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ประกาศโรงพยาบาลระยอง
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะในตําแหนงนักวิชาการพัสดุ
-----------------------------ตามที่ไดมีประกาศจังหวัดระยอง ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหนงนักวิชาการพัสดุ และจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ
ประเมินสมรรถนะในวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น
โรงพยาบาลระยอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับ
การประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะดังตอไปนี้
ก) รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ข) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
วัน
11 ธันวาคม
2561

เวลา
๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น.

สถานทีส่ อบ
สมรรถนะและการประเมิน
หองประชุม
สอบความรูเฉพาะดานของตําแหนงที่จะแตงตั้ง
ชั้น ๕ อาคาร - ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ
รักษาพัฒนา
จิตใจ
สอบความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ จะแจงวันที่ใหทราบภายหลัง

เลขประจําตัวสอบ
เลขที่ ๑-๒4
ผูผานการสอบ
ขอเขียน

ค) ประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ
โรงพยาบาลระยอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จะประกาศรายชื่อผูผานการประเมิน
สมรรถนะ ในวันที่ 14 ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บอรดประชาสัมพันธ กลุมงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑๒ อาคาร
บริการ ๑๒ ชั้น โรงพยาบาลระยอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และทาง www.rayonghospital.net
ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กลาวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเทาหุมสน สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน
และประพฤติตนเปนสุภาพชน
2…

-2๒. เปนหนาที่ของผูสมัครจะตองทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
๓. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งทางราชการ
ออกใหไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมิน
สมรรถนะอาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะก็ได
๔. การเขารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการประเมินความรูความสามารถทักษะ และ
สมรรถนะ ตองปฏิบัติดังนี้
๔.๑ หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็คทรอนิคสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบไมนอยกวา ๓๐ นาที
๔.๓ ต อ งเชื่ อ ฟ ง และปฏิ บั ติต ามคํ าสั่ งและคํ าแนะนํ าของกรรมการ หรือ เจาหน าที่
ควบคุมการสอบโดยเครงครัด
๔.๔ ตองเขาสอบกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการสอบกําหนดใหเทานั้น
๔.๕ ผู เข า สอบต อ งรายงานตั ว เพื่ อ แสดงตนต อ เจ า หน า ที่ ค วบคุ ม การสอบ หาก
คณะกรรมการดําเนินการสอบไปแลว ๓๐ นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ
๔.๖ ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ อาจไมไดรับ
อนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได
๔.๗ ผู ใ ดไม ม าภายในกํ า หนดวั น เวลา และสถานที่ ดั ง กล า ว ถื อ ว า สละสิ ท ธิ์ แ ละ
ไมมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ)

ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี
(นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลระยอง

เอกสารแนบทายประกาศโรงพยาบาลระยอง
ลงวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายชื่อผูเขารับการประเมินสมรรถนะในตําแหนง
ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ
เลขประจําตัวสอบ
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วีระ
โพธิ์ไทร
ติแกว
คําลือ
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