
ประกาศจังหวัดแมฮองสอน

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการ  ตําแหนง นักวิชาการแรงงาน                 

(ดานจิตวิทยาการแนะแนว)

.....................................

    ดวย จังหวัดแมฮองสอน  โดย สํานักงานจัดหางานจังหวัดแมฮองสอนประสงคจะรับสมัคร

บุคคลเปนพนักงานราชการประเภทท่ัวไป กลุมงานบริหารทั่วไป  จํานวน ๑ ตําแหนง  คือตําแหนง

นักวิชาการแรงงาน (ดานจิตวิทยาการแนะแนว) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร

พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ            

และแบบสัญญาจางพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๒  ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒  และประกาศ        

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๔  ลงวันที่   ๒๘  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๔                 

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ)

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ (นับถึงวันปดรับสมัคร)

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย

(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน              

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค

การเมือง

(๖) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา 

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน

อื่นของรัฐ

หมายเหตุ  ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง

ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ

ราชการสวนทองถิ่น และนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๓๐ วัน แสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ  

ก.พ.  ฉบับที่  ๓  (พ.ศ. ๒๕๓๕)  มาย่ืนดวย

/ ๒.๒ คุณสมบัต.ิ..
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๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ โดยผูสมัครตองเปนผูตรวจสอบ

คุณสมบัติ เฉพาะตําแหนงตามเอกสารแนบทาย กรณีผูสมัครยืนยันคุณสมบัติตรงตามที่จังหวัด               

แมฮองสอนกําหนดไว  หากตรวจสอบภายหลังพบวาไมมีคุณสมบัติตามที่กําหนด สํานักงานจัดหางาน

จังหวัดแมฮองสอนจะถือวาขาดคุณสมบัติ

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบเพื่อ

เลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไปได ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร                 

ที่ นว ๘๙/ ๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม             

ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

๓. การรับสมัคร

๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผูสนใจติดตอขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่สํานักงานจัดหางานจังหวัด

แมฮองสอน ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๑ ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน ตั้งแต  

วันที่  ๑-๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ โดยผูสมัคร

จะตองกรอกใบสมัครคัดเลือกและลงลายมือช่ือรับรองเอกสารการสมัครคัดเลือกดวยลายมือชื่อตนเอง            

ใหครบถวน

๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร

(๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว ถายครั้ง

เดียวกันไมเกิน ๑ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป

            (๒) ใบประกาศนียบัตร และใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) ที่แสดงวา

เปนผูมี วุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน งที่ สมัคร   ทั้ งนี้  จะตองสํา เร็ จการศึกษาและไดรับอนุ มั ติ                          

ใบประกาศนียบัตร  หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาจากผู มีอํานาจลงนามภายในวันปดรับสมัคร                       

โดยใหนําเอกสารฉบับจริงมาแสดง  พรอมสําเนาอยางละ  ๑  ฉบับ

(๓) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อยางละ ๑ ฉบับ

           (๔)  สําหรับผูที่ผานการเกณฑทหารมาแลวใหนําใบทหารกองเกิน (สด.๙)  ที่เปนเอกสาร

ฉบับจริง  พรอมสําเนา  จํานวน  ๑  ฉบับ

(๕) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จํานวน               

๑ ฉบับ

            (๖)  หนังสือรับรองการผานงาน  จํานวน  ๑  ฉบับ  (ถามี)                                                   

ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” โดยลงช่ือ

กํากับไวทุกหนาของสําเนาเอกสารดวย

/ ๓.๓ เงื่อนไข...
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๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป

และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ      

ในใบสมัคร  พรอมทั้งหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก

ผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําให

ผูสมัครสอบไมมีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับ             

การเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น 

๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่            

ในการประเมินสมรรถนะ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดแมฮองสอนจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ 

และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๑๘  มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สํานักงาน          

จัดหางานจังหวัดแมฮองสอน  ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๑  ตําบลจองคํา  อําเภอเมืองแมฮองสอน  จังหวัด

แมฮองสอน  และทางเว็บไซต  http :// doe.go.th/maehongson

๕. วิธีการประเมินสมรรถนะ

๕.๑ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

- ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขยีน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๕.๒ ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

- ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๖. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ โดยจังหวัดแมฮองสอนจะดําเนินการประเมินสมรรถนะ

ครั้งที่ ๑ ดวยวิธีการสอบขอเขียน และผูผานการสอบขอเขียน จะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ             

ครั้งที่ ๒ ดวยวิธีการสอบสัมภาษณตอไป

๗.ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้

 ๗.๑ ผูสอบตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม  คือสุภาพสตรีสวมเสื้อ / กระโปรง  และ

สวมรองเทาหุมสน  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ / กางเกงโดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง  สวมรองเทา หุมสน และ

ประพฤติตนเปนสุภาพชน

 ๗.๒ เปนหนาที่ของผูสมัครตองทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

       ๗.๓ ตองนําบัตรประจําตัวสอบ  และบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให            

ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง  หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่งในการสอบ  กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุม

การประเมิน  อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะก็ได 

/ ๗.๔ การเขารับ...
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 ๗.๔ การเขารับการประเมินสมรรถนะ  โดยวิธีการสอบขอเขียน , การสอบสัมภาษณ  ตองปฏิบัติดังนี้

  ๑. หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเลคทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ

  ๒. ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา  ๓๐  นาที  แตจะเขาหองสอบไดก็ตอเมื่อ

ไดรับการอนุญาตจากรรมการ  หรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบแลว

  ๓. ตองเชื่อฟง  และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ  หรือเจาหนาที่ควบคุม                

การสอบโดยเครงครัด

  ๔. ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการสอบกําหนดใหเทานั้น

  ๕. ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเร่ิมสอบในตารางสอบไปแลว ๓๐ นาที               

จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ

  ๖. ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามตําแหนงที่สมัครและตามวัน เวลา ที่กําหนด

ในตารางสอบ  ผูที่เขาสอบผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขาสอบในตําแหนงที่สอบ

  ๗. ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบและหองสอบที่กําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ

สมรรถนะใด  จะไมไดรับคะแนนสําหรับสมรรถนะนั้น

  ๘. เขียนชื่อ - นามสกุล  สมรรถนะที่สอบ  ตําแหนงที่สมัครสอบและเลขประจําตัวสอบเฉพาะ 

ในที่ที่กําหนดใหเทานั้น

  ๙. เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบคนอื่นหรือบุคคลภายนอก และ          

ไมออกจากหองสอบเวนแตไดรับอนุญาต และอยูในการดูแลของกรรมการหรอืเจาหนาที่ควบคุมสอบ

  ๑๐. ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงคําตอบนั้นแลว ตองไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่

ควบคุมการสอบกอน  จึงจะออกจากหองสอบได

  ๑๑. แบบทดสอบ  กระดาษคําตอบที่ใชในการสอบ  จะนําออกจากหองสอบไมได  เวนแต

คณะกรรมการ  หรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบอนุญาตเทานั้น

 ๑๒. เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบใหหยุดทําคําตอบจะตอง

หยุดทันที  แตจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบไดอนุญาตแลว

 ๑๓. เมื่อสอบเสร็จแลว  ตองออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน  หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาสอบ

และตองไมกระทําการใด ๆ  อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยูผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ           

การประเมินสมรรถนะนี้  หรือผูใดทุจริต  หรือพยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมิน

สมรรถนะ  และคณะกรรมการดําเนินการสอบ จะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได

๑๔. ผูใดไมมาภายในกําหนด  วัน เวลา  และสถานที่ดังกลาว  ถือวาสละสิทธิ์และไมมีสิทธิ์เขารับ

การประเมินสมรรถนะครั้งนี้

๘.เกณฑการตัดสิน

๘.๑ ผูที่ถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ จะตอง

เปนผูที่สอบไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (การสอบขอเขียน)  ไมต่ํากวารอยละ ๖๐

/ ๘.๒ ผูที่ถือวา...
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- ๕-

๘.๒ ผูที่ถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ 

และการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ แตละภาคไมต่ํากวารอยละ ๖๐

๘.๓ การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ใหเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ 

ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวา              

เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรู

ความสามารถเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังคงไดคะแนนเทากันอีก ก็ใหผูไดรับ

เลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา

๙. การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร

๙.๑ สํานักงานจัดหางานจังหวัดแมฮองสอน จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับ            

ที่สอบได

๙.๒ บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรมีอายุ ๒ ป นับแตวันขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัคร

ในตําแหนงที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี และในอายุบัญชี ถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

ใหรายชื่อที่ไดขึ้นบัญชีไวนี้เปนอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผูนั้นดวย คือ

      (๑) ผูนั้นไดขอสละสิทธิ์ไมเขารับการจัดจางในตําแหนงที่สอบได

      (๒) ผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจางภายในเวลาที่กําหนด

๑๐. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร

๑๐.๑ ผูผานการเลือกสรรจะไดรับการจางงานตามลําดับที่บัญชีผูผานการเลือกสรร

๑๐.๒ ไดรับคาตอบแทนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น

๑๐.๓ จะตองทําสัญญาจางตามที่จังหวัดแมฮองสอนกําหนด

๑๐.๔ กรณีที่มีผูไดรับการเลือกสรรมากกวาจํานวนตําแหนงวางที่มี และภายหลังมีตําแหนงวาง

ลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน จังหวัดแมฮองสอนพิจารณาจัดจางผูที่ผานการเลือกสรรที่เหลืออยู

ดังกลาวหรือจะดําเนินการเลือกสรรใหมก็ได

ประกาศ  ณ  วันที่       พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕
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เอกสารแนบทายประกาศกรมการจัดหางาน

ลงวันที่          พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๕

ชื่อตําแหนง นักวิชาการแรงงาน  (ดานจิตวิทยาการแนะแนว)

กลุมงาน บริหารทั่วไป

ขอบขายงานที่จะใหปฏิบัติ

      ปฏิบัติงานเก่ียวกับการรวบรวมบันทึกขอมูลบุคคลที่ตองการมีงานทํา  การทดสอบดาน

จิตวิทยา  เพื่อประเมินความสนใจ  แนวถนัด  ความสามารถ  และบุคลิกภาพ  ซึ่งเปนขอมูลประกอบ                 

การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบอาชีพ  การศึกษารวบรวมขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน  

และขอมูลอาชีพ  ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ  เพื่อเปนฐานความรูในการใหบริการคําปรึกษาแนะแนวแกผูมา

รับบริการ  การบริการแนะแนวอาชีพแกนักเรียน  นักศึกษา  คนหางานรายบุคคล  หรือรายกลุมในดาน

ขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน  ขอมูลอาชีพในระบบ  ขอมูลแหลงฝกอาชีพ  แหลงเงินทุน  และตําแหนงงาน

วางในตลาดแรงงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ  ความสนใจ  คานิยมของบุคคล  ตลอดจน            

การใหคําปรึกษาแนะนําแกกลุมเปาหมายเปนรายบุคคลและรายกลุมตาง ๆ เกี่ยวกับปญหาดานเศรษฐกิจ  

สังคมและปญหาทางอารมณ  เพื่อใหสามารถแกไขปญหาของตนเอง  รวมทั้งการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  

และติดตามผลการดําเนินงานเพื่อประเมินทางเทคนิคที่ใชในการใหคําปรึกษาแนะนํา

      โดยพนักงานราชการตองมีสมรรถนะความสามารถในการทํางานมุงผลสัมฤทธิ์ การสั่งสม

ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพการบริการที่ดี  มีความซื่อสัตยสุจริต  รับผิดชอบ  เสียสละ  สามารถทํางาน

เปนทีม  มีความรูในเรื่องกฎหมาย  และระเบียบที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

      ผูสมัครตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขา/วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา  

จิตวิทยาการแนะแนว  จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว  จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว  จิตวิทยาสังคม                         

จิตวิทยาการใหบริการแนะแนว  จิตวิทยาชุมชน  จิตวิทยาองคการและการแนะแนว  จิตวิทยาการศึกษา        

จิตวิทยาการแนะแนว-การวัดผลการศึกษา  จิตวิทยาและการแนะแนว-การศึกษานอกระบบ                             

จิตวิทยาการแนะแนว-บรรณารักษศาสตร  จิตวิทยาการปรึกษา  จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว  

จิตวิทยาคลินิกและชุมชน  จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร

คาตอบแทน เดือนละ     ๑๔,๐๒๐.-บาท

สิทธิประโยชน             ตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗

ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕

*******************
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การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

ตําแหนงนักวิชาการแรงงาน (ดานจิตวิทยาการแนะแนว) กลุมงานบริหารทั่วไป                

ระดับปริญญาตรี

ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดแมฮองสอน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วันที่ดําเนินการ หมายเหตุ

๑. ประกาศรับสมัคร มิถุนายน  ๒๕๕๕

๒. เผยแพรขาวการรับสมัคร ๑-๗  มิถุนายน  ๒๕๕๕       ๗  วัน

๓. ระยะเวลารับสมัคร ๑๑-๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕       ๕ วันทําการ

๔. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขา

รับการประเมินสมรรถนะ      

ครั้งที่ ๑

๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕

๕. ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

- ภาคความรูความสามารถ

เฉพาะตําแหนง โดย

วิธีการสอบขอเขียน

๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕

๖. ประกาศรายชื่อผูผานการ

ประเมินสมรรถนะ ครั้งที ๑

๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕

๗. ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

- ภาคความเหมาะสมกับ

ตําแหนง โดยวิธีการสอบ

สัมภาษณ

๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๕

๘. ประกาศรายชื่อผูผานการ

เลือกสรรฯ

๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕

๙. รายงานตัว ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕

     ๑๐.จัดจางเปนพนักงานราชการ ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕

          

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/




