ประกาศโรงพยาบาลเจาพระยายมราช
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตําแหน*งต*างๆ
ตามที่ไดมีประกาศโรงพยาบาลเจาพระยายมราชลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ! พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป,นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตําแหน1งต1างๆ และจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จึ ง ขอประกาศรายชื่ อผู มี สิ ทธิ เ ขารั บ การประเมิ น ความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถทักษะและ
สมรรถนะ ดังต1อไปนี้
ก) รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามวัน เวลา และ
สถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
ตําแหน*งพนักงานการเงินและบัญชี
ความรูความสามารถ ทักษะ และ วัน เวลาและสถานที่
เลขประจําตัว
สมรรถนะ
ในการประเมินฯ
ผูสมัคร
และวิธีการประเมิน
(โดยวิธีการสอบขอเขียน)
วันจันทร!ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๑.ความรูความสามารถทั่วไป
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑–๘
๒.เฉพาะตําแหน1ง
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ หองประชุม ขุนแผน ชั้น ๙
อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช
ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใหผูสมัครปฏิบัติ
ตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต1งกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กล1าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเทาหุม
สน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสนและประพฤติตนเป,น
สุภาพชน
๒. เป,นหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ

๒/๓. ตองนํา...

-๒๓. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกใหไปในวัน
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม1มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ
เจาหนาที่ควบคุมการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม1อนุญาตให
เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได
๔. การเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียน ตอง
ปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑. หามนําเครื่องมือและอุปกรณ!สื่อสารอิเลคทรอนิกส!ทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
๔.๒. ควรไปถึงสถานที่ประเมินก1อนเริ่มเวลาประเมินไม1นอยกว1า ๓๐ นาที แต1จะเขาหองสอบไดก็ต1อเมื่อไดรับ
อนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินแลว
๔.๓. ตองเชื่อฟIง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินโดย
เคร1งครัด
๔.๔. ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการสอบกําหนดใหเท1านั้น
๔.๕. ผูเขาสอบที่เดินทางไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลวเป,นเวลา ๓๐ นาที
จะไม1ไดรับอนุญาตใหเขาสอบ
๔.๖. ภายในเวลา ๔๕ นาที นับตั้งแต1เวลาที่กําหนดเริ่มสอบจะออกจากหองสอบไม1ได เวนแต1จะไดรับอนุญาต
และอยู1ในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาที่คุมสอบ
๔.๗. ผูเขารับการประเมินสมรรถนะจะตองเขาสอบตามตําแหน1งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กําหนดในตาราง
สอบผูสอบที่เขาสอบผิดตําแหน1งจะถูกปรับใหตกและไม1มีสิทธิเขาสอบในตําแหน1งที่สมัครอีก
๔.๘. ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบและหองสอบที่กําหนดให ผูใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบสมรรถนะใด
จะไม1ไดรับคะแนนสําหรับสมรรถนะนั้น
๔.๙. เขียนชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตําแหน1งที่สมัครสอบและ เลขประจําตัวสอบเฉพาะในส1วนที่
กําหนดใหเท1านั้น
๔.๑๐. เมื่ ออยู1ในหองสอบขณะสอบไม1พูดหรื อติดต1 อกับผู เขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม1ออกจาก
หองสอบเวนแต1จะไดรับอนุญาตและอยู1ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ
๔.๑๑. ถาสอบเสร็จก1อนเวลาและส1งกระดาษคําตอบนั้นแลว จะออกจากหองสอบไดตองไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ
๔.๑๒. แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใชในการสอบจะนําออกจากหองสอบไม1ได เวนแต1คณะกรรมการหรือ
เจาหนาที่ควบคุมการสอบไดอนุญาตเท1านั้น
๔.๑๓. เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบ ใหหยุดทําคําตอบจะตองหยุดทันที
แต1จะออกจากหองสอบไดต1อเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการสอบไดอนุญาตแลว
๔.๑๔. เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่สอบโดยพลัน หามติดต1อกับผูที่ยังไม1ไดเขาสอบ และตองไม1
กระทําการใดๆ อันเป,นการรบกวนผูที่ยังสอบอยู1
๓/๔.๑๕. ผูใดไม1ปฏิบัติ...

-๓๔.๑๕. ผูใดไม1ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผูใดทุจริต หรือพยายามทุจริต
อาจไม1ไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ
นสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการ
ใหคะแนนก็ได
๔.๑๖. ผูใดไม1มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล1าวถือว1าสละสิทธิ์ และไม1มีสิทธิ์เขารับการประเมิน
สมรรถนะครั้งนี้
ง) โรงพยาบาลเจาพระยายมราชจะประกาศรายชื่อผูสอบผ1านขอเขียน ในวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บอร!ด
ฝMายการเจาหนาที่ ชั้น ๘ อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช และทาง www.yrh.moph.go.th
ประกาศ ณ วันที่

๑๓

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน ้าที 1

เอกสารแนบท#ายประกาศโรงพยาบาลเจ#าพระยายมราช ลงวันที่

๑๓

มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายชื่อผู#มีสิทธิเข#ารับการประเมินความรู#ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ตําแหนงพนักงานการเงินและบัญชี
เลขประจําตัว
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