
ประกาศสำนกังานศาธารณสขุจังหวัดตรงั 
พีอ่ง รายขือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
กำหนดวัน เวลา สถานทีใ่นการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ในตำแหนง่นกัวชิาการสาธารณสขุ

ตามท่ีได้มีประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เร่ือง 
รบัสมคัรบคุคลเพือ่สรรหาและเลอืกสรรเปน็พนกังานกระทรวงสาธารณสขุทัว่'1ป ในตำแหนง่ นกัวขิาการ 
สาธารณสุข และจะประกาศรายข่ือผู้มสีทิธเิข้ารับการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันท่ี 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ น้ัน

สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรงั จงึขอประกาศรายขือ่ผูม้สีทิธเิขา้รบัการประเมนิความรู ้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานทีใ่นการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ ดังต่อไปน้ั

ก) รายข่ือผู้มีสิทธิเข้ารันการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยประกาศนี้
ข) กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

คร้ังท่ี ๑
ให้ผู้มีสทิธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ ตามวัน เวลา 

และสถานท่ีในตารางสอบ ดังน้ี

ตำแหนง่ นกัวชิาการสาธารณสขุ โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำบลบา้หวี

ความรูค้วามสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ 

และวิธีการประเมนิ

วับ เวลาและสถานที ่
ในการประเมินๆ (วชิาทีส่อบ)

ความรู้ความสามารถท่ัวไป และความรู้ 
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
•การประเมินคร้ังท่ี ๑ 
(โดยการสอบข้อเขียน)

วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๒.๐๐ น.
ณ ศาลาประซาคมอำเภอหาดสำราญ 
จังหวัดตรัง

ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
และความรู้เฉพาะตำแหน่ง 

(๑๐๐ คะแนน)

ค) ประกาศรายขือ่ผูผ้า่นการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะคร้ังท่ี ๑ หริอ 
ผูม้สีทิธเิขา้รบัการประเมนิความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จะประกาศรายขือ่ผูผ้า่นการประเมนิความรูค้วามสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ และมีสทิธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๒ 
ในวันท่ี ๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๓ ณ สำนกงานสาธารณสขุอำเภอหาดสำราญ จงัหวดัตรงั และทางเวบใซด 
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ง) กำหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความ!ความศามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
คร้ังท่ี ๒

ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ เข้ารับการประเมิน 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังท่ี ๒ ตามวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ดังน้ี

-๒-

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะและวิธีการประเมิน

วัน เวลาและสถานท่ี 
ใบการประเมินฯ วิชาท่ีสอบ

คุณลักษณะของบุคคลท่ีเหมาะสมกับ 
ตำแหน่ง ตามองค์ประกอบของสมรรถนะ 
ท่ีใข้ในการประเมิน

- บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา และ 
วุฒภิาวะทางอารมณ์

- ทัศนคติ และแรงจูงใจ
- ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ 

เชาว์บญีญา ฯลฯ
- การท่ีอสารโดยการพูด ฯลฯ 

(โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)
การประเมินคร้ังท่ี ๒ การสอบสัมภาษณ์

วันท่ี ๗ กันยายน ๒๔๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

หาดสำราญ จังหวัดตรัง
ด้านคุณลักษณะบุคคล 

(๑๐๐ คะแนน)

จ) ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังน้ี

๑. แตง่กายใหส้ภุาพเรยีบร้อยตามประเพณนียิม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสัอ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น 
สุภาพบุรุษสวมเสัอ กางเกง โดยสอดขายเสัอไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพซน 

๒. เปน็หนา้ทีข่องผูส้มคัรจะตอ้งทราบ วัน เวลา สถานทีใ่นการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประซาซน หรอืบตัรทีท่างราขการออกใหไ้ปในวนั 
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกคร้ัง หากใม่มึบัตรใดบัตรหน่ึง กรรมการหรือ 
เจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพจิารณาไมอ่นญุาตให้ 
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ใต้ 

๔. การเขา้รบัการประเมนิความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธกีารสอบขอ้เขยีน ต้องปฏิบัติ 
ดังน้ี
๔.๑ ห้ามนำเคร่ิองมิอและอุปกรณ์ท่ีอสารอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
๔.๒ ควรไปก็งสถานท่ีประเมินก่อนเร่ิมเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเม่ือ 

ได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินแล้ว 
๔.๓ ต้องเช่ือฟ้ง และปฏิบัติตามคำส่ังและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการประเมินโดย 

เคร่งครัด
/ ๔.๔ ต้องเข้าสอบ,



-๓-

๔.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามท่ีเจ้าหน้าท่ีดำเนินการสอบกำหนดให้เท่าน้ัน
๔๔ ผูเ้ขา้สอบทีเ่ดนิทางไปถงึหอ้งสอบหลงัจากเวลาทีก่ำหนดเริม่สอบในตารางสอบไปแลว้เปน็เวลา 

๓๐ นาที จะไมใต้รับอบุญาตให้เข้าสอบ
๔.๖ ภายในเวลา ๔๔ นาที นบัตัง้แตเ่วลาทีก่ำหนดเร่ิมสอบจะออกจากหอ้งสอบไมไ่ต ้ เว้นแต่จะไต้รับ 

อนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีคุมสอบ
๔.๗ ผูเ้ขา้รบัการประเมนิสมรรถนะจะตอ้งเขา้สอบตามตำแหนง่ทีส่มคัร และตามวัน เวลาท่ีกำหนดใน 

ตารางสอบ ผู้สอบท่ีเข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งท่ีสมัครอีก
๔๘ ผู้เข้าสอบจะต้องน่ังสอบตามท่ีน้ังสอบและห้องสอบท่ีกำหนดให้ ผู้ใดน่ังสอบผิดท่ีในการสอบสมรรถนะ 

ใด จะไม่ไต้รับคะแนนสำหรับสมรรถนะน้ัน
๔๙ เขียนซ่ือ - นามสกุล สมรรถนะท่ีสอบ ตำแหน่งท่ีสมัครสอบและ เลขประจำตัวสอบเฉพาะในส่วนท่ี 

กำหนดให้เท่าน้ัน
๔๑๐ เม่ืออยู่ในหอ้งสอบขณะสอบไมพ่ดูหรือดิดต่อกบัผู้เข้าสอบอ่ืนหรือบคุคลภายนอกและไมอ่อกจาก 

ห้องสอบเว้นแต่จะไต้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบ
๔๑๑ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งกระดาษคำตอบน้ันแล้ว จะออกจากหอ้งสอบไต้ต้องไต้รับอนุญาตจาก 

คณะกรรมการ
๔๑๒ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบทีใ่ข้ในการสอบจะนำออกจากหอ้งสอบไมใต้ เวน้แตค่ณะกรรมการ 

หรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบไต้อนุญาตเท่าน้ัน
๔ ๑๓ เมือ่หมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหนา้ทีค่วบคมุการสอบใหห้ยุดทำคำตอบจะต้องหยุดทนัท ี

แต่จะออกจากห้องสอบไต้ต่อเม่ือคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบไต้อนุญาตแล้ว
๔๑๔ เม่ือสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ท่ียังไม่ไต้เข้าสอบ และต้องไม่ 

กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ท่ียังสอบอยู่
๔ ๑๔ ผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัการประเมนิสมรรถนะนี ้หรอืผูใ้ดทจุรติ หรอืพยายาม 

ทจุรติอาจไมไ่ตร้บัอนญุาตใหเ้ขา้รบัการประเมนิสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะ 
พิจารณาน่ังงดการให้คะแนนก็ไต้

๔๑๖ ผูใ้ดไมม่าภายในกำหนด วัน เวลา และสถานทีด่งักลา่วถอืวา่สละสทิธ และไมม่สีทิธเขา้รับการ 
ประเมินสมรรถนะคร้ังน้ี

ฉ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จะประกาศรายซือ่และข้ึนบญัขีรายซือ่ผูผ้า่นการ 
เลือกสรร ในวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๔๖๓ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำ๓อหาดสำราญ จังหวัดตรัง และทาง 
เว็บไซด์ท่ี http://satahadsumran.com

(นายสินขัย รรงเดช)
บายนพหณซ์ืย่')ชาญ(ตา้นเวชกรรมบรีงกนั) รกัษาราชการแทน  

บายแพทยสาธารผสชุจงัทวต้ตรงั
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เอกสารแนบทา้ยประกาศ สำนกังานสาธารณสขุจงัหวัดตรัง ล งวนั ท ี่̂  t / j สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ 
เร่ือง รายขอ้ผูม้สีทิธเิขา้รับการประเมนิความรคัวามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ตำแหนง่ นกัวขิาการสาธารณสขุ โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำบลบา้หว ี คร้ังท่ี ๑

เลขประจำตวัสอบ ขอ้ -  สกุล หมายเหตุ

๐๑ นางสาวอารีรัตน์ ศรีระบาย
๐๒ นางสาวสุวนันท์ แก้วยัง
๐๓ นางสาววนิดา รัตนสุรการย์
๐๔ นางสาวจริยา หลงขาว


