ประกาศคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
กาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
--------------------------------------------ตามประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีที่ ลงวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ
2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2565 – วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะในวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นั้น
บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้
ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
(รายละเอียดแนบท้าย)
ข. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตาราง ดังนี้
สมรรถนะและวิธีการประเมิน
ตาแหน่งทีเ่ ข้ารับการ
วัน เวลา และสถานที่
ประเมิน
ในการประเมินสมรรถนะ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 -สอบสัมภาษณ์
นักวิชาการสาธารณสุข
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑5.๐๐ น. เลขประจาตัวสอบ 1-15 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงาน
เลขประจาตัวสอบ 16-30 เวลา 13.00-15.00 น.
โรงพยาบาลโขงเจียม
ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และ
ประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒) เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

-23) ต้องนาบัตรประจาตัวผู้สมัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
สมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้
4) การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ทดสอบตัวอย่างงานและสอบ
สัมภาษณ์ ต้องปฏิบัติดังนี้
4.1 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ ยกเว้น
ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อนุญาตให้นาเครื่องคานวณเลขเข้าห้องสอบได้
4.2 ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็
ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
4.3 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
สอบโดยเคร่งครัด
4.4 ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว 30 นาที
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
4.6 ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ จะต้องเข้าสอบตามตาแหน่งที่สมัครและตามวัน เวลา ที่
กาหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตาแหน่งที่สมัครอีก
4.7 ผู้สอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบ
สมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนสาหรับสมรรถนะนั้น
4.8 เขียนชื่อ – นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจาตัวสอบ
เฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
4.9 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่
ออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
4.10 ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคาตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
4.11 แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้
4.12 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ ให้หยุดทาคาตอบจะต้อง
หยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
4.13 เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ
และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
4.14 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใด
ทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการ
สอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
4.15 ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้า
รับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

-3ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒
สานักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
จ. คาเตือน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ดาเนินการเลือกสรรในรูปคณะกรรมการ
โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม ขั้นตอนการดาเนินการเลือกสรรได้
กาหนดไว้อย่างรัดกุม ไม่มีผู้ใดสามารถให้ความช่วยเหลือให้ได้รับการเลือกสรร อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสีย
ทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการเลือกสรร หากพบเห็นการกระทาที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริต หรือทราบว่ามีผู้ใดกระทาการทุจริตดังกล่าว ให้รีบแจ้งโรงพยาบาลโขงเจียม อาเภอโขงเจียม
ทราบโดยด่วนที่ นายสิทธิพงษ์ อุ่นทวง ผู้อานวยการโรงพยาบาลโขงเจียม หมายเลขโทรศัพท์
0 4595 9661 เพื่อจะได้ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม. พ.ศ. 2565

(นายสิทธิพงษ์ อุ่นทวง)
ประธานกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รายละเอียดแนบท้าย
ก.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ลาดับที่
เลขประจาตัวสอบ
ชื่อ สกุล
1
001
นางสาวชุติมา สาธุภาค
2
002
นายเจตสฏาพันธ์ วงศ์วิไล
3
003
นางสาวจันทร์จิรา เพิ่มพูล
4
004
นางสาวกรรณิการ์ ปลายเนตร
5
005
นางสาวน้าฝน สุบิน
6
006
นางสาวสุธิดา ด้วงทองสา
7
007
นางสาววิไลวรรณ คาสมบัติ
8
008
นายสกุลทิพย์ พิมพกรรณ์
9
009
นางสาวบัณฑิตา พัฒนี
11
011
นางสาวพัทธ์ธีรา ปัตถาสาย
12
012
นางสาวแสงเดือน พิมพ์บัด
13
013
นางสาววิมลสิริ ชาญเนติกิจ
14
014
นางสาวพรพิมล จันทา
15
015
นางสาวสมคิด คาวงษ์
16
016
นางสาวสุนิศามณี ถมปัด
17
017
นายพิเชษฐ์ อุดมพันธ์
18
018
นางสาวสุภาวดี ทินโนรส
19
019
นางสาวอาทิตยา ศรีโชค
20
020
นางสาวนาราภัทร โคตรปุ้ย
21
021
นางสาวศิรประภา วงศ์จันทรา
22
022
นางสาววนิดา เกษหอม
23
023
นางสาวเขมิกา พิพิธ
24
024
นางสาวสายวลี สุขอนันต์
25
025
นางสาวจิราพร ทองพูล
26
026
นางสาวเพ็ญศรี อุปถัมภ์
27
027
นางสาวชลธิฌา สาธุรัมย์
28
028
นางสาวทิพวัลย์ นาจาน
30
030
นางสาวนฤภร เรืองฤทธิ์

