(สำเนำ)
ประกาศกรมอนามัย
เรื่อง กาหนดวัน เวลา วิธีการประเมิน สถานที่ประเมิน
และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
และตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมอนามัย
ตามที่กรมอนามัยดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1. ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมสรรพากร ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 มาเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมอนามัย
2. ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมสรรพากร ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 และแก้ไขประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
มาเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมอนามัย
บั ด นี้ กรมอนามั ย ได้ แ จ้งให้ ผู้ ส อบแข่งขั น ได้ ทั้ ง 2 ต าแหน่ งดั งกล่ าว มาสมั ค รเข้ารับ การ
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2564 ดังนี้
1. ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมสรรพากร จานวน 10 ราย (ลาดับที่ 70 - 79)
มีผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมอนามัย จานวน 6 ราย
2. ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมสรรพากร จานวน 10 ราย (ลาดับที่ 188 - 197)
มีผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมอนามัย จานวน 4 ราย
จึ ง ขอประกาศก าหนดวั น เวลา วิ ธี ก ารประเมิ น สถานที่ ป ระเมิ น และรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ
เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
1. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน
เลขประจาตัว
ตาแหน่ง
วัน เวลา สถานที่
เข้ารับการประเมิน
ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564
101 - 106
เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
(รายงานตัวเวลา 9.00 - 9.30 น.)
ณ ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี
สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า
อาคาร 3 ชั้น 3 กรมอนามัย
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564
201 - 204
เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
(รายงานตัวเวลา 9.00 - 9.30 น.)
ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่
อาคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย
2. วิธีการประเมิน...

-๒2. วิธีการประเมิน
- วิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
โดยการประเมินบุ คคลเพื่ อพิ จารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่ วนตั ว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน 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 สมรรถนะที่จาเป็น
ของตาแหน่ง ทั้งนี้อาจมีการทดสอบปฏิบัติ และการทดสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ร่วมด้วย
3. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
3.1 ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เลขประจาตัว
เข้ารับการประเมิน
101
102
103
104
105
106

เลขประจาตัวสอบแข่งขัน
ในบัญชีเดิม
363500238
363500136
363500222
363500555
363500141
363500385

ชื่อ - สกุล
นายภาณุเดช ชาภูคา
นางสาวครองขวัญ รัตนถาวร
นางสาววริศรา บุญศรี
นางสาวสุภัทรา พึ่งอุทัยศรี
นางสาวชมพูนุช ดอนไชยรัตน์
นายภาสกร บุตรศรี

3.2 ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เลขประจาตัว
เข้ารับการประเมิน
201
202
203
204

เลขประจาตัวสอบแข่งขัน
ในบัญชีเดิม
262500175
262500537
262500298
262500172

ชื่อ - สกุล
นางสาวอนงค์นาถ อามาตย์มณี
นางสาวสลิลทิพย์ ยานะวิน
นางสาวภิญญดา เขียวปัญญา
นางสาวพิมพร ตาดี

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สาเนาถูกต้อง
(นางสาวกนกรช เสือโรจน์)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรมอนามัย
29 มิถุนายน 2564

(ลงชื่อ) อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์
(นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์)
รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอนามัย

