สำเนำคู่ฉบับ
ประกำศคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้ำรำชกำรเพื่อเลื่อนขึนแต่งตังให้ด้ำรงต้ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพช้ำนำญกำรพิเศษ
โรงพยำบำลอินทร์บุรี ส้ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
ด้วยคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำรับกำรประเมินผลงำนให้ด้ำรงต้ำแหน่งประเภทวิชำกำร
ระดั บ ช้ ำ นำญกำร และระดั บ ช้ ำ นำญกำรพิ เศษที่ อ.ก.พ.ส้ ำ นั ก งำนปลั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข แต่ ง ตั งจะ
ด้ำเนินกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรเพื่อจะแต่งตังให้ด้ำรงต้ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพช้ำนำญกำรพิเศษ โรงพยำบำลอินทร์บุรี
ส้ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
เพื่อให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ อ.ก.พ.ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ก้ำหนดไว้
จึงประกำศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี
ก. ต ำแหน่ งที่ รั บ สมั ค ร จ้ ำนวน 1 ต้ำแหน่ ง คื อ ต้ ำแหน่ งพยำบำลวิช ำชีพ ช้ำนำญกำรพิ เศษ (ด้ ำนกำร
พยำบำล) ต้ำแหน่งเลขที่ 15442 กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช กลุ่มกำรพยำบำล โรงพยำบำล
อินทร์บุรี ส้ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
ข. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
ต้ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพช้ำนำญกำรพิเศษ
1. มีคุณสมบัติเฉพำะส้ำหรับต้ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพ ระดับปฏิบัติกำร และ
2. ด้ำรงต้ำแหน่งใดต้ำแหน่งหนึ่งมำแล้ว ดังต่อไปนี
2.1 ประเภทอ้ำนวยกำร ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชำกำร ระดับช้ำนำญกำรพิเศษ
2.3 ประเภทวิชำกำร ระดับช้ำนำญกำร ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
2.4 ต้ ำ แหน่ ง อย่ ำ งอื่ น ที่ เ ที ย บเท่ ำ 2.1 หรื อ 2.2 หรื อ 2.3 แล้ ว แต่ ก รณี
ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก้ำหนด และ
3. ปฏิบัติงำนด้ำนพยำบำลวิชำชีพ หรืองำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำ
เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
ค. กำหนดกำรและวิธีกำรรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสำรต่ำง ๆ ตำมที่คณะกรรมกำร
คัดเลือกบุคคลฯ ก้ำหนด ที่ กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล โรงพยำบำลอินทร์บุรี ส้ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
ตังแต่วันที่ 1 – 9 กุมภำพันธ์ 2564 ในวันและเวลำรำชกำร
ง. เอกสำรทีต่ ้องยืน่ พร้อมใบสมัคร
1. ใบสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก จ้ำนวน 1 ชุด
.
2. เอกสำรประกอบกำรคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำรับกำรประเมินผลงำน จ้ำนวน 6 ชุด
(แนบใบประกอบวิชำชีพ และ ส้ำเนำ ก.พ. 7 ทุกชุด)
3. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกำรนับระยะเวลำ กำรด้ำรงต้ำแหน่งในสำยงำนที่ขอเกือกูล
ในต้ำแหน่งที่ขอประเมิน(กรณีที่ผู้สมัครมีระยะเวลำขันต่้ำในกำรด้ำรงต้ำแหน่งที่จะแต่งตังไม่ครบ) จ้ำนวน 6 ชุด
4. วิสัยทัศน์. ./
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4. วิสัยทัศน์ของผู้สมัคร ควำมคำดหวัง เป้ำหมำย แนวทำงกำรด้ำเนินงำนและกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ของงำน
ในระดับต้ำแหน่งที่จะแต่งตัง ควำมยำวไม่เกิน 2 หน้ำกระดำษขนำด A4 (Font TH sarabanPSK 16 Point)
จ้ำนวน 6 ชุด
.
5. หนังสือรับรองกำรไม่ถูกลงโทษทำงวินัย และกำรไม่ถูก ข้อร้องเรียนเรื่องกำรปฏิบัติงำน
(ย้อนหลัง 3 ปี) จ้ำนวน 1 ฉบับ (รับรองโดยผู้บังคับบัญชำระดับกอง/เทียบเท่ำ)
.
6. ผลงำนเด่ น/ผลงำนที่ ภำคภู มิ ใจ ควำมยำวไม่ เกิ น 2 หน้ ำกระดำษ ขนำด A4 (Font TH
sarabanPSK 16 Point ) จ้ำนวน 6 ชุด
7. วำรสำรเผยแพร่ ผ ลงำนวิ ช ำกำรที่ ตี พิ ม พ์ แ ล้ ว /หนั งสื อ รั บ รองว่ ำจะได้ รั บ กำรตี พิ ม พ์
โดยผลงำนข้อ 6)และ 7) ห้ำมซ้ำกัน
จ. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตังให้ด้ำรงต้ำแหน่งนับถึงวันที่
ปิดรับสมัคร
กำรพิจำรณำกำรคัดเลือกบุคคลจะพิจำรณำจำกองค์ประกอบและก้ำหนดคะแนนในแต่ละ
องค์ประกอบ ดังนี
1. ควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมช้ำนำญในกำรปฏิบัติงำน น้ำหนัก 20 คะแนน
- พิจำรณำจำกใบสมัครและสอบสัมภำษณ์ น้ำหนัก 20 คะแนน
2. ระยะเวลำกำรด้ำรงต้ำแหน่ง ให้พิจำรณำโดยค้ำนึงถึงระยะเวลำด้ำรงต้ำแหน่งในสำยงำนที่
จะแต่งตัง หรือสำยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือระยะเวลำที่เคยปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องหรือเกือกูลกับ ต้ำแหน่งที่
จะแต่งตัง น้ำหนัก 20 คะแนน
- ระยะเวลำ มำกกว่ำ 20 ปี
น้ำหนัก 20 คะแนน
- ระยะเวลำ มำกกว่ำ 10 - 20 ปี
น้ำหนัก 12 คะแนน
- ระยะเวลำ ตังแต่ 8 - 10 ปี
น้ำหนัก 6 คะแนน
- ระยะเวลำ น้อยกว่ำ 8 ปี
น้ำหนัก 0 คะแนน
3. กำรปฏิบัติตนเหมำะสมกับกำรเป็นข้ำรำชกำร ให้พิจำรณำโดยค้ำนึงถึงควำมประพฤติ
กำรรักษำวินัย ควำมขยันหมั่นเพียร ควำมอุตสำหะ กำรอุทิศเวลำให้กับรำชกำร น้ำหนัก 20 คะแนน
- กำรถูกลงโทษทำงวินัย ในรอบ 3 ปี ที่ผ่ำนมำนับถึงวันรับสมัคร
- ไม่เคย
น้ำหนัก 10 คะแนน
- เคย
น้ำหนัก 0 คะแนน
- กำรถูกร้องเรียนระบุตัวบุคคลที่มีมูลควำมจริง ในรอบ 3 ปี ที่ผ่ำนมำนับถึงวันรับสมัคร
- ไม่เคย
น้ำหนัก 10 คะแนน
- เคย
น้ำหนัก 0 คะแนน
4. ผลงำนหรือผลกำรปฏิบัติงำน ให้พิจำรณำโดยค้ำนึงถึงคุณภำพของผลงำน หรือ
ผลกำรปฏิบัติงำน ประโยชน์ของผลงำนต่อรำชกำร วงกำรวิชำกำร หรือวิชำชีพ น้ำหนัก 30 คะแนน
- ผลงำนเด่น/ภำคภูมิใจ ของผู้สมัคร ควำมยำว ไม่เกิน 2 หน้ำกระดำษ A4
(Font TH sarabanPSK ขนำด 16 พอยต์) น้ำหนัก 15 คะแนน
- ผลงำนวิชำกำร…/
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- ได้รับกำรเผยแพร่โดยกำรลง Website ของหน่วยงำนหรือWebsite อื่นๆ
ที่มีองค์กรรองรับหรือน้ำเสนอในที่ประชุมวิชำกำรของหน่วยงำน หรือเผยแพร่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มีองค์กร
รองรับ/มีหนังสือรับรองว่ำจะได้รับกำรเผยแพร่แน่นอน
ได้ 15 คะแนน
- ถ้ำยังไม่ได้ด้ำเนินกำรเผยแพร่ ได้ 5 คะแนน
ข้อ 1) และ 2) ห้ำมซ้ำกัน
5. เกณฑ์อื่น ๆ เช่น ภำวะผู้น้ำ มนุษย์สัมพันธ์ ควำมเสียสละ น้ำหนัก 10 คะแนน
วิธีกำรคัดเลือกให้พิจำรณำจำกเอกสำรใบสมัคร ผลงำน ประวัติกำรรับรำชกำร อำจใช้วิธีสอบสัมภำษณ์
สอบข้อเขียน หรืออำจใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม
ของผู้สมัครตำมที่ได้ประกำศไว้ในประกำศรับสมัครก็ได้ ทังนี ผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนรวมเฉลี่ย
สูงสุด โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยไม่ต่้ำกว่ำร้อยละ 60
ประกำศ ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564

นุชรินทร์ อักษรดี
(นำงนุชรินทร์ อักษรดี)
ผู้อ้ำนวยกำรโรงพยำบำลอินทร์บุรี
ประธำนคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลฯ

หน.กลุ่มภำรกิจ.................................
หน.กลุ่มงำน......................................
จนท./พิมพ์/ทำน...............................
หน.กลุ่มภำรกิจ.....................
“พอเพียง ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ” หน.กลุ่มงำน..........................
จนท./พิมพ์/ทำน....................

รูปถ่ำย
1x1.5 นิว

ใบสมั
ค
ร
แบบใบสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรเพื่อแต่งตังให้ด้ำรงต้ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพ
ระดับช้ำนำญกำรพิเศษ
….....................................
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ…..................................................................... ชื่อสกุล….............................................................................
วัน เดือน ปีเกิด…...............................................อำยุตัว…..................ปี อำยุรำชกำร….....................................ปี
วันเกษียณอำยุ…................................................ปัจจุบันด้ำรงต้ำแหน่ง…............................................................
ระดับ…....................................................ส่วนรำชกำร…....................................................................................
ตังแต่….................................................................อัตรำเงินเดือน................................................................บำท
โทรศัพท์….........................................................e-mail…………………………….………………………………………………
2. กำรด้ำรงต้ำแหน่ง
ด้ำรงต้ำแหน่ง…....................................................ระดับช้ำนำญกำร (ระดับ 6 – 7)
ตังแต่…............................................................................................................................ ...................................
ด้ำรงต้ำแหน่ง….........................................ระดับช้ำนำญกำรพิเศษ (ระดับ 8) ตังแต่…........................................
3. ควำมผิดทำงวินัย เป็นผู้อยู่ระหว่ำง
ถูกสอบสวน…...................................................................... เมื่อ….........................................
ถูกลงโทษ…......................................................................... เมื่อ….........................................
ไม่มี
4. วุฒิกำรศึกษำ (โปรดแนบหลักฐำน)
ปริญญำตรี….................................................................สำขำ….............................................
สถำบัน…................................................................................. เมื่อ พ.ศ…..............................
ปริญญำโท….................................................................สำขำ….............................................
สถำบัน…................................................................................. เมื่อ พ.ศ…..............................
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-2ปริญญำเอก…................................................................สำขำ…............................................
สถำบัน…................................................................................. เมื่อ พ.ศ…..............................
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ…………………………........................................เลขที…่ ...................
วันออกใบอนุญำต…...............................................วันหมดอำยุ…..........................................
5. ผลงำนวิชำกำรที่จะส่งประเมิน
เรื่อง…............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(ถ้ำเป็นกรณีกำรย้ำย โอน บรรจุกลับ ให้ระบุเรื่องที่เคยผ่ำนกำรประเมิน)
6. ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนำงำน/ปรับปรุงงำน ที่จะส่งประเมิน เรื่อง…………....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(เฉพำะกรณีส่งผลงำนเพื่อประเมินเลื่อนระดับ ถ้ำเป็นกรณีย้ำย โอน บรรจุกลับ ไม่ต้องระบุ)
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนีถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร
หำกตรวจสอบภำยหลังแล้วพบว่ำข้อควำมดังกล่ำวเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้องจะถือว่ำหมดสิทธิได้รับ
กำรคัดเลือกและหำกได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกแล้วจะถือว่ำเป็นโมฆะ
ลงชื่อ….............................................ผู้ขอรับกำรคัดเลือก
(…............................................)
…......../…......../….......
7. ค้ำรับรอง/ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำระดับต้น
….......................................................................................... ...........................................................
……….......................................................................................................................... ......................
ลงชื่อ….............................................
(…............................................)
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