
 
 

 
 
 
                                                            ประกาศกรมการแพทย์ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
   ________________________________ 

 ตามที่ได้มีประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น 

 กรมการแพทย์ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

ก) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน ๖ ราย 

๑๐๑ นางสาวดรุณี แหวนเงิน 
๑๐๒ นางสาวการะเกด จันทร์สุข 
๑๐๓ นางสาวพิชญ์พิมล เอ่ียมส าอางค์ 
๑๐๔ นางสาวอัจฉรา สร้างเหม 
๑๐๕ นางสาวนริสรา บุญสมยา 
๑๐๖ นางสาวสุธิษา สุวรรณทัพ 

ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน ๑ ราย 
๐๐๑ นางสาวอนัญญา บัวฝรั่ง 
๐๐๒ นางสาวอนุศรา สุก ุ
๐๐๓ นางสาวธารหทัย อ่วมศิริ 
๐๐๔ นางสาวพิชชานันท์ ชนะรส 

ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตามวัน เวลา และ

สถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลา และสถานที่ 
เลขประจ าตัวสอบ 

ของผู้สมัคร 
๑. ความรู้ความสามารถท่ัวไป (..๕๐... คะแนน) 
    วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน 
ต าแหน่ง  นักวิคราะห์นโยบายและแผน 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
 

วันศุกร์ที่  ๑๖  กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุม ๖ ชั้น ๔ สถาบัน
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี 

เลขที่ ๐๐๑ -๐๐๔  
และ ๑๐๑ – ๑๐๖          
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
และวิธีการประเมิน 

วัน เวลา และสถานที่ 
เลขประจ าตัวสอบ 

ของผู้สมัคร 
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
(...๕๐...คะแนน)  วิธีการประเมิน 
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- สอบข้อเขียน  

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุม ๖ ชั้น ๔ สถาบัน
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ 

เลขที่ ๑๐๑ – ๑๐๖ 

ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
- สอบข้อเขียน (๕๐ คะแนน) 

 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๖ ชั้น ๔ 
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ 

เลขที่ ๐๐๑ – ๐๐๔ 

 

ค) หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป  ด้วยวิธีการประเมินโดยการสอบข้อเขียน (50 คะแนน) ดังนี้ 

  (1) ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ 
  (2) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ        
บรมราชชนนี 
  - ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ด้วยวิธีการประเมินโดยการสอบข้อเขียน ดังนี้ 
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

  (1) ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

  (2) ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

     - ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล 100 คะแนน (โดยการสอบสัมภาษณ์) 
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม การเอ้ืออ านวยการปฏิบัติงาน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การคิด
อย่างเป็นระบบ 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม ความใฝ่รู้และถ่ายทอด การสร้างเครือข่ายพันธมิตร ความ
ละเอียดรอบคอบและความถูกต้องในการปฏิบัติงาน การประสานงาน 
   ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
         ๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม คือ สุภาพสตรีสวมกระโปรง สวมรองเท้า
หุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
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        ๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
          ๓. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 
          ๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
และการสอบสัมภาษณ์ ต้องปฏิบัติดังนี้   
     ๔.๑ ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
  ๔.๒ ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบ
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
         ๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด 
           ๔.๔ ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามท่ีเจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินก าหนดให้เท่านั้น 

   ๔.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว 
๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

   ๔.๖ ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่ก าหนด
ในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินใน
ต าแหน่งที่สมัครอีก 
          ๔.๗ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่ก าหนดให้ ผู้ใด
นั่งผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะนั้น  
          ๔.๘ เขียนชื่อ-นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่สมัคร
และเลขประจ าตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ท่ีก าหนดให้เท่านั้น 
         ๔.๙ เมื่ออยู่ในห้องประเมิน ขณะประเมินไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอ่ืน
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่ได้รับอนุญาต และอยู่ในการดูแลของกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ 
          ๔.๑๐ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้  
          ๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการประเมิน จะน าออกจากห้องประเมินไม่ได ้
เว้นแต่คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น 
          ๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดท าตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินได้
อนุญาตแล้ว 
          ๔.๑๓ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้ 
เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่  
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       ๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
       ๖. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้ 

จ) กรมการแพทย์จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร   ในวันที่ ๒๓  
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และทาง
เว็บไซต์ที ่ www.pmnidat.go.th  

               ประกาศ ณ วันที่  ๕  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
        

                 

          
                               (นายสรายุทธ์  บุญชัยพานิชวัฒนา) 

                                       ผู้อ านวยการสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
                                        ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ 

  


