
 
 

 
 
 
                                                            ประกาศกรมการแพทย์ 

เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
              ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

  ในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
   ________________________________ 

 ตามที่ได้มีประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๑4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 เรื่อง รับสมัครสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไปจนถึงวันที่ 11 มีนาคม ๒๕๖5 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 6 ราย ดังนี้ 

๑๐๑ นางสาวชนัญญุตา เมธารินทร์ 
๑๐๒ นางสาวกรีัตยา ยั่งยืน 
๑๐๓ นางสาวขวัญรัตน์ ครองทรัพย์ 
๑๐๔ นายธนัท โรจนบวร 
105 นางสาวทัศนีย์ ไทยหินโจน 
106 นางสาวจิราวดี มนตรีวงค์ 

ข) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในวันศุกร์ที่  18 

มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยให้รายงานตัวที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.00 น. ก าหนดการสอบ สถานที ่และตารางสอบ ตามเอกสารแนบ 1  

ค) หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป  ด้วยวิธีการประเมินโดยการสอบข้อเขียน (50 คะแนน) ดังนี้ 

   - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 
   - หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง  และต่อสัญญา
จ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดกรมการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   - สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๖ 
   - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  
  - ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ด้วยวิธีการประเมินโดยการสอบข้อเขียน และปฏิบัติ
ในด้านทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (50 คะแนน) ดังนี้ 

  (1) ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    (2) ความรู้ความสามารถ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเก่ียวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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     - ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล 100 คะแนน (โดยการสอบสัมภาษณ์) 
  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม การเอ้ืออ านวยการปฏิบัติงาน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การคิด
อย่างเป็นระบบ 
   ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
         ๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม คือ สุภาพสตรีสวมกระโปรง สวมรองเท้า
หุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
        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  
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          ๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการประเมิน จะน าออกจากห้องประเมินไม่ได้ 
เว้นแต่คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น 
          ๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดท าตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินได้
อนุญาตแล้ว 
          ๔.๑๓ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้ 
เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่  
       ๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
       ๖. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้ 
       7. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนกรุณาแสดงผล ATK ที่ตรวจภายใน 24 ชั่วโมง และหลักฐานผลการ
ฉีดวัคซีน อย่างน้อย 2 เข็มมาแสดงในวันสอบด้วย และระหว่างการสอบให้สวม Mask 2 ชั้น 

จ) กรมการแพทย์จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่   
24 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ณ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และทาง
เว็บไซต์ที ่ www.pmnidat.go.th  

               ประกาศ ณ วันที่  14  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
        

          

        
                               (นายสรายุทธ์  บุญชัยพานิชวัฒนา) 

                                       ผู้อ านวยการสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
                                        ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ 

 
 
 
 

 
ส่งผลตรวจ ATK + ฉีดวัคซีน 

 
  



 

เอกสารหมายเลข 1 

ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

และวิธีการประเมิน 
วัน เวลา และสถานที่ 

เลขประจ าตัวสอบ 
ของผู้สมัคร 

๑. ความรู้ความสามารถท่ัวไป (..๕๐... คะแนน) 
    วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน 
    - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 
    - หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญา
จ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัด
กรมการแพทย์ พ.ศ.2557 
    - สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขทัว่ไป พ.ศ.2556 
    - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันบ าบัดรักษา 
และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

วันศุกร์ที่  ๑8 มีนาคม ๒๕๖5 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุม 6 ชั้น 4 สถาบัน
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ 

เลขที่ ๑๐๑ – ๑๐6          

๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
(...๕๐...คะแนน)  
    วิธีการประเมิน  โดยการสอบข้อเขียน 
    - ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานต าแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

เวลา 10.๐๐ – ๑1.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุม 6 ชั้น 4 สถาบัน
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ 

เลขที่ 101 - 106 

3. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
   วิธีการประเมิน  โดยการสอบปฏิบัติ 
   - การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เวลา 11.๐๐ – ๑2.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุม 6 ชั้น 4 สถาบัน
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ 

เลขที่ 101 - 106 

4. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล  
(100 คะแนน) 
    วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ 
 

เวลา 13.3๐ – ๑6.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุม 6 ชั้น 4 สถาบัน
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูฯ 

เลขที่ 101 - 106 

  


