สำเนำ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลอินทร์บุรี สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
ด้ว ยคณะกรรมการคัด เลือ กบุค คลที ่จ ะเข้า รับ การประเมิน ผลงานให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิเ ศษ ที ่ อ.ก.พ.ส านัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข แต่ง ตั้ง จะ
ดาเนิน การคัด เลือ กข้า ราชการเพื่อ จะแต่ง ตั้ง ให้ดารงตาแหน่ ง นัก เทคนิค การแพทย์ ช านาญการพิเ ศษ
โรงพยาบาลอินทร์บุรี สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กาหนดไว้ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก. ตำแหน่งที่รับสมัคร จานวน 1 ตาแหน่ง คือ นักเทคนิคการแพทย์ (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชานาญการ
พิ เศษ ต าแหน่ งเลขที่ 15311 กลุ่ ม งานเทคนิ คการแพทย์และพยาธิวิท ยาคลิ นิ ก โรงพยาบาลอิ น ทร์บุ รี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
ข. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
ตาแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชานาญการพิเศษ
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ต าแหน่ งอย่ างอื่ น ที่ เที ย บเท่ า 2.1 หรื อ 2.2 หรือ 2.3 แล้ ว แต่ ก รณี ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานด้านนักเทคนิคการแพทย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ค. กำหนดกำรและวิธีกำรรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลฯ กาหนด ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอินทร์บุรี สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
ง. เอกสำรทีต่ ้องยืน่ พร้อมใบสมัคร
1. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก จานวน 1 ชุด
.
2. เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน จานวน 6 ชุด
(แนบใบประกอบวิชาชีพ และ สาเนา ก.พ. 7 ทุกชุด)
3. เอกสารประกอบการพิ จารณาการนับ ระยะเวลา การดารงตาแหน่ งในสายงานที่ข อ
เกื้อกูล
ในตาแหน่งที่ขอประเมิน(กรณีที่ผู้สมัครมีระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งที่จะแต่งตั้งไม่ครบ) จานวน 6 ชุด
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4. ผลงานที่ภ าคภูมิใจ/ผลงานเด่น ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ ขนาด A4 (Font
TH sarabanPSK 16 Point) จานวน 6 ชุด
.
5. วิสั ยทัศน์ ของผู้ส มัคร ความคาดหวัง เป้ าหมาย แนวทางการดาเนินงาน และการแก้ไข
ปั ญ หาต่างๆ ของงานในระดับ ตาแหน่ งที่จะแต่งตั้ง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ ขนาด A4 (Font TH
sarabanPSK 16 Point) จานวน 6 ชุด
.
6. หนังสือรับ รองการถูกข้อร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน (ย้อนหลั ง 3 ปี) จานวน 1 ฉบับ
(รับรองโดยผู้บังคับบัญชาระดับกอง/เทียบเท่า)
.
7. หนั ง สื อ รั บ รองการมาปฏิ บั ติ ง านสาย (ย้ อ นหลั ง 1 ปี ) จ านวน 1 ฉบั บ (รั บ รองโดย
ผู้บังคับบัญชาระดับกอง/เทียบเท่า)
จ. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
1. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนับถึงวันที่
ปิดรับสมัคร ภายใน 1 ปี
2. การพิจารณาการคัดเลือกบุคคล ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
2.1 ความรู้ ความสามารถ และความช านาญในการปฏิบั ติงาน ให้ พิ จารณาโดย
คานึ งถึงคุณวุฒิ การศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ และความชานาญในการปฏิบัติงานด้านนั้น ซึ่งอาจ
พิจารณาจากข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของข้าราชการผู้นั้นในระยะเวลาที่ผ่านมา คะแนนเต็ม
20 คะแนน
2.2 ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง ให้พิจารณาโดยคานึงถึงระยะเวลาดารงตาแหน่งใน
สายงานที่จ ะแต่งตั้ง หรือสายงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือระยะเวลาที่เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับ
ตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง คะแนนเต็ม 20 คะแนน
2.3 การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้ าราชการ ให้พิจารณาโดยคานึงถึงความ
ประพฤติ การรักษาวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความอุตสาหะ การอุทิศเวลาให้กับราชการ คะแนนเต็ม
20 คะแนน
2.4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน ให้ พิจารณาโดยคานึงถึงคุณภาพของผลงาน
หรือผลการปฏิบัติงาน ประโยชน์ของผลงานต่อราชการ วงการวิชาการ หรือวิชาชีพ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
2.5 เกณฑ์อื่น ๆ เช่น ภาวะผู้นา มนุษย์สัมพันธ์ ความเสียสละ คะแนนเต็ม
10 คะแนน
3. วิธีการคัดเลือกให้พิจารณาจากเอกสารใบสมัคร ผลงาน ประวัติการรับราชการ สอบ
สัม ภาษณ์ สอบข้อ เขีย น หรือ อาจใช้ว ิ ธ ีอื ่น ใดเพิ ่ม เติม เพื ่อ ให้ไ ด้ข ้อ มูล ที ่จ ะแสดงออกถึง ความรู้
ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สมัครตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศรับสมัครก็ได้ ทั้งนี้
ผู้
ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุด โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562
อัจฉรา ละอองนวลพานิช
(นางสาวอัจฉรา ละอองนวลพานิช)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

หน.กลุ่มภารกิจ..............................
หน.กลุ่มงาน...................................
จนท./พิมพ์/ทาน............................

ใบสมัคร

รูปถ่าย
1x1.5 นิ้ว

แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ระดับชานาญการพิเศษ
….....................................
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ….....................................................................ชื่อสกุล….............................................................................
วัน เดือน ปีเกิด…...............................................อายุตัว…..................ปี อายุราชการ….....................................ปี
วันเกษียณอายุ…................................................ปัจจุบันดารงตาแหน่ง…............................................................
ระดับ…....................................................ส่วนราชการ…....................................................................................
ตั้งแต่….................................................................อัตราเงินเดือน................................................................บาท
โทรศัพท์….........................................................e-mail…………………………….………………………………………………
2. การดารงตาแหน่ง
ดารงตาแหน่ง…....................................................ระดับชานาญการ (ระดับ 6 – 7)
ตั้งแต่…...............................................................................................................................................................
ดารงตาแหน่ง….........................................ระดับชานาญการพิเศษ (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…..............................
ปริญญาเอก…................................................................สาขา…............................................
สถาบัน….................................................................................เมื่อ พ.ศ…..............................

-2ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ…………………………........................................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. คารับรอง/ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น
….....................................................................................................................................................
………................................................................................................................................................
ลงชื่อ….............................................
(…............................................)
…......../…......../….......
สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่…....................................ซอย/ตรอก…................................ถนน…................................
แขวง/ตาบล…..........................................เขต/อาเภอ….............................จังหวัด….....................
รหัสไปรษณีย…์ .........................โทรศัพท์บ้าน….............................โทรศัพท์มือถือ….....................
โทรสาร….............................................e-mail…………………………………………………………………….

