
 

 

 

 

   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

   เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา      
           สถานที่ ในการประเมินครั้งท่ี 1 และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

________________________________ 

 

 ตามท่ีจังหวัดนครปฐม ไดมีประกาศจังหวัดนครปฐม ดังนี้ 
 1. ประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปน

พนักงานราชการทั่วไป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุมงานบริหารทั่วไป ตำแหนงพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน 
จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแตวันที่ 13 – 21 กรกฎาคม 2564   

 2. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั ่วไป ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง เลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน
พนักงานราชการทั ่วไป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที ่ 20 – 21 กรกฎาคม 2564 เนื ่องจาก
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19  
 3. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั ่วไป ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง กำหนดวันรับสมัครบุคคลเพื ่อเลือกสรรเปน
พนักงานราชการทั่วไป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอจากเดิมมีกำหนด 2 วัน โดยกำหนดวันรับสมัคร 
ระหวางวันท่ี 9 - 10 กันยายน 2564  

 บัดนี้ การรับสมัครไดเสร็จสิ้นแลว คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ จึงประกาศ
รายชื ่อผู มีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานท่ี  
ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 ดังตอไปนี้ 

 ก)  รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
   ซึ่งมีช่ือตัว – ชื่อสกุล เลขประจำตัวสอบ (ตามเอกสารแนบทายประกาศที่ 1) 

   ทั ้งนี ้ การประกาศรายชื ่อผู มีสิทธิเขารับการประเมินฯ ครั ้งที่ 1 ดังกลาว คณะกรรมการ
ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ไดประกาศตามเอกสารและขอเท็จจริงที่ผู สมัครไดร ับรองตนเองในใบสมัคร 
วาเปนผูที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไมมีลักษณะตองหามและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตามประกาศรับสมัครฯ 
ดังนั ้น หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัครฯ หรือคุณวุฒิที่สมัคร  
ก.พ.มิไดร ับรองวาเปนคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครฯ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ  
จะถือวาผู สมัครรายนั ้นเปนผูไมมีคุณสมบัติและไมมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ 
มาตั้งแตตน 

  ใหผูสมัครฯ ตรวจสอบความถูกตองของคำนำหนานาม ชื่อตัว ชื่อสกุล ใหถูกตองตามขอเท็จจริง 
และตรงตามบัตรประจำต ัวประชาชน หากพบว าไม ถ ูกต องให ต ิดต อดวยตนเอง ณ กลุ มงานปกครอง  
ที ่ทำการปกครองจ ังหวัดนครปฐม ชั ้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ถนนศูนยราชการ  ตำบลถนนขาด                
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยแนบเอกสารประกอบ ดังนี้ 
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  (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
   (2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินคาธรรมเนียมการสมัครฯ 
   ทั้งนี้ ตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ 
 

 ข) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังที่ ๑ 

  ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้ 

   1. วัน เวลา ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1  

   - วันเสารที่  25  กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

  2. สถานท่ีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 

    - ณ อาคารอเนกประสงคกองรอยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษา
ดินแดนจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  ถนนศนูยราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม (ตามเอกสารแนบทายประกาศที่ 2) 

   โดยมีขอบเขตเนื้อหาการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอ 7.1 

 ค) ระเบียบการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
  การเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียน  
ใหผูเขาประเมนิฯ ปฏิบัติตามระเบียบการสอบโดยเครงครดั ดังนี้ 

  1. เปนหนาที่ของผูเขาสอบที่จะตองทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  
   2. การแตงกาย ใหผู เขาสอบแตงกายดวยชุดสุภาพเรียบรอย หรือตามธรรมเนียมปฏิบัติ 
ของศาสนา และตองสวมหนากากอนามัยตลอดระยะเวลาสอบ ดังนี้ 
   สุภาพสตรี :  สวมเสื้อเชิ้ต กระโปรง หรือกางเกงทรงสุภาพ สวมรองเทาหุมสน 
       หรือรัดสน สำหรับสตรีมีครรภอนุญาตใหสวมชุดคลุมทองแบบสุภาพได 
   สุภาพบุรุษ : สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาวทรงสุภาพ สอดชายเสื้อไวในกางเกง  
       สวมรองเทาหุมสน 
    หาม  : สวมเสื้อยืดคอไมมีปก เสื้อสูทหรือเสื้อคลุม เสื้อแขนกุด หรือเสื ้อไมมีแขน  
       หรือเสื้อสายเดี่ยว กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส หรือกระโปรงยีนส รองเทาแตะ 
       เวนแตมีเหตุจำเปนอันสมควรและกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบอนุญาต 
       แลวเทานั้น 
  3. ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

   1) ผูเขาสอบตองดูแลสุขภาพของตนเองไมใหอยูในกลุมเสี่ยงจนเปนเหตุใหตองถูกกักตัว หรือ
เปนผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือเจ็บปวยในทุกกรณี รวมทั้งผูที่อยูระหวางตั้งครรภจนไมสามารถ 

เขารับการประเมินความรูความสามารถฯ (สอบขอเขียน) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดได และจะไมสามารถ 
ใชเปนขออางเพื่อขอประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน)  ในภายหลังได 
 
                               /2) ผูเขาสอบ ..... 
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    2) ผูเขาสอบตองสวมหนากากอนามัยที่ผูเขาสอบจัดหามาเองตลอดเวลาในบริเวณสถานที่สอบ 
อาคารสอบ และขณะที่อยูในหองสอบ ยกเวนในขณะแสดงตนตอกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบ รวมถึงรักษา
ระยะหาง (Social Distancing) เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ 

ตองใชเจลแอลกอฮอลที่จังหวัดนครปฐมจัดเตรียมไวใหทำความสะอาดมือกอนเขาอาคารสอบเทานั้น 
   3) จังหวัดนครปฐม จัดใหมีระบบคัดกรองสำหรับผูเขารับการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั ้งที ่ 1 (สอบขอเขียน) ทุกคน โดยใชเครื ่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบไมตองสัมผัสตัว  
กรณีวัดอุณหภูมิรางกาย ตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการ ไอ จาม น้ำมูกไหล หรือไมผานขั้นตอน 
การคัดกรอง ผูเขาสอบจะตองปฏิบัติตามแนวทางอื่น ๆ ที่กรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบกำหนดอยางเครงครัด  
เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  4. หลักฐานที่ใชแสดงตนในการเขาสอบ ผู เขาสอบตองแสดง บัตรประจำตัวผู สมัคร  
บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง โดยปรากฏรูปถาย ชื่อตัว – ชื ่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก       
อยางชัดเจน และตรงกับประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารบัการประเมินฯ ตามประกาศน้ี หากไมมีหลักฐานที่ใชแสดงตน
ในการเขาสอบ กรรมการหรือเจาหนาที่คมุสอบ จะพิจารณาไมอนญุาตใหเขาหองสอบ 

  5. ส่ิงท่ีสามารถนำเขาหองสอบได 
    1) บัตรประจำตัวผู สมัคร บัตรประจำตัวประชาชนฯ ตามขอ 4. เพื ่อใชแสดงตนในการ 
เขาสอบ เทาน้ัน  
   2) ผูเขาสอบไมตองจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ ที่ตองใชในการสอบแตอยางใด   

 6. การสอบขอเขียน  
  6.1 ผูเขาสอบควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มสอบไมนอยกวา 1 ชั่วโมง  เพื่อตรวจสอบ 
ผังที่นั ่งสอบ หองสอบ และอาคารสอบ แตจะเขาหองสอบไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ 
คุมสอบแลวเทานั้น 
  6.2 ผู เขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเริ ่มสอบไปแลว 30 นาที จะไมไดรับอนุญาต 
ใหเขาหองสอบ 
  6.3 ผู เข าสอบจะตองนั ่งสอบตามที่น ั ่งสอบ หองสอบ อาคารสอบ และสถานที่สอบ  
ที่กำหนดไวเทานั้น หากผูใดนั่งสอบผิดที่นั ่งสอบ หรือผิดหองสอบ หรือผิดอาคารสอบ หรือผิดสถานที่สอบ และ 
ไดเริ่มการสอบไปแลว จะถูกยุติการสอบและถูกเชิญไปกองอำนวยการสอบจนกวาจะหมดเวลาสอบ โดยผูเขาสอบ
ตองเขียนใบยุติการสอบไวเปนหลักฐาน และจะไมไดรับการตรวจใหคะแนน 
  6.4 ในกรณีที่ผู เขาสอบมีสิ ่งของ สัมภาระอื ่น ๆ ใหเปนหนาที ่ของผูเขาสอบที่จะตอง 
นำเก็บรักษาไวภายนอกหองสอบ หากมีการเสียหายหรือสูญหาย จังหวัดนครปฐมจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
หรือสูญหายที่เกิดข้ึน 
   6.5 ผู เข าสอบจะตองปฏิบัต ิตามคำสั ่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจาหนาที่
ดำเนินการสอบโดยเครงครัด ตลอดระยะเวลาสอบหามผูเขาสอบติดตอ พูดคุย หรือกระทำการใด ๆ อันเปนการ
รบกวนผูเขาสอบรายอื่น หากไมปฏิบัติตามจะไมไดรับการตรวจใหคะแนน 
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  6.6 เมื่อผูเขาสอบเขาหองสอบแลว หามออกจากหองสอบจนกวาจะหมดเวลาสอบ เวนแต 
จะไดรับอนุญาตจากหัวหนาหองสอบและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบเทานั้น ทั้งนี้ รวมถึง 
ผู ที ่ทำขอสอบเสร็จกอนเวลาที ่กำหนด จะตองนั่งอยู ในหองสอบโดยความสงบจนกวาจะหมดเวลาสอบ และ 
ไดรับอนุญาตจากหัวหนาหองสอบแลว จึงจะออกจากหองสอบได หากฝาฝนจะไมไดรับการตรวจใหคะแนน 
  6.7 ห ามผ ู  เข  าสอบคัดลอกข อสอบ หร ือนำแบบทดสอบ หรือกระดาษคำตอบที่  
จังหวัดนครปฐม จัดใหออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด หากฝาฝนระหวางอยูในหองสอบ ผูเขาสอบรายนั้นจะถูกยุติ 
การสอบและตองนั่งอยูในหองสอบจนกวาจะหมดเวลาสอบ โดยผูเขาสอบตองเขียนใบยุติการสอบไวเปนหลักฐาน  
และจะไมไดรับการตรวจใหคะแนน หรือหากตรวจสอบพบการกระทำดังกลาวภายหลัง จังหวัดนครปฐมจะไม
พิจารณาใหเปนผูสอบผานการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 
                        6.8 เมื ่อหมดเวลาสอบ และหัวหนาหองสอบ หรือเจาหนาที ่ค ุมสอบประกาศสิ ้นสุด 
เวลาสอบ ใหผู เขาสอบหยุดทำขอสอบทันที และนั ่งประจำที ่จนกวาหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที ่คุมสอบ  
จะอนุญาตใหออกจากหองสอบได 
                        6.9 หากผู เขาสอบรายใดไมปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู เขาสอบรายใด
ทุจริต หรือพยายามทุจริตในการสอบจะถูกเชิญออกจากหองสอบ หรือยุติการสอบ และคณะกรรมการดำเนินการ
สรรหาและเลือกสรรฯ จะพิจารณาส่ังงดการตรวจใหคะแนน พรอมทั้งดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับบุคคลน้ัน   

 ง) การประกาศผลการประเมิน 
  จังหวัดนครปฐม จะประกาศรายชื ่อผู ผ านการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน) ซึ่งไดคะแนนไมต่ำกวารอยละ 60 ใหเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสมัภาษณ) ภายในวันที่  27 กันยายน 2564 ณ กลุมงานปกครอง 
ที ่ทำการปกครองจ ังหวัดนครปฐม ชั ้น 3 ศาลากลางจ ังหว ัดนครปฐม ถนนศูนยราชการ ตำบลถนนขาด  
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และทางเว็บไซตที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม www.dopanpt.com และ 
เว็บไซตจังหวัดนครปฐม https://www.nakhonpathom.go.th  หัวขอ “ขาวประกาศ” ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
กำหนดการ จะประกาศใหทราบตามเว็บไซตดังกลาวขางตน  

             ประกาศ ณ วันที ่ 10  กันยายน  พ.ศ. 2564 
 

 
               (นายเชาวเนตร  ยิ้มประเสริฐ) 

               ปลัดจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน 
                ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม  

               ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 
              
 
 

 
 
 

 


