ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
---------------ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา
๕๕ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวัน ที่ ๑๑ ธัน วาคม ๒๕๕๑ และหนั งสื อ ส านั ก งาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว 12 ลงวั นที่
21 กันยายน ๒๕60 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๑.๒ อั ต ราเงิน เดื อ นระหว่าง ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้ งนี้ อั ต ราเงิน เดื อ นเป็ น ไปตาม
ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
๒. จำนวนตำแหน่งว่ำงครั้งแรก
๒.๑ กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี(ใหม่) กลุ่มการพยาบาล(ใหม่) โรงพยาบาลเกาะสมุย สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน ๑ ตาแหน่ง
๒.๒ กลุ่ ม งานการพยาบาลผู้ ป่ ว ยออร์ โ ธปิ ดิ ก ส์ (ใหม่ ) กลุ่ ม การพยาบาล(ใหม่ ) โรงพยาบาล
เกาะสมุย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน ๑ ตาแหน่ง
๓. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติงานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติงานระดั บ ต้น ที่ ต้ องใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิช าการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การ
ช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
-๒-/ (๓) บันทึก...

-๒(๓) บัน ทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้อ งต้น เพื่อพัฒ นาการดูแล
ผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(๔) ส่ งเสริ ม ป้ องกัน ดูแลรักษา ฟื้ น ฟู สุ ขภาพประชาชน หรือการบริการอื่น ๆ ทางด้าน
สุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนการท างานของหน่ ว ยงานหรื อ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) สอน แนะน า ให้ คาปรึกษาเบื้ อต้น แก่ผู้ ใช้บ ริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกั บการ
ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ ส มั ค รคั ด เลื อ กต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ามตามมาตรา ๓๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้ำม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดใน กฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
-๓-/ (๕) เป็น...

-๓(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรือ ปลดออก หรือ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตาม
กฎหมายอื่น
(๑๑) เป็ น ผู้ เคยกระท าการทุ จ ริ ต ในการสอบเข้ า รั บ ราชการ หรื อ เข้ า ปฏิ บั ติ ง าน
หน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(๔)(๖)(๗)(๘)(๙)
(๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้
นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออก
จากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที่ สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิ
ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการคัดเลือกต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองแล้ว
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อ
บรรจุ เข้ า รั บ ราชการ ทั้ ง นี้ ตามหนั ง สื อ กรมสารบรรณคณะรั ฐ มนตรี ฝ่ า ยบริ ห าร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวั น ที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๔.๒ คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
๕. กำหนดกำรและวิธีกำรรับสมัคร
๕.๑ สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. (๐๗๗) ๙๑๓๒๐๐
๕.๒ ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวัน
และเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา ๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตาแหน่งละ ๒๐๐ บาท
เมื่อสมัครคัดเลื อกแล้ ว ค่าธรรมเนี ย มในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิ กการคัดเลื อกครั้งนี้ทั้งหมด
เนื่ องจากมี การทุ จ ริตหรือส่ อไปทางทุ จ ริตจึงจ่ายคืน ค่าธรรมเนียมสมั ครคัดเลื อ กแก่ ผู้ ส มัคร เฉพาะผู้ ที่ มิได้มีส่ ว น
เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
-๔-/ ๕.๔ หลัก...

-๔๕.๔ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดาและไม่สวมหมวก ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน ๖
เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
(๒) สาเนาปริญญาบัตร (หรือประกาศนียบัตร) และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใดอย่าง
หนึ่ง และสำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript of Records) จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่า
เป็ น ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลั กสู ตรขั้น ปริ ญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จ การศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
กรณียั งไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่ าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้ นาหนังสื อ
รับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในกาหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จานวน ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
(๕) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล จานวนอย่าง
ละ ๑ ฉบับ
(๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะทีป่ รากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ.กาหนด
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อ
กากับไว้ด้วย (ให้นำหลักฐำนต้นฉบับทุกฉบับมำตรวจสอบด้วย)
๖. เงื่อนไขในกำรสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครเข้ารับ การคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาด
อันเนื่องมาจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนามายื่นไม่ตรงตามคุณวุฒิ หรือไม่
เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
-๕-/ ๗. การ...

-๕๗. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกและกำหนดวัน เวลำ สถำนที่คัดเลือก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยโรงพยาบาลเกาะสมุยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและ
กาหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกให้ทราบ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น ๓
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเกาะสมุย
๘. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก
คณะกรรมการฯ จะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการ
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน
จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่ใช้อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และ
รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง
๙. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑๐. กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือก
(๑) จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกโดยเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดลงมาตามลาดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ ก.พ.
และจังหวัดสุราษฎร์ธานีกาหนด ในกรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสมัครเข้า
รับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับสูงกว่า
(๒) การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ถ้ามี
การคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ใน
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๑๑. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
(๑) ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๑
(๒) ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งว่าง และภายหลังมีตาแหน่งว่างเพิ่ม
อีก จังหวัดสุราษฎร์ธานีอาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือจะดาเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้
๑๒. การรับโอนผู้ได้รับคัดเลือก
จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่รับโอนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุก
ประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

-๖-/ ๑๓. เงื่อน...

