ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าพยาบาล
(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
---------------------ด้วยคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกจะดาเนินการคัดเลือกข้าราชกรเพื่อให้ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ซึ่งเป็นตาแหน่งที่จะว่าง ในวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนดไว้
ตามหนังสือสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๖๗๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกดังต่อไปนี้
ก. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตาแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) ตาแหน่งเลขที่ ๒๒๐๘๓ กลุ่มการ
พยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
ข. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ำรับสมัครคัดเลือก
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ และ
๒. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับต้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
2.3 ตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.กาหนด
2.4 ดารงตาแหน่งในระดับ 8 หรือ ก.พ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ดารง
ตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี สาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่มี
คุณสมบัติเรื่องระยะเวลาการดารงตาแหน่งต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งเป็นการเฉพาะคราวในครั้งแรกของแต่ละบุคคล ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 19
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และ
3. ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ค. การสมัคร
ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกส่งใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือก
กาหนดที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๖
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม 2561
/ง.เอกสาร...
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ง. เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือก
1. ใบสมัคร
2. สาเนาวุฒิการศึกษา
3. สาเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)
4. แบบประเมินบุคคลและผลงาน หรือเอกสารประกอบการคัดเลือก

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

10
10
10
10

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

จ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
1. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนับถึงวันที่
ปิดรับสมัคร โดยไม่ให้คัดเลือกล่วงหน้าก่อนที่คุณสมบัติครบถ้วน
๒. การพิจารณาคัดเลือกบุคคลจะพิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้
๒.๑ ความรู้ความสามารถและความชานาญในการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาโดยคานึงถึง
คุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ และความชานาญในการปฏิบัติงานด้านนั้น ซึ่งอาจพิจารณาจาก
ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของข้าราชการผู้นั้นในระยะเวลาที่ผ่านมา
๒๐ คะแนน
๒.๒ ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง ให้พิจารณาโดยคานึงถึงระยะเวลาดารงตาแหน่ง
ในสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือระยะเวลาที่เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับ
ตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง
๒๐ คะแนน
๒.๓ การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ให้พิจารณาโดยคานึงถึงความประพฤติ
การรักษาวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความอุตสาหะ การอุทิศเวลาให้กับราชการ
๒๐ คะแนน
๒.๔ ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาโดยคานึงถึงคุณภาพของผลงาน หรือผล
การปฏิบัติงาน ประโยชน์ของผลงานต่อราชการ วงการวิชาการ หรือวิชาชีพ
๒๐ คะแนน
๒.๕ เกณฑ์อื่น ๆ เช่น ภาวะผู้นา มนุษยสัมพันธ์ ความเสียสละ
๒๐ คะแนน
๓. วิธีการคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารใบสมัคร ผลงาน ประวัติการรับราชการ
อาจมีการสัมภาษณ์ หรืออาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ
และความเหมาะสมของผู้สมัคร
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า 60%
คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกจะพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน
แล้วเสนอสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ประธานคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกฯ

รูปถ่าย
๑ นิ ้ว

แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าพยาบาล
(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)
........................................
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ........................................................................สกุล............................................. ....................
วัน เดือน ปีเกิด...............................................อายุตัว.................ปี อายุราชการ.......................ปี
วันเกษียณอายุ.............................ปัจจุบันดารงตาแหน่ง.............................................................
ประเภท...................................................ระดับ..........................................................................
ส่วนราชการ.................................................................................................................................
ตั้งแต่..........................................................อัตราเงินเดือนปัจจุบัน.......................................บาท
โทรศัพท์.........................................................e-mail…………………………………………………………
๒. การดารงตาแหน่ง
ดารงตาแหน่ง..................................ระดับชานาญการ (ระดับ 7) ตั้งแต่......................................
ดารงตาแหน่ง..................................ระดับชานาญการพิเศษ (ระดับ 8) ตั้งแต่.............................
ตาแหน่งอื่นที่ได้รับมอบหมายและเคยได้รับมอบหมาย................................................................
.....................................................................................................................................................
๓. ความผิดทางวินัย เป็นผู้อยู่ระหว่าง
ถูกสอบสวน...........................................................เมื่อ............................................
ถูกลงโทษ..............................................................เมื่อ............................................
ไม่มี
๔. วุฒิการศึกษา (โปรดแนบหลักฐาน)
ปริญญาตรี......................................................สาขา................................................
สถาบัน......................................................................เมื่อ พ.ศ.................................
ปริญญาโท......................................................สาขา................................................
สถาบัน......................................................................เมื่อ พ.ศ.................................
ปริญญาเอก.....................................................สาขา...............................................
สถาบัน......................................................................เมื่อ พ.ศ.................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล...................................เลขที่......................
วันออกใบอนุญาต....................................วันหมดอายุ.............................................
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๕. วิสัยทัศน์/ความคาดหวัง
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................
๖. แผนงาน/โครงการที่จะดาเนินการเมื่อดารงตาแหน่งที่สมัครในอนาคต (ภายใน 3 ปี)
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................
๗. ผลงานวิชาการที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ
เชี่ยวชาญ)
เรื่อง...........................................................................................................................................
(สรุปโดยย่อด้วย)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
หากตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าข้อความดังกล่าวเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้องจะถือว่าหมดสิทธิได้รับ
การคัดเลือกและหากได้รับการพิจารณาคัดเลือกแล้วจะถือว่าเป็นโมฆะ
ลงชื่อ..............................................ผู้ขอรับการคัดเลือก
(...............................................)
.........../.........../..........
๘. คารับรอง/ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................
ลงชื่อ................................................
(...............................................)
.........../.........../..........
สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่......................................ซอย/ตรอก...................................ถนน...................................
แขวง/ตาบล............................................เขต/อาเภอ................................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์บ้าน................................โทรศัพท์มือถือ........................
โทรสาร...............................................e-mail…………………………………………………………………….

