สาเนา
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช้านาญการพิเศษ
โรงพยาบาลอินทร์บุรี ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ด้ารงต้าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดั บ ช้ า นาญการ และระดั บ ช้ า นาญการพิ เ ศษที่ อ.ก.พ.ส้ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข แต่ ง ตั้ ง จะ
ด้าเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อจะแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช้านาญการพิเศษ โรงพยาบาลอินทร์บุรี
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก้าหนดไว้
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก. ตาแหน่งที่รับสมัคร จ้านวน 5 ต้าแหน่ง ดังนี้
1. ต้าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช้านาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ต้าแหน่งเลขที่ 15530
กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอินทร์บุรี ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
2. ต้าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช้านาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ต้าแหน่งเลขที่ 15359
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก จักษุ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอินทร์บุรี ส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี
3. ต้าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช้านาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด) ต้าแหน่งเลขที่
15369 กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอินทร์บุรี ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
4. ต้าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช้า นาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ต้าแหน่งเลขที่ 15422
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอินทร์บุรี ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
5. ต้าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช้านาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ต้าแหน่งเลขที่ 15465
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่ว ยกุมารเวชกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอินทร์บุรี ส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี
ข. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ต้าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช้านาญการพิเศษ
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ด้ารงต้าแหน่งใดต้าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอ้านวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับช้านาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับช้านาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ต้ า แหน่ ง อย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บเท่ า 2.1 หรื อ 2.2 หรื อ 2.3 แล้ ว แต่ ก รณี
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก้าหนด และ
3. ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
/ค. กาหนดการ…
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ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลฯ ก้าหนด ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอินทร์บุรี ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ
ง. เอกสารทีต่ ้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก จ้านวน 1 ชุด
.
2. เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน จ้านวน 6 ชุด
(แนบใบประกอบวิชาชีพ และ ส้าเนา ก.พ. 7 ทุกชุด)
3. เอกสารประกอบการพิจารณาการนับระยะเวลา การด้ารงต้าแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูล
ในต้าแหน่งที่ขอประเมิน(กรณีที่ผู้สมัครมีระยะเวลาขั้นต่้าในการด้ารงต้าแหน่งที่จะแต่งตั้งไม่ครบ) จ้านวน 6 ชุด
.
4. วิสัยทัศน์ของผู้สมัคร ความคาดหวัง เป้าหมาย แนวทางการด้าเนินงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของงาน
ในระดับต้าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษขนาด A4 (Font TH sarabanPSK 16 Point)
จ้านวน 6 ชุด
.
5. หนังสือรับรองการไม่ถูกลงโทษทางวินัย และการไม่ถูก ข้อร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
(ย้อนหลัง 3 ปี) จ้านวน 1 ฉบับ (รับรองโดยผู้บังคับบัญชาระดับกอง/เทียบเท่า)
.
6. ผลงานเด่ น/ผลงานที่ ภาคภู มิ ใจ ความยาวไม่ เกิ น 2 หน้ ากระดาษ ขนาด A4(Font TH
sarabanPSK 16 Point ) จ้านวน 6 ชุด
7. วารสารเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ ตีพิมพ์แล้ว/หนังสือรับรองจากบรรณาธิการว่าจะได้รับ
การตีพิมพ์ โดยผลงานข้อ 6)และ 7) ห้ามซ้้ากัน
จ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งนับถึงวันที่
ปิดรับสมัคร
การพิจารณาการคัดเลือกบุคคลจะพิจารณาจากองค์ประกอบและก้าหนดคะแนนในแต่ละ
องค์ประกอบ ดังนี้
1. ความรู้ความสามารถ และความช้านาญในการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาโดยค้านึงถึงคุณวุฒิ
การศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ และความช้านาญในการปฏิบัติงานด้านนั้น ซึ่งอาจพิจารณาจากข้อมูล
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ้าปีของข้าราชการผู้นั้นในระยะเวลาที่ผ่านมา คะแนนเต็ม 20 คะแนน
2. ระยะเวลาการด้ารงต้าแหน่ง ให้พิจารณาโดยค้านึงถึงระยะเวลาด้ารงต้าแหน่งใน
สายงานที่จ ะแต่งตั้ง หรือสายงานอื่น ที่เกี่ยวข้อ ง หรือระยะเวลาที่เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับ
ต้าแหน่งที่จะแต่งตั้ง คะแนนเต็ม 20 คะแนน
3. การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ให้พิจารณาโดยค้านึงถึงความประพฤติ
การรักษาวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความอุตสาหะ การอุทิศเวลาให้กับราชการ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
4. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาโดยค้านึงถึงคุณภาพของผลงาน หรือ
ผลการปฏิบัติงาน ประโยชน์ของผลงานต่อราชการ วงการวิชาการ หรือวิชาชีพ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
5. เกณฑ์อื่นๆ เช่นภาวะผู้น้า มนุษย์สัมพันธ์ ความเสียสละ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
/วิธีการคัดเลือก…
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สอบข้อเขียน หรืออาจใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม
ของผู้สมัครตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศรับสมัครก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนรวมเฉลี่ย
สูงสุด โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 60
ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563
นุชรินทร์ อักษรดี
(นางนุชรินทร์ อักษรดี)
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

หน.กลุ่มภารกิจ.....................
หน.กลุ่มงาน..........................
จนท./พิมพ์/ทาน....................
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รูปถ่าย
1x1.5 นิ้ว

ใบสมั
ค
ร
แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ระดับช้านาญการพิเศษ
….....................................
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ…..................................................................... ชื่อสกุล….............................................................................
วัน เดือน ปีเกิด…...............................................อายุตัว…..................ปี อายุราชการ….....................................ปี
วันเกษียณอายุ…................................................ปัจจุบันด้ารงต้าแหน่ง…............................................................
ระดับ…....................................................ส่วนราชการ…....................................................................................
ตั้งแต่….................................................................อัตราเงินเดือน................................................................บาท
โทรศัพท์….........................................................e-mail…………………………….………………………………………………
2. การด้ารงต้าแหน่ง
ด้ารงต้าแหน่ง…....................................................ระดับช้านาญการ (ระดับ 6 – 7)
ตั้งแต่…............................................................................................................................ ...................................
ด้ารงต้าแหน่ง….........................................ระดับช้านาญการพิเศษ (ระดับ 8) ตั้งแต่…........................................
3. ความผิดทางวินัย เป็นผู้อยู่ระหว่าง
ถูกสอบสวน…...................................................................... เมื่อ….........................................
ถูกลงโทษ….........................................................................เมื่อ….........................................
ไม่มี
4. วุฒิการศึกษา (โปรดแนบหลักฐาน)
ปริญญาตรี….................................................................สาขา….............................................
สถาบัน…................................................................................. เมื่อ พ.ศ…..............................
ปริญญาโท….................................................................สาขา….............................................
สถาบัน…................................................................................. เมื่อ พ.ศ…..............................
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-2ปริญญาเอก…................................................................สาขา…............................................
สถาบัน…................................................................................. เมื่อ พ.ศ…..............................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ…………………………........................................เลขที…่ ...................
วันออกใบอนุญาต…...............................................วันหมดอายุ…..........................................
5. ผลงานวิชาการที่จะส่งประเมิน
เรื่อง…........................................................................... .................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(ถ้าเป็นกรณีการย้าย โอน บรรจุกลับ ให้ระบุเรื่องที่เคยผ่านการประเมิน)
6. ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/ปรับปรุงงาน ที่จะส่งประเมิน เรื่อง…………....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(เฉพาะกรณีส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ ถ้าเป็นกรณีย้าย โอน บรรจุกลับ ไม่ต้องระบุ)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
หากตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าข้อความดังกล่าวเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้องจะถือว่าหมดสิทธิได้รับ
การคัดเลือกและหากได้รับการพิจารณาคัดเลือกแล้วจะถือว่าเป็นโมฆะ
ลงชื่อ….............................................ผู้ขอรับการคัดเลือก
(…............................................)
…......../…......../….......
7. ค้ารับรอง/ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น
…................................................................................................................... ..................................
……….......................................................................................................................... ......................
ลงชื่อ….............................................
(…............................................)
…......../…......../….......
สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่…....................................ซอย/ตรอก…................................ถนน…................................
แขวง/ต้าบล…..........................................เขต/อ้าเภอ….............................จังหวัด….....................
รหัสไปรษณีย…์ .........................โทรศัพท์บ้าน….............................โทรศัพท์มือถือ….....................
โทรสาร….............................................e-mail…………………………………………………………………….
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