ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง
ตามที่ ได้ มี ป ระกาศสำนั กงานสาธารณสุ ข อำเภอปง ลงวั นที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2565
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลขุนควร ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และจะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 19 สิงหาคม
2565 นั้น
สำนั กงานสาธารณสุ ข อำเภอปง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิ ทธิเข้ารับ การประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามวัน
เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และวิธีการประเมิน
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
2. ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เรื่อง ความรู้ ทักษะ ที่จำเป็นในการ
ปฎิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินฯ
วันที่ 22 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอปง

เลขประจำตัว
ผู้สมัคร
เลขที่ 001 ถึง 003

//ค) ประกาศรายชื่อ...

-2ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
สำนักงานสาธารณสุข อำเภอปง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
(โดยการสอบสั ม ภาษณ์ ) ในวั น ที่ 23 สิ งหาคม 2565 ณ สำนั ก งานสาธารณสุ ข อำเภอปง และทาง
www.ponghospital.net
ง) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 2
ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ ที่ 1 เข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและ
วัน เวลาและสถานที่
เลขประจำตัว
วิธีการประเมิน
ในการประเมินฯ
ผู้สมัคร
คุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
วันที่ 24 สิงหาคม 2565
xxxx
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทาง เวลา 09.00 – 12.00 น.
อารมณ์
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
- ทัศนคติ และแรงจูงใจ
สาธารณสุขอำเภอปง
- ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ฯลฯ
- การสื่อสารโดยการพูด
- ความรอบรู้ในการดำเนินงานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล
(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (โดยการสอบสัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ในการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
จ) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น
สุภาพบุ รุษสวมเสื้ อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้ าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็น
สุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ
3. ต้องนำบั ตรประจำตั วผู้ สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัต รที่ ทางราชการออกให้ ไปในวัน
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
....//....การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ……..
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4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
โดยเคร่งครัด
4.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น
4.๕ ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้วเป็นเวลา
30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
4.๖ ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่กำหนดเริ่ มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
4.๗ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กำหนดใน
ตารางสอบ ผู้สอบที่เข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครอีก
4.๘ ผู้ เข้ าสอบจะต้ องนั่ งสอบตามที่ นั่ งสอบและห้ องสอบที่ กำหนดให้ ผู้ ใดนั่ งสอบผิ ดที่ ในการสอบ
สมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนสำหรับสมรรถนะนั้น
4.๙ เขียนชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตำแหน่งที่สมัครสอบและ เลขประจำตัวสอบเฉพาะในส่วนที่
กำหนดให้เท่านั้น
4.1๐ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจาก
ห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
4.1๑ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคำตอบนั้นแล้ว จะออกจากห้องสอบได้ต้องได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการ
4.1๒ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบจะนำออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตเท่านั้น
4.1๓ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดทำคำตอบจะต้องหยุด
ทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
4.1๔ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้อง
ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
4.1๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัตติ ามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม
ทุจริตอาจไม่ได้รับ อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบ
จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

.....//.... 4.1๖ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา……

4.1๖ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ฉ) สำนั กงานสาธารณสุ ข อำเภอปง จะประกาศรายชื่ อและขึ้นบั ญ ชีรายชื่อผู้ ผ่ านการ
เลื อ ก ส รร ใน วั น ที่ 2 5 สิ งห าค ม 2 5 6 5 ณ ส ำนั ก งาน ส าธ ารณ สุ ข อ ำเภ อ ป ง แ ล ะท าง
www.ponghospital.ne
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(นายจีรศักดิ์ แก้วคำปา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สาธารณสุขอำเภอปง

เอกสารแนบท้ายประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตำแหน่งแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

001

นางสาวอมรรัตน์ รัตนะ

002

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีศักตยา

003

นางสาวพรรณิดา ใจซื่อ

หมายเหตุ
**ทั้งนี้ ผู้สมัครที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง
ต้องมีผลตรวจคัดกรองโควิด-19
ภายใน 72 ชม.**

