(สำเนา)
ประกาศกรมอนามัย
เรื่อง กำหนดวัน เวลา วิธีการประเมิน สถานที่ประเมิน
และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมอนามัย
ตามที่กรมอนามัยดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งประกาศขึ้น บั ญ ชีผู้ ส อบแข่งขัน ได้ เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2563 มาเป็นผู้ ได้รั บ การคัดเลื อกในตำแหน่ ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมอนามัย
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมการค้าภายใน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 มาเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมอนามัย
บัดนี้ กรมอนามัยได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ทั้ง 2 ตำแหน่งดังกล่าว มาสมัครเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่งแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวน 10 ราย (ลำดับที่ 73 - 82) มีผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ ของกรมอนามัย จำนวน 4 ราย
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมการค้าภายใน จำนวน 15 ราย (ลำดับที่ 64 , 66
และ 73 - 85) มีผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมอนามัย
จำนวน 3 ราย
จึ 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
เลขประจำตัว
ตำแหน่ง
วัน เวลา สถานที่
เข้ารับการประเมิน
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
101 - 104
เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
(รายงานตัวเวลา 9.00 - 9.30 น.)
ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่
อาคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
201 - 203
เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
(รายงานตัวเวลา 9.00 - 9.30 น.)
ณ ห้องประชุมสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
อาคาร 2 ชั้น 3 กรมอนามัย
2. วิธีการ...

-๒2. 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 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เลขประจำตัว
เข้ารับการประเมิน
101
102
103
104

เลขประจำตัวสอบแข่งขัน
ในบัญชีเดิม
03385
03093
03488
03309

ชื่อ - สกุล
นางสาวธีราภรณ์ ศรีนิเวศน์์
นางสาวธัญลักษณ์ ยอดศร
นางสาวกฤตยา โคตรปัตถา
นายณัฐพล บุญนิล

3.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เลขประจำตัว
เข้ารับการประเมิน
201
202
203

เลขประจำตัวสอบแข่งขัน
ในบัญชีเดิม
300093
300238
300165

ชื่อ - สกุล
นายณัฐชนน แก้วกัลยา
นางสาววัชรี รังสิยานนท์
นางสาวดิศราภรณ์ แสงชมภู

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ) อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์
(นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย
สำเนาถูกต้อง
(นางสาวกนกรช เสือโรจน์)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรมอนามัย
23 กุมภาพันธ์ 2564

