภาพ
และด้านสุขาภิบาล โดยการกำหนดแบบฟอร์ม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไป
อย่างมปีระสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 1.13 จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์เพ่ือให้เกิดความพร้อมและความ
ราบรื่นในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนที่ 
 1.14 รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับเครือข่ายภาคี เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี 
 1.15 รวบรวมข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพร่กระจาย การเฝ้าระวังและควบคุมการ
ระบาดของโรค การสุขาภิบาลและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เพ่ือประกอบการวางแผนการสุขาภิบาลที่
เหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นของท้องที่ 
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  2. ด้านการวางแผน 
 2.1 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
 2.2 วางแผนวัดผล ประเมินผลการทำงานในหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน 
  3. ด้านการประสานงาน 
 3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
 3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3.3 ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปเพ่ือขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของ
หน่วยงาน 
  4. ด้านการบริการ 
 4.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การนำไปใช้งานอยู่เสมอ 
รวมทั้งสนับสนุนงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพ่ือให้การบริการดังกล่าวเป็นไปอย่าง
ราบรื่น 
 4.2 สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงานเพ่ือเป็น
ความรู้และให้สามารถดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
 4.3 ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในงานด้านสาธารณสุข 
 4.4 ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มีความชำนาญ 
และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.5 นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 4.6 อบรม ให้ความรู้ ส่งเสริม เผยแพร่ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขาภิบาลการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ แก่ประชาชน ครูนักเรียนเพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 
                   ๔. วันเวลาและสถานที่สมัคร 
            ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ติดต่อและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๖  ถึงวันที่ ๒๓  มีนาคม  
๒๕๖๖  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ   
  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  ในวันที่ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๖   
 

๕. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
     ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับสมัครจริง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การสมัครครั้งนี้ 
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                   ๖. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในการสมัคร มีดังนี้ 
                        ๖.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึง
วันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป 

๖.๒ ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ 
   ๖.๓ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ 
   ๖.๔ ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   ๖.๕ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  (ถ้ามี) 
   ๖.๖ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามี) 
   ๖.๗ หลักฐานแสดงการได้รับวัคซีน covid 19  

 

                 ๗. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
  สอบข้อเขียน  ในวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสามพันหนึ่ง  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน  และสอบสัมภาษณ์ในวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๖  เวลา ๑๔.๐๐ น.               
ณ ห้องประชุมสามพันหนึ่ง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน   
  ทั้งนี ้ ผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์  จะต้องเป็นผู้ที่มคีะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบขึ้นไป   
 

  ๘. การประกาศผลสอบคัดเลือก 
   ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๖  เวลา ๑๗.๐๐ น.               
 

๙. เกณฑ์การตัดสิน 
              - ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ 

 
                      ๑๐. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
                     การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะประกาศโดยเรียงลำดับจากผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ  

  ๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง 
   ๑๑.๑ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการบรรจุ เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน  โดยจะเรียกบรรจุตามลำดับที่สอบคัดเลือกได้ 
   ๑๑.๒ ทดลองปฏิบัติงาน ๓ เดือน และในระหว่างทดลองปฏิบัติงานจะได้รับค่าจ้าง แต่
ปรากฏระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ผ่าน หรือผู้นั้นไม่ตั้งใจปฏิบัติงาน หรือมี
ความประพฤติไม่เรียบร้อย ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน  จะเลิกจ้างต่อไป 
 

    ประกาศ ณ วันที่   ๑๔    เดอืน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินบำรุง 
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข  (รายวัน) 

 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน 

- วิชาพ้ืนฐานความรู้ทั่วไป     50 คะแนน 
- วิชาพ้ืนฐานความรู้เฉพาะตำแหน่ง  50 คะแนน 
- สอบสัมภาษณ์  ๑๐๐ คะแนน 

 
หมายเหตุ  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องมีคะแนนสอบผ่าน วิชาพ้ืนฐานความรู้ทั่วไป และวิชาเฉพาะ
ตำแหน่ง มากกว่าร้อยละ ๖๐    

 
 


