ร่างประกาศ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
……........……………………
ตามประกาศจังหวัดตราด ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ ประเมินสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
01
นางสาวณฐภัทร
02
นางสาวพิมพ์มาดา
03
นางสาวณัฎฐ์วรินญา
04
นางสาวนิตยา
05
นางสาวกิ่งแก้ว
06
นายชนาธิป
07
นางสาวรุ่งนภา
08
นางสาวสุทธินี
09
นายชลพรรษ
10
นางสาวสุภาวดี
11
นางสาวกนกพรรณ
12
นางสาวธนิสสร
13
นางสาวชนิดาภา
14
นางสาวณัฐสิมา
15
นางสาวณัฐธรินีย์
16
นางสาวอาภากร
17
นางสาวศจิ
18
นางสาววรรณิศา
19
นางสาววณิดา
20
นายอิทธิพล
21
ส.อ.ถิรวัชร
22
นายบริพัฒน์
23
นายณรงค์ฤทธิ์
24
นางตฤณดา
25
นางสาวปัทมาวรรณ

สุเนตร
สุขสวัสดิ์
ยิสารคุณ
อยู่ละออ
กองสิน
แซ่ตั๋น
วิสุทธิแพทย์
กิมศรี
ทวีผล
สุระขัน
ชินทัศน์
เงาฉาย
อัจฉฤกษ์
โมหะหมัดตาเฮด
วิจิตรสมบัติ
ทวีคูณ
ไชยภักดี
ทองเพิ่ม
พนมโชติ
ปอทอง
เมืองช้าง
ศรีสิทธิชัยสกุล
กฤษเกล้า
ศรีสิทธิชัยสกุล
เฟื่องคณะ
26 นางสาว...
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27
28
29
30

นางสาวพิชามญชุ์
นางสาวชลธร
นางสาวสมฤดี
นายกฤษฎา
นายภูไท

วัฒนา
พาณุรัตน์
ศิริสาคร
นิลชาติ
อภิบาลศรี

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลาและสถานที่ในตารางสอบดังนี้
สมรรถนะและวิธีการประเมิน
วัน เวลา ประเมินสมรรถนะ
สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
การประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบข้อเขียน
การประเมินครั้งที่ 1
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป

เวลา 09.00 – 12.00 น.
- รายงานตัว ณ สถานที่สอบ
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

การประเมินครั้งที่ 2

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.00 – 16.00 น.
- รายงานตัว ณ สถานที่สอบ
เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
- การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New
Public Management)
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล
การประเมินครั้งที่ 3

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
3. ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เวลา 09.00 – 16.00 น.
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
- รายงานตัว ณ สถานที่สอบ
- ให้ ผ ู ้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น สมรรถนะ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
จั ด เตรี ย ม “PORTFOLIO”แฟ้ ม ประวั ติ
นำเสนอผลงานตนเอง ในรูป แบบเอกสาร
หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ประกอบในการ
สอบสัมภาษณ์

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลตราด
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดตราด
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลตราด
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดตราด

ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลตราด
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดตราด

ค) โรงพยาบาล...

-3ค) โรงพยาบาลตราดจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (ความรู้ความสามารถทั่วไป
และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ) ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว
มาสอบสัมภาษณ์ ในวัน ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ 30 พฤษภาคม
2565 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
และทาง www.thathospital.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
วินัย บรรจงการ
(นายวินัย บรรจงการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

