
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ 
ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 …………………………………  
 

  ตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคล 
เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยก าหนดการรับสมัคร ตั้งแตวั่นที ่1 – 5 สิงหาคม 2565 ไปแล้วนั้น 
 

  จังหวัดเพชรบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินสมรรถนะ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ดังต่อไปนี้ 
 

ก. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ 1  โดยการสอบข้อเขียน 

/ล าดับที่... 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - สกุล 
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น.ส. นัทธ์ธรมน  เกตุเทพ 
นาย พงษ์ปณต  จินรโหฐาน 
น.ส. พีชญา  จ าปีขาว 
น.ส. ภรพร  ชัยสุริยะเดชา 
น.ส. จ ารัส  วีระกาญจนพงษ์ 
น.ส. มนสิชา  เรืองแก้ว 
น.ส. กนกวรรณ  ทองสมนึก 
น.ส. ณัฐกานต์  บ าเพ็ญผล 
น.ส. ธัญชนก  พูลทรัพย์ 
น.ส. ปิยวรรณ  ประยูรดารา 
น.ส. ปรารถนา  นิ่มนวล 
น.ส. นัฐธิชา  สุขประเสริฐ 
น.ส. พิมพ์ผกา  บุษราคัม 
น.ส. สิริมาส  ฤาชัย 
น.ส. วรรณา  อ่วมแสง 
น.ส. สุรารักษ์  ตุ่นแก้ว 
น.ส. จิราวรรณ  จันทร์จ้อย 
น.ส. อัจฉราภรณ์  ทวีสุข 
น.ส. ศุภวรรณ  แม้นเมฆ 
น.ส. อัมภณี  เจริญสวัสดิ์ 
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ข. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที ่1  
                        ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด ดังนี้ 
     

วันที่/สถานที่ เวลา หัวข้อวิชาที่สอบ 
 
 

วันที ่8 สิงหาคม 2565 
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3  
(อาคารกาญจนาภิเษก) 
ส านักงานสาธารณสุข   
จังหวัดเพชรบุรี 

 

 
09.00–12.00น. 

 

 
โดยวิธีการสอบข้อเขียน รวม ๑0๐ คะแนน  
(ปรนัย 65 คะแนน และอัตนัย 35 คะแนน)
เกี่ยวกับ 

 

1. ความรู้ทั่วไป  
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
3. ระเบียบ ก.พ. และระเบียบพนักงานราชการ 
4. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
5. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

/วันที่... 
 

ล ำดับที่ เลขประจ ำตัวสอบ ชื่อ - สกุล 
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น.ส. สุวิมล  เพ็งเกษม 
น.ส. อาทิตยา  คชชา 
น.ส. ชุติมา  นาคสุก 
น.ส. มาตยา  เกิดม่ังมี 
น.ส. ณัฐพร  ศรีสม 
นาย กษิดิษ  เกิดโต 
น.ส. กาญจนา  ขันติสัจจพงษ์ 
น.ส. นรารัตน์  สุขส าราญ 
น.ส. ธันยาพร  สมุทรผ่อง 
น.ส. ภัทรวรรณ  ทิพวัน 
น.ส. เวฬุรีย์  ชวรุ่ง 
นาย ธนกฤต  กลิ่นมาลี 
น.ส. รติยา  ม่วงงาม 
น.ส. โสภี  คงสาย 
น.ส. ลักษิกาพร  แตงทอง 
น.ส. พัชราวรรณ  มาลีเนตร 
น.ส. กาญจนา  ปานโรจน์ 
นาย กฤษณรักษ์  บุญทอง 
น.ส. กัลยรัตน์  เย็นตั้ง 
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วันที่/สถานที่ เวลา หัวข้อวิชาที่สอบ 

 
 

 
 
 

 
6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ       

จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
7. กฎกระทรวงและประกาศคณะกรรมการต่างๆ 
8. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงิน
บริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2561 

 
 

ค. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง  
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น  
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะและ
จัดเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองเขียน ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงิน ให้พร้อม  

3. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการ
ออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกคร้ัง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้ 

4. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบข้อเขียน ทดสอบตัวอย่างงาน ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 4.1 ห้ามน าเคร่ืองมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
 4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเร่ิมเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
 4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด 
 4.4 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
 4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเร่ิมสอบในตารางสอบไปแล้ว 30 นาท ี
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
      4.6 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  จะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่สมัครและตามวันเวลา
ที่ก าหนดในตารางสอบ  ผู้ที่เข้าสอบผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในต าแหน่งที่สมัครอีก 
 4.7 ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ผู้ใดนั่งสอบผิดที่  
ในการสอบสมรรถนะใด  จะไม่ได้รับคะแนนส าหรับสมรรถนะนั้น 
 4.8 เขียนชื่อ – สกุล สมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจ าตัวสอบ
เฉพาะในที่ที่ก าหนดให้เท่านั้น 
 4.9 เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก 
และไม่ออกจากห้องสอบ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบ 



/4.10 ถ้าสอบ... 
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 4.10 ถ้าสอบเส ร็จก่อน เวลาและส่ งค าตอบนั้ นแล้ ว ต้ องได้ รับอนุญ าตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้ ทั้งนี้ต้องอยู่ในห้องสอบ
หลังจากเริ่มด าเนินการสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที 
  4.11 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบ ที่ใช้ในการสอบ จะน าออกจากห้องสอบไม่ได้  
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น   
 4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดท า
ค าตอบ  จะต้องหยุดทันที  แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ  
ได้อนุญาตแล้ว 
 4.13 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ 
และต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่ 
 4.14 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต 
หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสอบ
จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
 4.15 ผู้ใดไม่มาภายในก าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธ์ิและไม่มีสิทธ์ิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะคร้ังนี้  
 ง. คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ  
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
(สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตาม
ประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรง
ตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว 
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  
 

                               ประกาศ  ณ  วันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ.  2565 
 
 
                (นายสุทัศน์  ไชยยศ) 
             นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
             ประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร  


