ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
---------------------------ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. ๒๕61, ประกาศฯ
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน-กระทรวงสาธารณสุข
ทั่วไป และประกาศฯ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1. ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 3 อัตรา
2. ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
3. ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา
4. ตําแหน่งพนักงานธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
5. ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
จํานวน 31 อัตรา
และโรงพยาบาลสวนปรุงได้ดําเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบ
ข้อเขียน) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ไปแล้ว นั้น
โรงพยาบาลสวนปรุง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
(สอบสัมภาษณ์) ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 6 แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าวตามรายชื่อที่แนบ
ท้าย ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อฯ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
(สอบสัมภาษณ์) ในความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินความรู้ ครั้งที่ 2
หัวข้อการประเมิน
- การทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- ภาวะความเป็นผู้นํา
- การทํางานเป็นทีม
- การคิดเชิงวิเคราะห์
- ศิลปะสื่อสารจูงใจ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

วัน เวลา และสถานที่
ในการประเมินฯ
วันที่ 5 เมษายน 2561
เวลา 09.00-12.00 น.
-ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
-ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

100
คะแนน

สอบสัมภาษณ์

เวลา 13.30-16.30 น.
-ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ณ ห้องประชุม ชั้น 1
อาคารอุบลรัตนราชกัญญา
โรงพยาบาลสวนปรุง
ตําแหน่ง...
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