ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
อําเภอน้ําหนาว สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตามที่ไดมีประกาศ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ลงวันที่ ๒9 มกราคม พ.ศ.25๖4
เรื่อง รับสมั ครบุ คคลเพื่ อสรรหาและเลือกสรรเป นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตําแหนง พนั กงาน
การเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต และนักวิชาการสาธารณสุข และจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 นั้น
โรงพยาบาลน้ําหนาว สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ จึงขอประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังตอไปนี้
ก) รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ (เอกสารแนบทายหมายเลข 1)
ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1
ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามวัน
เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
ตําแหนง พนักงานการเงินและบัญชี
ความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ
และวิธีการประเมิน
ความรูความสามารถทั่วไปและความ
เหมาะสมกับตําแหนง
(โดยวิธีการสอบขอเขียน)

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินฯ

หมายเหตุ

วันที่ 3 มีนาคม 2564
เวลา ๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโรงพยาบาลน้ําหนาว

ตําแหนง พนักงานขับรถยนต
ความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ
และวิธกี ารประเมิน
ความรูความสามารถทั่วไปและความรู
ความสามารถเกี่ยวกับงานเวชสถิติ (โดย
วิธีการสอบปฏิบัต)ิ

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินฯ

หมายเหตุ

วันที่วันที่ 3 มีนาคม 2564
เวลา ๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโรงพยาบาลน้ําหนาว
2/ตําแหนง พยาบาล...
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ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
ความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ
และวิธีการประเมิน
ความรูความสามารถทั่วไปและความรู
ความสามารถดานการพยาบาลผูปวย
(โดยวิธีการสอบขอเขียน)

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินฯ

หมายเหตุ

วันที่วนั ที่ 3 มีนาคม 2564
เวลา ๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมโรงพยาบาลน้ําหนาว

ค) ประกาศรายชื่อผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1
หรือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
โรงพยาบาลน้ําหนาว สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ จะประกาศรายชื่อผู
ผานการประเมิ น ความรูความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเขารับ การประเมิน ความรู
ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ ครั้ งที่ 2 ในวั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ 2560 ณ บอร ด ประชาสั ม พั น ธ
โร ง พ ย า บ า ล น้ํ า ห น า ว สั งกั ด สํ า นั ก งา น ส า ธ า ร ณ สุ ข จั งห วั ด เพ ช ร บู ร ณ แ ล ะ ท า ง เว็ บ ไซ ต
www.namnaohospital.go.th
ง) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2
ใหผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เขารับการประเมิน
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
ความรูความสามารถ ทักษะ และ
วัน เวลาและสถานที่
สมรรถนะและวิธีการประเมิน
ในการประเมินฯ
คุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับ
วันที่ 19 มีนาคม 2564
ตําแหนง
เวลา ๙.๐๐ น.
- บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา และวุฒิ ณ หองประชุมโรงพยาบาลน้ําหนาว
ภาวะทางอารมณ
- ทัศนคติ และแรงจูงใจ
- ความคิดริเริ่ม สรางสรรค เชาว
ปญญา ฯลฯ
- การสื่อสารโดยการพูด
- การแกไขปญหาเฉพาะหนา
(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ)

หมายเหตุ

จ) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวม
รองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสนและประพฤติตนเปน
สุภาพชน
2. เป นหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ
3. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกใหไป
ในวั น ประเมิ น ความรู ค วามสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะทุ ก ครั้ ง หากไม มี บั ต รใดบั ต รหนึ่ ง กรรมการหรื อ
เจาหนาที่ควบคุมการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได
4. การเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียน
ตองปฏิบัติ ดังนี้
4.1 หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเลคทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินกอนเริ่มเวลาประเมินไมนอยกวา 30 นาที แตจะเขาหอง
สอบไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินแลว
4.3 ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุม
การประเมินโดยเครงครัด
4.4 ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการสอบกําหนดใหเทานั้น
4.5 ผูเขาสอบที่เดินทางไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไป
แลวเปนเวลา 30 นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
4.6 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแตเวลาที่กําหนดเริ่มสอบจะออกจากหองสอบไมได
เวนแตจะไดรับอนุญาต และอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ
4.7 ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามตําแหนงที่สมัคร และตามวัน เวลาที่
กําหนดในตารางสอบ ผูสอบที่เขาสอบผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขาสอบในตําแหนงที่สมัครอีก
4.8 ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบและหองสอบที่กําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดที่ในการ
สอบสมรรถนะใด จะไมไดรับคะแนนสําหรับสมรรถนะนั้น
4.9 เขียนชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตําแหนงที่สมัครสอบและ เลขประจําตัวสอบ
เฉพาะในสวนที่กําหนดใหเทานั้น
4.10 เมื่ออยูในหองสอบขณะสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและ
ไมออกจากหองสอบเวนแตจะไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ
4.11 ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงกระดาษคําตอบนั้นแลว จะออกจากหองสอบไดตอง
ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
4.12 แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไมได เวนแต
คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบไดอนุญาตเทานั้น
4.13 เมื่ อ หมดเวลาและคณะกรรมการหรื อ เจ าหน าที่ ค วบคุ ม การสอบ ให ห ยุ ด ทํ า
คําตอบจะต องหยุ ดทัน ที แต จะออกจากห องสอบไดตอเมื่ อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุ มการสอบได
อนุญาตแลว
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4.14 เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขา
สอบ และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยังสอบอยู
4.15 ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผูใดทุจริต
หรือพยายามทุจริตอาจไมไดรับ อนุญาตใหเขารับ การประเมิน สมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสอบจะ
พิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได
4.16 ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกลาวถือวาสละสิทธิ์ และไมมี
สิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ฉ) โรงพยาบาลน้ํ า หนาว สั งกั ดสํ านั ก งานสาธารณสุ ข จังหวัด เพชรบู รณ จะประกาศ
รายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ บอรดประชาสัมพันธโรงพยาบาล
น้ําหนาว สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ และทางเว็บไซตwww.phetchabunhealth.go.th หรือ
www.namnaohospital.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
(ลงชื่อ)...................................................
(.................................................)
ประธานกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

เอกสารแนบทายหมายเลข 1
โรงพยาบาลน้ําหนาว สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ
ลงวันที่ 2๕ กุมภาพันธ ๒๕๖4
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตําแหนง พนักงานการเงินและบัญชี
เลขประจําตัวสอบ
0101

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

นางสาวทิพยรัตน ขวัญโพก
ตําแหนง พนักงานขับรถยนต

เลขประจําตัวสอบ
0201

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

นายสัตยา วังคีรี
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข

เลขประจําตัวสอบ
0301
0302
0303

ชื่อ – สกุล
นายณัฐดนัย ทบดาน
นางสาวสลิลทิพย บางทับ
นางสาววารุณี อําคาหลา

หมายเหตุ

