
  

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป               
อําเภอน้ําหนาว สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ 

เรื่อง   รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
 

  ตามท่ีไดมีประกาศ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ลงวันท่ี ๒9 มกราคม พ.ศ.25๖4  
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป ในตําแหนง พนักงาน
การเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต และนักวิชาการสาธารณสุข และจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันท่ี 25  กุมภาพันธ  2564 นั้น 
 

  โรงพยาบาลน้ําหนาว สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ  จึงขอประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการประเมิน
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังตอไปนี้ 

ก) รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
          ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  (เอกสารแนบทายหมายเลข 1) 
 ข)  กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งท่ี 1  
      ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 ตามวัน 
เวลา และสถานท่ีในตารางสอบ ดังนี้ 

ตําแหนง พนักงานการเงินและบัญชี 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ  

และวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานท่ี 
ในการประเมินฯ 

หมายเหตุ 

ความรูความสามารถท่ัวไปและความ
เหมาะสมกับตําแหนง 
(โดยวิธีการสอบขอเขียน)  

วันท่ี  3  มีนาคม  2564 
เวลา ๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโรงพยาบาลน้ําหนาว 

 
 
 
 

 

 
ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 

 

ความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ  

และวิธกีารประเมิน 

วัน เวลาและสถานท่ี 
ในการประเมินฯ 

หมายเหตุ 

ความรูความสามารถท่ัวไปและความรู
ความสามารถเก่ียวกับงานเวชสถิติ   (โดย
วิธีการสอบปฏิบัต)ิ  

วันท่ีวันท่ี  3  มีนาคม  2564 
เวลา ๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโรงพยาบาลน้ําหนาว 

 

 
2/ตําแหนง พยาบาล... 
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ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ  

และวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานท่ี 
ในการประเมินฯ 

หมายเหตุ 

ความรูความสามารถท่ัวไปและความรู
ความสามารถดานการพยาบาลผูปวย 
 (โดยวิธีการสอบขอเขียน)  

วันท่ีวันท่ี  3  มีนาคม  2564 
เวลา ๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโรงพยาบาลน้ําหนาว 

 

 
ค) ประกาศรายช่ือผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 1 

หรือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 
                  โรงพยาบาลน้ําหนาว สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ  จะประกาศรายชื่อผู
ผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 และมีสิทธิเขารับการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 2 ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ  2560 ณ บอรดประชาสัมพันธ 
โร งพ ย า บ าล น้ํ า ห น า ว  สั ง กั ด สํ า นั ก ง า น ส า ธ า รณ สุ ข จั งห วั ด เพ ช รบู รณ   แ ล ะ ท า ง เว็ บ ไซ ต
www.namnaohospital.go.th    

ง) กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งท่ี 2 
  ใหผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 เขารับการประเมิน
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี 2 ตามวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้ 
 

 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะและวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานท่ี 
ในการประเมินฯ 

หมายเหตุ 

คุณลักษณะของบุคคลท่ีเหมาะสมกับ
ตําแหนง 

- บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา และวุฒิ
ภาวะทางอารมณ 

- ทัศนคติ และแรงจูงใจ 
- ความคิดริเร่ิม สรางสรรค เชาว

ปญญา ฯลฯ 
- การสื่อสารโดยการพูด 
- การแกไขปญหาเฉพาะหนา 

 (โดยวิธีการสอบสมัภาษณ) 

วันท่ี 19  มีนาคม  2564 
เวลา ๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโรงพยาบาลน้ําหนาว 

 



  

จ) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้  

 1. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวม 
รองเทาหุมสน  สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสนและประพฤติตนเปน
สุภาพชน 
  2. เปนหนาท่ีของผูสมัครจะตองทราบ วัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
  3. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรท่ีทางราชการออกใหไป
ในวันประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกคร้ัง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ 
เจาหนาท่ีควบคุมการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได 
  4. การเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียน 
ตองปฏิบัติ ดังนี้ 

  4.1 หามนําเคร่ืองมือและอุปกรณสื่อสารอิเลคทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ 
 4.2 ควรไปถึงสถานท่ีประเมินกอนเร่ิมเวลาประเมินไมนอยกวา 30 นาที แตจะเขาหอง
สอบไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินแลว 
 4.3 ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุม
การประเมินโดยเครงครัด 

  4.4 ตองเขาสอบกับกรรมการตามท่ีเจาหนาท่ีดําเนินการสอบกําหนดใหเทานั้น 
 4.5 ผูเขาสอบท่ีเดินทางไปถึงหองสอบหลังจากเวลาท่ีกําหนดเร่ิมสอบในตารางสอบไป
แลวเปนเวลา 30 นาที  จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 
 4.6 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแตเวลาท่ีกําหนดเร่ิมสอบจะออกจากหองสอบไมได 
เวนแตจะไดรับอนุญาต และอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบ 
 4.7 ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามตําแหนงท่ีสมัคร และตามวัน เวลาท่ี
กําหนดในตารางสอบ ผูสอบท่ีเขาสอบผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขาสอบในตําแหนงท่ีสมัครอีก 
 4.8 ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและหองสอบท่ีกําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดท่ีในการ
สอบสมรรถนะใด จะไมไดรับคะแนนสําหรับสมรรถนะนั้น 
 4.9 เขียนชื่อ  -  นามสกุล สมรรถนะท่ีสอบ ตําแหนงท่ีสมัครสอบและ เลขประจําตัวสอบ
เฉพาะในสวนท่ีกําหนดใหเทานั้น 
 4.10 เม่ืออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอกและ
ไมออกจากหองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ 
 4.11 ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงกระดาษคําตอบนั้นแลว จะออกจากหองสอบไดตอง
ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ                           
 4.12 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบท่ีใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไมได เวนแต
คณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบไดอนุญาตเทานั้น 
 4.13 เม่ือหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ ใหหยุดทํา
คําตอบจะตองหยุดทันที  แตจะออกจากหองสอบไดตอเม่ือคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบได
อนุญาตแลว 
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 4.14 เม่ือสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน หามติดตอกับผูท่ียังไมไดเขา
สอบ และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูท่ียังสอบอยู  
 4.15 ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผูใดทุจริต
หรือพยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได 
 4.16 ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวถือวาสละสิทธ์ิ และไมมี
สิทธ์ิเขารับการประเมินสมรรถนะคร้ังนี้ 
 ฉ)  โรงพยาบาลน้ําหนาว สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ  จะประกาศ
รายชื่อและข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร ในวันท่ี 29 มีนาคม 2564 ณ บอรดประชาสัมพันธโรงพยาบาล
น้ําหนาว สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ และทางเว็บไซตwww.phetchabunhealth.go.th หรือ      
www.namnaohospital.go.th 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  25 กุมภาพันธ 2564 
 
 

(ลงชื่อ)................................................... 
                           (.................................................) 

                        ประธานกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 
                         พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

เอกสารแนบทายหมายเลข 1  

โรงพยาบาลน้ําหนาว สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ   

ลงวันท่ี  2๕ กุมภาพันธ ๒๕๖4 
เรื่อง  รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งท่ี 1 

 
ตําแหนง พนักงานการเงินและบัญชี   

 

 
เลขประจําตัวสอบ 

 

 
ช่ือ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

0101 นางสาวทิพยรัตน  ขวัญโพก  
   

 
ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 

 

 
เลขประจําตัวสอบ 

 

 
ช่ือ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

0201 นายสัตยา  วังคีรี  
 

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 

 

 
เลขประจําตัวสอบ 

 

 
ช่ือ – สกุล 

 
หมายเหตุ 

0301 นายณัฐดนัย  ทบดาน  
0302 นางสาวสลิลทิพย  บางทับ  
0303 นางสาววารุณี  อําคาหลา  
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