ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
………………………….
ตามประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลื อกสรรพนั กงานราชการทั่ว ไป ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ข ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 นั้น
จังหวัดสมุทรสงคราม จึง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดังต่อไปนี้
(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
- ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (ข) ก าหนดวั น เวลา และสถานที่ ใ นการประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตามวัน เวลา
และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะและวิธีการประเมิน
๑. ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป
- ประเมินโดยการสอบข้อเขียน
(50 คะแนน)
๒. ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง

- ประเมินโดยการสอบข้อเขียน
(50 คะแนน)

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
วันที่ 5 เมษายน 2561
เวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
เวลา 10.30 น. ถึง 11.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

เลขประจาตัวสอบ
ของผู้สมัคร
ผู้สมัครสอบทุกคน

2/(ค) ประกาศรายชื่อ.....

-2(ค) ประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
จังหวัดสมุทรสงคราม จะประกาศรายชื่อผ่ านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิ ทธิเข้า รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้ง ที่ ๒
ในวั น ที่ 12 เมษายน 2561 ณ ป้ ายประชาสั มพั น ธ์ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั งหวั ด สมุ ท รสงคราม และ
ทางเว็บไซต์ที่ http://skmo.moph.go.th
(ง) ก าหนดวั น เวลา และสถานที่ ใ นการประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้า
รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตามวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะและวิธีการประเมิน
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
๑.ประวัติการศึกษา
๒.บุคลิกภาพ การแต่งกาย
๓.ความมีมนุษย์สัมพันธ์
๔.การมีความคิดริเริ่ม
๕.ความมีปฏิภาณไหวพริบ
- ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์

วัน เวลาและสถานที่
เลขประจาตัวสอบ
ในการประเมินสมรรถนะ
ของผู้สมัคร
จะประกาศให้ทราบในประกาศ
ผู้ผ่านการประเมิน ฯ
รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ฯ ครั้งที่ 1
ครั้งที่ ๑

(จ) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ให้ผสู้ มัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑.แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงสวมรองเท้าหุ้มส้น
และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒.เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
๓.ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการ
ออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
สมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้
๔.การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ และการ
สอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติดังนี้
๔.๑.ปิดเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เมื่อเข้าไปในห้องสอบ
๔.๒.ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบ
ได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
๔.๓.ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติ ตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
๔.๔.ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
๓/๔.๕ ผู้เข้าสอบ.....

-๓๔.๕.ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว
๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๔.๖.ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่

ในการสอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสาหรับสมรรถนะนั้น
๔.๗.เขียนชื่อ – นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจาตัว
สอบเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
๔ . ๘ .เมื่ อ อยู่ ใ นห้ อ งสอบขณะสอบไม่ พู ด หรื อ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ เ ข้ า สอบอื่ น หรื อ
บุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการห รือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
๔.๙.ถ้ า สอบเสร็ จ ก่ อ นเวลาและส่ ง ค าตอบนั้ น แล้ ว ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
๔.๑๐.แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้
เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
๔.๑๑.เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทา
คาตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้
อนุญาตแล้ว
๔.๑๒.เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้
เข้าสอบ และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
๔.๑๓.ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ห รือผู้ใด
ทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุ ญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการ
สอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
๔.๑๔.ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และ
ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.๒๕61

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม
ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. ๒๕61
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ ๑
ลาดับที่ เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
1
๐๐๑
นายประเสริฐ
งามเลิศ
2
002
ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ กังเจริญวัฒนา
3
003
นายไอรวิน
คงประสิทธิ
4
004
นางสาวแคทรียา
ไท้สุน
5
005
นางสาวชญานิน
จันทรวิจิตร์
6
006
นางสาวศศิมา
กุญชะโร
7
007
นางสาวสุธนา
สว่างศิลป์
8
008
นายชาตรี
ชื่นเชื่อม
9
009
นางสาวธาดารัตน์
ธรรมาภิมุข
10
010
นางสาวมณฑกาญจน์ ไชยมณี
11
011
นางสาวลดาวรรณ
คุ้มรอบ
12
012
นางวีรยา
ลิ้มจี้จง
13
013
นางสาวมณทิชา
ชินตะวัน
14
014
นางสาวภิชากร
ภุมราเศวต
15
015
นางสาวศิรภัสสร
ดิษฐเกิด
16
016
นางสาวสุนิสา
เพ็งผล
17
017
นางสาวกิตติมา
ประยงค์ทรัพย์
18
018
นางสาวลิลาวรรณ
ทองขาว
19
019
นางสาววีรยา
แดงดี
20
020
นายพชร
ศุกระเศรณี
21
021
นางสาวพัทธ์ธีรา
สิริโสภณวัฒนกุล
22
022
นายภัทร
นันติอาจ
23
023
นางสาวปนิตา
ศิลปี
24
024
นางสาวอนัญญา
ยิ่งเจริญธนา
25
025
นายนันทปรีชา
สระทองโฉม
26
026
นางสาวชนนิกานต์ ใจซื่อ
จานวน 26 ราย

หมายเหตุ

