ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
------------------------------------ด้ ว ยจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ คคลเพื่ อ จั ด จ้ า งเป็ น พนั ก งานราชการประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑
กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติ
เฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
ชื่อตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 1 อัตรา
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพและอนามัย
ของประชาชนทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล ปฏิบัติงาน
ตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและ การผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์กระทําการรักษาโรค ทําหน้าที่
เป็นผู้ให้บริการ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ วินิจฉัยปัญหา วางแผนงาน
ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา การพยาบาล
และควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ในมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางการพยาบาลให้ กับ เจ้ า หน้า ที่ ที่เ กี่ ย วข้ องกั บ งานการพยาบาล จั ด สถานที่และเตรี ย มอุ ปกรณ์ ที่ใช้ ในการ
รักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษา จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์
ในการใช้ยาระงับความรู้สึกหรือใช้เครื่องมือพิเศษบางประเภท เพื่อการวินิจฉัยและบําบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงาน
การวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
1 อัตรา
ค่าตอบแทน
๑9,50๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕63
สถานที่ป ฏิบั ติงาน กลุ่ มงานการพยาบาลผู้ ป่ว ยกุมารเวชกรรม(ใหม่) กลุ่มการพยาบาล(ใหม่ )
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
/(3) ไม่เป็นบุคคล...

-2(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น เฟือนไม่
สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอัน ดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
2.2.1 พยาบาลวิชาชีพ
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการขอและยื่น ใบสมัครด้ว ยตนเอง
ได้ในระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2561 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา
13.00 – 16.30 น. รายละเอียดต่างๆ สามารถดูได้ที่ web site โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 ที่
http://somdej17.moph.go.th
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องนําเอกสารหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(2) สํา เนาวุฒิก ารศึก ษาและระเบีย นแสดงผลการเรีย นที่แ สดงว่า เป็น ผู้มีคุณ สมบัติต รงกับ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ประกาศรับสมัคร จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ ซึ่งจะต้องเป็นวุฒิที่สําเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร (24 พฤษภาคม 2561)
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
/(6) สําหรับเพศ...

-3(6) สําหรับเพศชายต้องมีหลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย
3.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ
- ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 100 บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่ าว ให้ ถือว่า การรับ สมั ครและการได้ เข้ า รับ การเลื อกสรรครั้ งนี้ เป็ น โมฆะสํา หรับ ผู้นั้ น โรงพยาบาลสมเด็ จ
พระสังฆราช องค์ที่ 17 จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
จังหวัด สุพ รรณบุรี จะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเ ข้า รับ การประเมิน ความรู้ค วามสามารถทักษะ
และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 บอร์ดชั้น 1 อาคาร
อํานวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 และทาง http://somdej17.moph.go.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้ว ยวิธีการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
- ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้
100
เฉพาะตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
- ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ที่เหมาะสมกับตําแหน่ง
100
มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การคิดวิเคราะห์ การสื่อสารโดยการพูด
รวม
200

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์

จังหวัด สุพ รรณบุรี จะดํา เนิน การประเมิน สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่า นการประเมิน
สมรรถนะในครั้งที่ 1 ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต่อไป
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้ องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
/การจัดจ้าง...

-4การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า และหากคะแนน
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะพิจารณาจากลําดับที่ในการสมัครเข้ารับ
การเลือกสรร
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดสุพรรณบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ชั้น 1 อาคารอํานวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 และทาง http://somdej17.moph.go.th
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชีหรือนับแต่
วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)

สําเนาถูกต้อง
(นางสาวปุณยวีร์ ธนะโชคชัยพงศ์)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
19 มีนาคม 2561

พิภพ บุญธรรม
(นายพิภพ บุญธรรม)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูว้ ่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

