
 
  
 
  

 

                  

             

 
    
 

                                    ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ต าแหน่งพนักงานบริการ  
                                          ------------------------------------------ 

  ตามที่ได้มีประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  ลงวันที่  6  มิถุนายน พ.ศ.2559  เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในต ำแหน่งพนักงานบริการ โดยจะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวันที ่ 21  มิถุนายน พ.ศ.2559 

  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

ก) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
1. ต าแหน่งพนักงานบริการ 

 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 

นายวัชระ  เครือเทศ 
นายกัมพล  ตาธิยะ 
นายณัฐวุทธ  แสนแก้ว 
นายเอกยุทธ อุ่นเรือน 
นายวสันต์  เขื่อนสอน 
นายนิกร  อุตมะ 
นายอานนท์  ยาแปง 
นายณรงค์ชัย  ไกรงามสม 

 

ข) ก าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
    ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 
        

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
วัน เวลา และสถานที่ 

ในการประเมินสมรรถนะ 
วิธีการ

ประเมิน 
ต าแหน่งพนักงานบริการ  
-  ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้
ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะต าแหน่ งที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่   

วันที่ 23 มิถุนายน ๒๕๕9 
 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 ณ  โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
วันที ่5 กรกฎาคม  ๒๕๕9 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  
ณ  โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
  

 
สอบข้อเขียน 

 
 

สอบสัมภาษณ์ 

 

/-2-  ค) ระเบียบ... 

 
ส าเนา 

http://hr.moph.go.th/person/%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%8756/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87%20%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%AA%20128%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_5%E0%B8%81%E0%B8%A256/04%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/107%20%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84.pdf


 

- 2 - 

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
      ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวม
รองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็น
สุภาพชน 

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 

๓. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออก
ให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 

๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการประเมิน
ข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังนี้ 

4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 

4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้อง
สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 

4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุม
การประเมินโดยเคร่งครัด 

4.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินก าหนดให้เท่านั้น 

4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางการประเมิน    
ไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

4.6 ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่ก าหนด
ในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดต าแหน่งจะถูกปรับ ให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินใน
ต าแหน่งที่สมัครอีก 

4.7 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่ก าหนดให้ ผู้ใด
นั่งผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะนั้น 

4.8 เขียนชื่อ – นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่
สมัครเฉพาะในที่ที่ก าหนดให้เท่านั้น 

4.9 เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอ่ืน
หรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินฯ 

4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งค าตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้ 

 

/-3-  4.11  แบบทดสอบ... 
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4.11 แบบทดสอบ กระดาษค าตอบที่ใช้ในการประเมินจะน าออกจากห้องประเมินได้ 
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น 

4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดท าตอบ
จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินได้อนุญาตแล้ว 

4.13 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้ารับการประเมินและต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่ 

5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต
อาจไม่ได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ และคณะกรรมการด าเนินการสรรหาอาจ
พิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้ 

6. ผู้ใดไม่มาภายในก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้ 

ง) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน และทางเว็ปไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
www.lamphunhealth.go.th   ต าแหน่งพนักงานบริการ   ในวันที่  7  กรกฎาคม  ๒๕๕9  

ประกาศ  ณ  วันที่    21   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕9 

 

 

(นายปัจจุบัน  เหมหงษา) 

                                                  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

 


