
  
 
 
 
 

ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป. 
เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 

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

  ตามที่ได้มีประกาศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่  25  กรกฎาคม  ๒๕๖5  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง 
  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  1  อัตรา 
และ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 8 
สิงหาคม พ.ศ.2565  นั้น 
  คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  จึงขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน  เวลา  
สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
  ก)  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
        ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  ข)  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
     ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามวัน 
เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 

ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ  
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และ วิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที่ 
ในการประเมินฯ 

เลขประจำตัวผู้สมัคร 

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  
(โดยวิธีการสอบข้อเขียน) 

วันที่  8  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖5 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอบ้านแหลม 

xxxx 
 

 

 
  ค) ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี ๑ 
หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
      คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป   จะ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่  8  สิงหาคม พ.ศ.2565  ณ สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  และ ทางเว็บไซต ์www.pbio.moph.go.th 
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  ง) กำหนดวัน เวลา และ สถานที ่  ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
     ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้
ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้  

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และ วิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานที่ 
ในการประเมินฯ 

เลขประจำตัวผู้สมัคร 

คุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับ
ตำแหน่ง 
 - บุคลิกภาพ   ท่วงทีวาจา  และ 
   วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
 - ทัศนคติ และ แรงจูงใจ 
 - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   เชาว์ปัญญา    
   ฯลฯ 
 - การสื่อสารโดยการพูด  ฯลฯ 
(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) 

วันที่  8  สิงหาคม พ.ศ.2565 
เวลา  13.30 – ๑5.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอบ้านแหลม 

xxxx 
 

 

 
  จ) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้ผู้สมัคร
ปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
     ๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวม
รองเท้าหุ้มส้น  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตน
เป็นสุภาพชน 
     ๒.เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
     ๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออก
ให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ 
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 
     ๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๔.๑ ห้ามนำเครือ่งมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
   ๔.๒ ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้า
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
   ๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด 
   ๔.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น 
   ๔.๕ ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบ
ไปแล้วเป็นเวลา  ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
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   ๔.๖ ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต่เวลาที่กำหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบ
ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ 
   ๔.๗ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่สมัคร   และ ตามวัน 
เวลาที่กำหนดในตารางสอบ    ผู้สอบที่เข้าสอบผิดตำแหน่ง จะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่
สมัครอีก 
   ๔.๘ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ใน
การสอบสมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนสำหรับสมรรถนะนั้น 
   ๔.๙ เขียนชื่อ  -  นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตำแหน่งที่สมัครสอบและ เลขประจำตัว
สอบเฉพาะในส่วนที่กำหนดให้เท่านั้น 
   ๔.๑๐ เมื่ ออยู่ ในห้ องสอบ ขณะสอบไม่ พู ดหรือติดต่อกับผู้ เข้ าสอบอ่ืน  หรือ
บุคคลภายนอกและไม่ออกจาก   ห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ หรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 
   ๔.๑๑ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคำตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้องสอบได้
ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
   ๔.๑๒ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบจะนำออกจากห้องสอบไม่ได้ 
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตเท่านั้น 
   ๔.๑๓ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดทำ
คำตอบจะต้องหยุดทันที  แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้
อนุญาตแล้ว 
   ๔.๑๔ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 
   ๔.๑๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใด
ทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้ร ับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และคณะกรรมการ
ดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
   ๔.๑๖ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์   และ
ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 
  ฉ) คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  จะ
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่  9  สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  และ ทางเว็บไซต์ www.pbio.moph.go.th 
 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่   5  สิงหาคม พ.ศ.2565 

 
 
 
 

(นายธรรมรงค์    ทวีศรี) 
ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
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เอกสารแนบท้าย  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และ 
 เลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป   

ลงวันที ่ 5  สิงหาคม พ.ศ.2565 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

 
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ    ครั้งที่ ๑ 

 

 
เลขประจำตัวสอบ 

 

 
ชื่อ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

๑ นางสาวศุราภรณ์   บุญโพธิ์  
๒ นางสาวสุปราณี    พรหมสุขันธ์  
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