
 
 
 
 

 

(ส าเนาคู่ฉบับ) 
 

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  

เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ครั้งที่ ๑) 

................................................. 

  ตามท่ีจังหวัดชัยภูมิ  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป       
จ านวน  ๑ ต าแหน่ง ๑ อัตรา  โดยรับสมัครตั้งแต่วั นที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่  ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น            
บัดนี้  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จังหวัดชัยภูมิ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับกา รประเมินสมรรถนะฯ  
ดังต่อไปนี้ 

๑. รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
    บัญชีรายช่ือแนบท้าย ประกาศฯ 

๒. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะฯ  
    ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
ก) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม  
    สุภาพสตรี สวมเสื้อสุภาพ กระโปรงคลุมเข่า สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น  
    สุภาพบุรุษ  สวมเสื้อสุภาพ กางเกงสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น 

และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
      ข) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร 
      ค) ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร ใบเสร็จรับเงิน (ใบเสร็จการจ่ายค่าสมัคร) และบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสรรหาและเลือกสรร อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือกก็ได้ 
      ง) ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้               
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว 
      จ) ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการและเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบโดยเคร่งครัด 
      ฉ) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๒๐ นาท ี            
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
      ช) เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอ่ืน หรือบุคคลภายนอกและไม่
ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ 

ฌ) ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว  ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้  และห้ามน าแบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการ
สอบออกจากห้องสอบ 
              ญ) เมื่อหมดเวลา…/-๒- 
 

 



- ๒ – 
 
     ญ) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดท าค าตอบ
จะต้องหยุดทันทีแต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว 

ฎ) ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพ ยายาม       
ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และคณะกรรมการด าเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 
     ฏ) ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิ                
เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี ้

๔. เกณฑ์การตัดสิน 
    ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัครฯ (หน้า ๕) 

๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒  
         จังหวัดชัยภูมิ  จะ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒               
(ด้วยวิธีการสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  ทาง Website http://cpho.moph.go.th  หน้าประกาศ
รับสมัครงาน 

               ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
****ผู้ใดเดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงสีแดงเข้มและจังหวัดกลุ่มเสี่ยงสีแดง ต้องได้รับผลตรวจ Rapid 
Antigen Test (การตรวจแบบรวดเร็ว) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๗๒ ชั่วโมง และน าผลตรวจมายืนยันก่อนเข้าห้อง
สอบ ขอให้ผู้มาสอบมาถึงห้องสอบก่อนเวลาเข้าสอบอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง เพื่อรับการตรวจคัดกรองโควิด-
๑๙ ก่อนเข้าห้องสอบ**** 
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๒. ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
       ให้ผู้มีสิทธิฯ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน  เวลา  และสถานที่ ตามตาราง  ดังนี้ 

 

วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ 
ในการคัดเลือก 

การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน(ทุกต าแหน่ง)   
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ปรนัย) เช่น 
    - ข่าวสารทั่วไป และเหตุการณ์บ้านเมือง 
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ปรนัย) เช่น 
    - ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
(การสัมภาษณ์) 
 
 
 
 
 

การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
สอบสัมภาษณ์ 
  

 
 

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
(อนุญาตให้ออกห้องสอบได้ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น.
เป็นต้นไป) 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
 

วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๖๕                        
ณ ทาง Website http://cpho.moph.go.th  
(หน้าประกาศรับสมัครงาน) 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
ณ. ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
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      ๑. รายชื่อผู้มสีิทธิเขา้รับการประเมนิสมรรถนะ เพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ไป ครั้งที ่๑
          ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๐๐๑ นางสาววิลันดา  วงษ์สนั่น
๐๐๒ นางสาวธัญญรัตน์  ค าแสน
๐๐๓ นางสาววิไลวรรณ บุญทา

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

   แนบท้ายประกาศจังหวัดชยัภูม ิ ลงวันที ่ ๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๕


