
 
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ก าหนดวัน เวลา และสถานที่   
ในการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ 

------------------------------------- 

  ตามท่ีได้มีประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕62 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ  ต าแหน่ง  พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)  จ านวน  
1  อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นั้น 

   บัดนี้  การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการคัดเลือก  ดังนี้ 

ก)  รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก          
    

เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ  -   สกุล หมายเหตุ 
001 นายเจษฎา   มาเมือง  

     
 

 

  ข)   ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการคัดเลือก    
        ก าหนดการคัดเลือก ครั้งที ่๑  ตามวัน  เวลาและสถานที่ในการคัดเลือก ดังนี้ 
 

ต าแหน่ง พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) 
  

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนน วิธีการประเมิน เวลา  วันที่ / สถานที่ 

 
1. ความรู้ความสามารถท่ัวไป  
    ความรู้ทักษะเฉพาะต าแหน่ง 
 
 
2. ทักษะในการขับรถยนต์ 

 
25 
25 

 
 

50 

 
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 

 
 

สอบปฏิบัติ 

 
09.00 – 10.00 น. 

 
 
 

10.30 – 11.30 น. 
 

 
 

วันที่ 15 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562          

ณ ห้องประชุม 
สุขส าราญ (ชั้น 4)  

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 

หมายเหตุ   ให้ผู้สมัครสอบเข้ารายงานตัวก่อนเข้าห้องสอบ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  
 

 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ครั้งที่ 2  (สอบสัมภาษณ์)  จะต้องเป็นผู้สอบ  
ได้คะแนนในการคัดเลือกครั้งที ่1 (สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ)  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

2/ค) ประกาศ... 
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  ค)  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที ่1 (สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ)  และ       
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ครั้งที่ 2  (สอบสัมภาษณ์)   

     ส านักงานสาธารณสุขเพชรบูรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน   
และสอบปฏิบัติ)  และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  ในวันที่  16  สิงหาคม พ.ศ.  2562      
ณ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และทาง www.phetchabunhealth.go.th 

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
   ๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ  กระโปรงหรือ 
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
   ๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และเตรียม 
อุปกรณ์เครื่องเขียนที่ใช้ในการสอบ เช่น  ปากกา  ดินสอ และยางลบ  เป็นต้น 
   ๓. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบที่ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ออกให้และ
บัตรประจ าประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้งหากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้ 

4. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ   
พร้อมปิดเสียงโทรศัพท์ให้เรียบร้อย (หากต้องการวางไว้นอกห้อง) และคณะอนุกรรมการด าเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณจะไม่รับผิดชอบ หากเกิดการช ารุดหรือสูญหาย 
       ๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาท ีแต่จะเข้าห้องสอบได้  
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
       ๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่ง และค าแนะน าของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุม     
การสอบโดยเคร่งครัด 
       ๔.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบก าหนดให้เท่านั้น 
  4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 30 นาที นั้น  
ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานตัดสินใจในการอนุญาตให้เข้าห้องสอบได้ 
       ๔.๖ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามต าแหน่งที่สมัครและตามวัน เวลา     
ที่ก าหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดต าแหน่งจะถูกปรับให้ตก และไม่มีสิทธิเข้าสอบในต าแหน่งที่สมัครอีก 
       ๔.๗ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่ก าหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ 
ในการสอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับสมรรถนะนั้น 
       ๔.๘ เขียนชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจ าตัวสอบเฉพาะ   
ในที่ท่ีก าหนดให้เท่านั้น 
       ๔.๙ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอกและ
ไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 

 
 

3./4.10 ถ้าสอบเสร็จ...  
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  4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้น ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้ และห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา 30 นาที
หลังจากเริ่มสอบ 
 4.11 แบบทดสอบกระดาษค าตอบที่ใช้ในการสอบจะน าออกจากห้องสอบไม่ได้ 
       ๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดท าค าตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 
       ๔.๑๓ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ 
และต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่     
 ๔.๑๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต
หรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
       ๔.๑๕ ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้ 
     

ประกาศ  ณ  วันที่   7   สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
  
 
 

(นายชัยวัฒน์  ทองไหม) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประธานคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเงินนอกงบประมาณ 
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