(สำเนา)
ประกาศกรมอนามัย
เรื่อง กำหนดวัน เวลา วิธีการประเมิน สถานที่ประเมิน
และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของกรมอนามัย
ตามที่กรมอนามัยดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1. ตำแหน่ ง นั ก วิ ช าการสาธารณ สุ ข ปฏิ บั ติ ก าร ของกรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภ าพ
ซึ่งประกาศขึ้น บั ญชีผู้ส อบแข่ง ขัน ได้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 มาเป็นผู้ได้รับการคัดเลื อกในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย
2. ตำแหน่ ง นั ก วิ ช าการสาธารณ สุ ข ปฏิ บั ติ ก าร ของกรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ
ซึ่งประกาศขึ้น บั ญ ชีผู้ส อบแข่งขัน ได้ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 มาเป็นผู้ได้รับการคัดเลื อกในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ของกรมอนามัย
3. ตำแหน่ ง นั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ป ฏิ บั ติ ก าร ของกรมชลประทาน ซึ่ ง ประกาศขึ้ น บั ญ ชี
ผู้ ส อบแข่ งขัน ได้ เมื่ อ วัน ที่ 16 มกราคม 2562 มาเป็ น ผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กในตำแหน่ ง นั กวิ เทศสั ม พั น ธ์
ปฏิบตั ิการ ของกรมอนามัย
4. ตำแหน่ ง นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ป ฏิ บั ติ ก าร ของกรมชลประทาน ซึ่ ง ประกาศขึ้ น บั ญ ชี
ผู้ส อบแข่งขัน ได้ เมื่อวัน ที่ 16 มกราคม 2562 มาเป็น ผู้ได้รั บ การคัดเลื อกในตำแหน่ง นักประชาสั มพั นธ์
ปฏิบัติการ ของกรมอนามัย
บัดนี้ กรมอนามัยได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ทั้ง 4 ตำแหน่งดังกล่าว มาสมัครเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่งแล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2563 ดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน 10 ราย
(ลำดับที่ 79 - 88) มีผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย จำนวน 2 ราย
2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน 21 ราย
(ลำดับที่ 89 - 109) มีผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ของกรมอนามัย จำนวน 8 ราย
3. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของกรมชลประทาน จำนวน 10 ราย (ลำดับที่ 26 ,
28 - 30 , 32 , 12 , 14 และ 16 - 18) มีผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบตั ิการ ของกรมอนามัย จำนวน 1 ราย
4. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของกรมชลประทาน จำนวน 10 ราย (ลำดับที่ 28 - 33 ,
35 - 36 และ 10 - 11) ไม่ มี ผู้ ส มัค รเข้ ารับ การประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ งนั ก ประชาสั มพั น ธ์
ปฏิบัติการ ของกรมอนามัย
จึงขอประกาศ…

-๒จึ ง ขอประกาศกำหนดวั น เวลา วิ ธี ก ารประเมิ น สถานที่ ป ระเมิ น และรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ
เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
1. กำหนดวัน เวลา และสถานทีป่ ระเมิน
ตำแหน่ง

วัน เวลา สถานที่

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
(รายงานตัวเวลา 09.00 - 09.30 น.)
ณ ห้องประชุมสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
อาคาร 2 ชั้น 3 กรมอนามัย
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
(รายงานตัวเวลา 09.00 - 09.30 น.)
ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่
อาคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
(รายงานตัวเวลา 09.00 - 09.30 น.)
ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี
อาคาร 3 ชั้น 3 กรมอนามัย

เลขประจำตัว
เข้ารับการประเมิน
101 - 102

201 - 208

301

2. วิธีการประเมิน
- วิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์
และทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัยอารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้ าราชการพลเรื อน คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม การปรับ ตัว เข้ ากั บผู้ ร่ว มงาน รวมทั้ งสั งคม และสิ่ งแวดล้ อ ม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็น
ของตำแหน่ง ทั้งนี้อาจมีการทดสอบปฏิบัติ และการทดสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ร่วมด้วย
3. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
3.1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย
เลขประจำตัว
เข้ารับการประเมิน
101
102

เลขประจำตัวสอบแข่งขัน
ในบัญชีเดิม
700709
700007

ชื่อ - สกุล
นายทินกร บุญศรี
นางสาวกมลชนก แตงน้อย
3.2 ตำแหน่ง...

-๓3.2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เลขประจำตัว
เข้ารับการประเมิน
201
202
203
204
205
206
207
208

เลขประจำตัวสอบแข่งขัน
ในบัญชีเดิม
700686
700210
700781
700774
700043
700363
700291
700126

ชื่อ - สกุล
นางสาวนุชนารถ อารุณ
นางสาวรักษ์สุดา ช่อรักษ์
นายธนกฤต สิทธิภา
นางสาวศิรินพร ภาโสภะ
นายชัชนันท์ ปู่แก้ว
นางสาวภาพิมล บุญอิ้ง
นายภัทรพงษ์ ดวงวิโรจน์
นางสาวจีราพร วงศ์ใหญ่

3.3 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เลขประจำตัว
เข้ารับการประเมิน
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เลขประจำตัวสอบแข่งขัน
ในบัญชีเดิม
1046130017

ชื่อ - สกุล
นางสาวมนสินี น้ำจันทร์

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ) อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์
(นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย
สำเนาไชยชาญ)

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวกนกรช เสือโรจน์)
นักทรัพยากรบุคคล
กรมอนามัย
15 ตุลาคม 2563

