ประกาศกรมการแพทย
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน(งนักสังคมสงเคราะห
---------------------------------------------ตามประกาศกรมการแพทย ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ไดประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรใหเป1นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน(งนักสังคมสงเคราะห ปฏิบัติงานที่สถาบันบําบัดรักษาและฟ56นฟูผูติด
ยาเสพติดแห(งชาติบรมราชชนนี ไปแลว นั้น
บัดนี้ กรมการแพทยไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับ
การประเมินสมรรถนะทดสอบความรูความสามารถทั่วไป ประเมินความรูความสามารถเฉพาะตําแหน(ง กําหนดวัน
เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินดานความรูความสามารถทั่วไป และประเมิน
ดานความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน*งพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน*งนักสังคมสงเคราะห,
๑.๑ รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินดานความรูความสามารถทั่วไป และประเมินดาน
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน(ง
001 นางสาวภัทรธิชา
ชางต(อ
002 นางสาวรักชนก
แสงผดุง
003 นางสาวชไมพร
คิดดี
004 นางสาวอนงคนาฎ
จารุพันธ
005 นางสาวสุทาทิพย
บุญปลอด
006 นางสาวพิชชนันท
อุยยานุกูล
007 นายภูธเนศ
ดีขัน
008 นางสาวภัทรวดี
ศิษฎิวงศ
009 นางสาวธัญญรัตน
ลก
010 นางสาวนภาพร
แสงงาม
011 นางสาวมินตรา
บุญญสิทธิกุล
012 นายอัครพันธ
อัครพัฒน
013 นางสาวจาริณีย
ฉายแสง
014 นางสาวปHยากร
วีระไพฑูรย
015 นางสาวกรรณิการ
แกวกาญจน
016 นางสาวชนากาญจน
สวัสดิ์ศรี
017 นางสาวพรพิมล
สุดสงวน
018 นางสาววิลาสินี
ถาวรนิติ
019 นางสาวธาริกุล
วัฒนาธร
020 นางสาวรชต
เกลี้ยงแกว
021 นางสาวเสาวภา
อุลาแกว
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023
024
025
026

นางสาวประไพพรรณ
นางสาวลลิตา
นายธีระภรณ
นางสาวศันสนีย
นางสาวดาหวัน

กรึงไกร
นาคขุนทด
อ(อนสุข
แพรสี
ชนะภัย

๒. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินดานความรูความสามารถทั่วไป และประเมินดาน
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน*ง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ, 2562 ณ หองประชุม 9 ชั้น 5 ตึกอํานวยการ
สถาบันบําบัดรักษาและฟ9:นฟูผูติดยาเสพติดแห*งชาติบรมราชชนนี
ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินดานความรูความสามารถ และประเมินความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหน(ง ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
ความรูความสามารถ
และวิธีการประเมิน
๑. ความรูความสามารถทั่วไป (10๐ คะแนน)
วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 22 กุมภาพันธ ๒๕62
เวลา ๐๙.0๐ – ๑0.3๐ น.
ณ หองประชุม 9 ชั้น 5
สถาบันบําบัดรักษาและฟ56นฟูผูติด
ยาเสพติดแห(งชาติบรมราชชนนี
2. ความสามารถเฉพาะตําแหน(ง (10๐ คะแนน) เวลา 1๐.3๐ – ๑2.0๐ น.
วิธีการประเมิน โดยการสอบขอเขียน
ณ หองประชุม 9 ชั้น 5
สถาบันบําบัดรักษาและฟ56นฟูผูติด
ยาเสพติดแห(งชาติบรมราชชนนี

เลขประจําตัวสอบ
ของผูสมัคร
เลขที่ 00๑ – 026

เลขที่ 00๑ – 026

3. หลักเกณฑ,และวิธีการเลือกสรร คะแนนเต็ม 300 คะแนน
(๑) ประเมินดานความรูความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) (โดยการสอบขอเขียน)
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว(าดวยพนักงานราชการ
- หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันบําบัดรักษาและฟ56นฟูผูติดยาเสพติดแห(งชาติฯ
- ความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ
- ความรูเฉพาะตําแหน(งดานสังคมสงเคราะห
(2) ประเมินดานความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน(ง (100 คะแนน) (โดยการสอบขอเขียน)
(3) ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล 100 คะแนน (โดยการสอบสัมภาษณ)
การมุ( งผลสั มฤทธิ์ การบริ การที่ ดี การสั่ งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ การยึ ด มั่ น
ในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การทํางานเป1นทีม การสรางสัมพันธภาพ ความเขาใจผูอื่น การสืบเสาะหาขอมูล
4. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
๑. แต(งกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม กล(าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง
สวมรองเทาหุมสน สุภ าพบุรุ ษสวมเสื้อ กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน และ
ประพฤติตนเป1นสุภาพชน

-3๒. เป1 น หนาที่ ข องผู เขาสอบจะตองทราบวั น เวลา และสถานที่ ใ นการประเมิ น ความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
๓. การเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียน
ตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ
(2) ควรไปถึงสถานที่ประเมินก(อนเริ่มเวลาไม(นอยกว(า ๓๐ นาที แต(จะเขาหองสอบไดก็
ต(อเมื่อไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาที่คุมการประเมินแลว
(3) ตองเชื่อฟWง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุม
การประเมินอย(างเคร(งครัด
(4) ตองเขาประเมินกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการประเมินกําหนดใหเท(านั้น
(5) ผูมาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากเวลาที่กําหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแลว ๓๐
นาที
จะไม(ไดรับอนุญาตใหเขาหองสอบ
(6) ผูมาสอบจะตองเขารับการประเมินตามตําแหน(งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กําหนด
ในตารางการประเมิน ผูที่เขารับการประเมินผิดตําแหน(งจะถูกปรับใหตกและไม(มีสิทธิเขารับการประเมินในตําแหน(งที่
สมัครอีก
(7) ผูเขารับการประเมินจะตองนั่งประเมินตามที่นั่งและหองประเมินที่กําหนดให ผูใดนั่ง
ผิดที่ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะใดจะไม(ไดรับคะแนนสําหรับความรูความสามารถและ
สมรรถนะนั้น
(8) เขียนชื่อ ชื่อสกุล ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ ตําแหน(งที่
สมัคร และเลขประจําตัวผูสมัครเฉพาะในที่ที่กําหนดใหเท(านั้น
(9) เมื่ อ อยู( ใ นหองประเมิ น ขณะประเมิ น ตองไม( พู ด หรื อ ติ ด ต( อ กั บ ผู เขาประเมิ น อื่ น
หรือบุคคลภายนอก และไม(ออกจากหองประเมิน เวนแต(ไดรับอนุญาต และอยู(ในความดูแลของคณะกรรมการ
หรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมิน
(10) ถาสอบเสร็จก(อนเวลาและส(งคําตอบนั้นแลว ตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
หรือเจาหนาที่ที่ควบคุมการประเมินก(อน จึงจะออกจากหองประเมินได
(11) แบบทดสอบ กระดาษคําตอบที่ใชในการประเมินจะนํ าออกจากหองประเมิ นไม(ได
เวนแต(กรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท(านั้น
(12) เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินใหหยุดทําตอบ
จะตองหยุดทันที แต(จะออกจากหองประเมินไดต(อเมื่อคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ควบคุมการประเมินไดอนุญาต
แลว
(13) เมื่อสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน หามติดต(อกับผูที่ยังไม(ได
เขาสอบและตองไม(กระทําการใด ๆ อันเป1นการรบกวนผูที่ยังประเมินอยู(
๔. ผู ใดไม( ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประเมิ น ความรู ความสามารถ ทั กษะ และ
สมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร อาจจะพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได
๕. ผูใดไม(มาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล(าว ถือว(าสละสิทธิ์และไม(มีสิทธิ์เขารับการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

-45. ประกาศรายชื่อผูสอบผ*านภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหน*ง
กรมการแพทยจะประกาศรายชื่ อ ผู ผ( า นการประเมิ น ดานความรู ความสามารถทั่ ว ไป และ
ความสามารถที่ใชเฉพาะตํา แหน(ง (ไดคะแนนในแต(ล ะดานไม(ต่ํา กว(า รอยละ ๖๐) ภายในวัน ที่ 1 มีน าคม
๒๕62 ณ กลุ(มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ ตึกอํานวยการ สถาบันบําบัดรักษาและฟ56นฟูผูติดยาเสพติดแห(งชาติ
บรมราชชนนี และทางเว็บไซต www.pmnidat.go.th
การประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ ส อบซึ่ ง ถื อ ว( า มี สิ ท ธิ เ ขารั บ การประเมิ น สมรรถนะภาคความรู
ความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน(งครั้งนี้ ไดตรวจสอบขอมูลที่ปรากฏในใบสมัคร
ของผูสมัครสอบภายในวัน และเวลาที่กําหนดในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ ไม(ว(าดวยเหตุผลใด
ๆ หรือตรวจพบภายหลังว(าผูสมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม(ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว(าผูสมัครสอบราย
นั้นเป1นผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต(ตน
ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕62
(นายสรายุทธ บุญชัยพานิชวัฒนา)
ผูอํานวยการสถาบันบําบัดรักษาและฟ56นฟูผูติดยาเสพติดแห(งชาติบรมราชชนนี
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการแพทย

