ประกาศจังหวัดหนองคาย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ดวยจังหวัดหนองคาย จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และที่ นร
1004/ว 14 ลงวันที่ 12 กันยายน 2556 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะไดรับ
1.1 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือนระหวาง 15,000 – 16,500 บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเปนไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือน ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555
2. จํานวนตําแหนงวางที่จะบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
2.1 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวน 7 ตําแหนง ไดแก
1) ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 69085 กลุมการพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทาบอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
2) ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 68508 กลุมการพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทาบอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
3) ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 68032 กลุมการพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทาบอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
4) ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 68159 กลุมการพยาบาล
โรงพยาบาลโพนพิสัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
5) ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 68988 กลุมการพยาบาล
โรงพยาบาลโพธิ์ตาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
6) ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 67883 กลุมการพยาบาล
โรงพยาบาลเฝาไร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
7) ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 65576 กลุมการพยาบาล
โรงพยาบาลรัตนวาป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง (ตามเอกสารแนบทายประกาศ)
4. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะตองหาม และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิ
สมัครเขารับการคัดเลือก
…..2/ 4.1 คุณสมบัติทั่วไป
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ผูสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป (นับถึงวันยื่นใบสมัคร)
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(9) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออกตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข.(4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเวนใหรับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (8) หรือ
(9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหาม (10) ผูนั้นตอง
ออกจากงานหรือออกจากราชการเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะ
เหตุทุจริตตอหนาที่ สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ใหมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกได
แตจะมีสิทธิไดรับบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับการคัดเลือกตอเมื่อพนจากการเปนผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองแลว
….3/สําหรับพระภิกษุ
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บรรจุเขารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาล
และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการ ผดุงครรภชั้นหนึ่ง
5. กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
5.1 สถานที่รับสมัคร ใหผูประสงคจะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ดวยตนเอง ไดที่งานการเจาหนาที่ ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
5.2 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแตวันที่ 6 กุมภาพันธ 2557 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2557
ในวันและเวลาราชการ ภาคเชาเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบายเวลา 13.00 – 16.30 น.
5.3 คาธรรมเนียมในการสมัคร ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท
เมื่อสมัครคัดเลือกแลว คาธรรมเนียมในการสมัครจะไมจายคืนให เวนแตมีการยกเลิก
การคัดเลือกนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตจึงจายคืนคาธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแกผูสมัคร
เฉพาะผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้น
5.4 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถายหนาตรง ไมสวมแวนตาดําและไมสวมหมวก ถายครั้งเดียวกันมาแลวไมเกิน 6
เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาใบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครคัดเลือกหรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอยางใดอยางหนึ่ง
จํานวนอยางละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษา
ใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวของการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ
เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครคัดเลือก คือ
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2557
กรณียังไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ก็ใหนํา
หนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกใหโดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ไดรับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่ง
จะตองอยูภายในกําหนดปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
(3) สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบประกอบวิชาชีพฯ สําหรับตําแหนงที่ระบุไวใน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
(5) สําเนาหลักฐานอื่น เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ
(6) ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ
ก.พ.วาดวยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งไดแก
- วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ
- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
….4/ โรคพิษสุราเรื้อรัง
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- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ.กําหนด
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงชื่อกํากับไว
ดวย (ใหนําหลักฐานตนฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบดวย) ทั้งนี้ใหใชแบบฟอรมใบรับรองแนบทายประกาศนี้
6. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก
ผูสมัครคัดเลือกตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครเขารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และจะตอง
กรอกรายละเอียดตางๆในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีการ
ผิดพลาดอันเนื่องมาจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผูสมัครนํามายื่นไมตรงตาม
คุณวุฒิหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร จังหวัดหนองคายจะถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร
ครั้งนี้มาตั้งแตตน
7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
จังหวัดหนองคาย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา
สถานที่คัดเลือกใหทราบภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2557 ทางwebsite สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
(www.nko.moph.go.th ) และที่ปายปดประกาศของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ชั้น 1
8. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ(100 คะแนน)
9. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการคัดเลือก จะตองเปนผูที่ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60
10. การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
จังหวัดหนองคาย
จะประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกเทากับจํานวนตําแหนงที่รับสมัคร
เรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนสูงสุด โดยมีเกณฑพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ที่ ก.พ. และจังหวัดหนองคายกําหนด ในกรณีผูที่ไดรับการคัดเลือกคะแนนเทากัน จะใหผูไดรับเลข
ประจําตัวสมัครเขารับการคัดเลือกกอนเปนผูอยูในลําดับสูงกวา โดยไมมีการขึ้นบัญชี และจะประกาศรายชื่อผูได
อันดับสํารอง จํานวน 1 ราย ทั้งนี้ ผูมีรายชื่ออันดับสํารอง จะไดรับการบรรจุแตงตั้งตอเมื่อผูไดรับการคัดเลือกสละ
สิทธิ์หรือไมมารายงานตัวปฏิบัติราชการตามที่ประกาศผลการคัดเลือกกําหนด เทานั้น
11. การบรรจุแตงตั้ง
ผูไดรับคัดเลือกจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูผานการคัดเลือก
โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามที่ระบุไวในขอ 1
12. การรับโอนผูไดรับคัดเลือก
จังหวัดหนองคาย ไมรับโอน ผูที่ไดรับคัดเลือกที่เปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ
ทุกประเภท ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
…..5/ 13 เงื่อนไข
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13. เงื่อนไข ขอความอื่นๆ ที่ผูสมัครควรทราบ
ผูไดรับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงดังกลาวตองอยูปฏิบัติงานในตําแหนง
ที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป โดยหามโอนไปสวนราชการอื่น เวนแตลาออกจากราชการ
และตามเงื่อนไขของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเพิ่มเติมใหผูไดรับการบรรจุจะตองไมโยกยาย
ภายใน 3 ป
จังหวัดหนองคาย จะดําเนินการคัดเลือกดวยความโปรงใส ยุติธรรมและเสมอภาค
ดังนั้น หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณในทํานองเดียวกันนี้
โปรดอยาไดหลงเชื่อและแจงใหผูวาราชการจังหวัดหนองคาย ทราบดวย
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ใบรับรองแพทย์
สถานที่ตรวจ....................................................
วันที่.....................เดือน...............................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง .................................................... (1) ..... ..............................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่...............................................
สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรื อสถานที่ปฏิบตั ิงานประจํา หรื ออยูท่ ี่.
ได้ตรวจร่ างกาย นาย/นาง/นางสาว .................................................................
สถานที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้.........................................................................
ตรวจแล้ว เมื่อวันที่…………… เดือน………………………….. พ.ศ…………… ขอรับรองว่า
นาย/นาง/นางสาว ............................................................... ไม่เป็ นโรคต่อไปนี้
(1) วัณโรคในระยะแพร่ กระจายเชื้อ
(2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สังคม
(3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(4) โรคพิษสุ ราเรื้ อรัง
(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรื อโรคเรื้ อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรื อรุ นแรงและเป็ นอุปสรรค ต่อการ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
(6) ............ …………(ถ้าหากจําเป็ นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับการ
ตรวจให้ระบุในข้อนี้) .............................................................................................................................
สรุ ปความเห็นและข้อแนะนําของแพทย์. .................(2) ................................................
ลงชื่อ ........................................... แพทย์ผตู ้ รวจร่ างกาย
หมายเหตุ (1) ต้องเป็ นแพทย์ซ่ ึงได้ข้ ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) ให้แสดงว่าเป็ นผูม้ ีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรื อหายจากโรคที่เป็ นเหตุให้ออก จากราชการ
ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วนั ที่ตรวจร่ างกาย

แผนการดําเนินการคัดเลือก
ขั้นตอน
กิจกรม
1. จัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือก
2. แตงตั้ง คณะกรรมการดําเนินการอื่นๆ แตงตั้งโดยประธาน
กรรมการคัดเลือก
3. แพรขาวการรับสมัคร (website สสจ.หนองคาย , สป.สธ. ,
ก.พ. (ผานทาง sunha.person.moph@hotmail.com)
4. รับสมัครคัดเลือก (ไมนอยกวา 5 วันทําการ)
5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
คัดเลือก
6. สอบสัมภาษณ
7. กรอกและรวมคะแนน
8. รายงานผลการสอบและจัดทําประกาศรายชื่อผูผานการ
คัดเลือก เสนอ ผวจ.นค. พิจารณาลงนามในประกาศผลการ
คัดเลือกฯ
9. รายงานตัวเพื่อบรรจุ

วันที่ดําเนินการ
28 ม.ค. 2557
3 ก.พ. 2557
3 ก.พ. 2557
6-12 ก.พ. 2557
17 ก.พ. 2557
18 ก.พ. 2557
19 ก.พ. 2557
21 ก.พ. 2557
28 ก.พ. 2557

สิ่งที่สงมาดวย 4 โหลดที่เว็ปไชตกลุมบริหารงานบุคคล กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแสดงลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง

(แนบทายประกาศจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 31 มกราคม 2557)
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติง านระดับ ต น ที่ต อ งใช ความรู ความสามารถทาง
วิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1.1 ดานการปฏิบัติการ
1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให
การพยาบาลแก ผูใชบริการ เพื่อใหไดรับการดูแลที่ถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย
2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา ภาวะ
เสี่ยง เพื่อใหการ ชวยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร การพยาบาลไดอยางลูกตองเหมาะสมทันสถานการณและ
ทันเวลา
3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานการพยาบาลเบื้องตน เพื่อ
พัฒนาการดูแล ผูปวย ใหเกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
4) สงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการ
อื่นๆ ทางดาน สุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
1.2 ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน
หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
1.3 ดานการประสานงาน
1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
1.4 ดานการบริการ
1) สอน แนะนํา ใหคําปรึกษาเบื้องตน แกผูใชบ ริการและครอบครัว ชุมชน
เกี่ยวกับการสงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสมรรถภาพเพื่อใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได
2) ใหบริการขอมูลทางวิชาการ จัดเก็บขอมูลเบื้องตน เกี่ยวกับการพยาบาล
เพื่อใหประชาชนไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน สอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน
และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ

แบบใบสมัครคัดเลือกเพือ่ บรรจุบุคคลเข้ ารับราชการ

เลขที่สมัคร..................

เรี ยน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหนองคาย
ข้าพเจ้า (นาย/นางนางสาว)...................................................................................................
สัญชาติ........................เกิดวันที่ ..............เดือน...................................พ.ศ. .....................อายุ ...........ปี ........เดือน
(นับถึงวันสมัคร) เลขประจําตัวประชาชน............................................................ออกให้ ณ อําเภอ......................
จังหวัด...........................................วันที่ ..............เดือน................................พ.ศ........................เป็ นผูอ้ อกบัตร

O ได้รับทุนเล่าเรี ยนหลวงหรื อทุนรัฐบาล และสําเร็จการศึกษาวุฒิ...................................

ซึ่งได้รับอนุมตั ิการศึกษาดังกล่าวจากสถานศึกษา..................................................................................................
ประเทศ........................................................วันที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. ...................................

O สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ.อนุมตั ิให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้น เพื่อ

เข้ารับราชการในส่ วนราชการนั้นโดยเฉพาะ โดยได้รับวุฒิ....................................ซึ่ งได้รับอนุมตั ิวุฒิดงั กล่าวจาก
สถานศึกษา.................................................................วันที่.................เดือน....................................พ.ศ.................

O สําเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ.กําหนดให้คดั เลือกบรรจุได้ คือวุฒิ....................................

ซึ่งได้รับอนุมตั ิการศึกษาดังกล่าวจากสถานศึกษา..................................................................................................
วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ.................

O เคยสอบแข่งขันได้ในตําแหน่ง...............................................ตามประกาศการขึ้นบัญชี

ผูส้ อบแข่งขั้นได้ของกรม/สํานักงาน.........................................ลงวันที่...............เดือน............................พ.ศ.......
และถึงลําดับที่ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว แต่ไม่สามารถไปรับการบรรจุได้เนื่องจากอยูใ่ นระหว่าง
รับราชการทหารและขณะนี้บญั ชีผลการสอบแข่งขั้นดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญใน
ตําแหน่ง............................................... .............................................ของสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดหนองคาย
และขอแจ้งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

-21. ข้อมูลส่ วนบุคคล
สถานที่เกิด จังหวัด.....................................................ภูมิลาํ เนา..........................................ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที่
................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย..............................ถนน................................ตําบล/แขวง..............................
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณี ย.์ ....................... e-mail address
..................................................................โทรศัพท์..............................โทรศัพท์มือถือ.......................................
อาชีพ

O ลูกจ้าง/พนักงานราชการ O ข้าราชการพลเรื อนสามัญ ตําแหน่ง...............................................
O ข้าราชการประเภทอื่น ตําแหน่ง.................................................... O กําลังศึกษาต่อ
O อื่นๆ.................................................................................................................................................

สถานที่ทาํ งาน หน่วยงาน /กรม/บริ ษทั ..............................................กอง/ฝ่ าย.......................................................
e-mailaddress...................................................................................โทรศัพท์........................................................
สถานภาพ

O โสด

O

สมรส

O หม้าย

O หย่า

ชื่อสามี/ภรรยา......................................................................สัญชาติ..............................อาชี พ...............................
ชื่อบิดา................................................................................. สัญชาติ.............................อาชีพ...............................
ชื่อมารดา...............................................................................สัญชาติ..............................อาชีพ.............................
2.ประวัติการศึกษา ( กรอกทุกวุฒิที่ได้รับและแนบสําเนาระเบียนผลการเรี ยนเฉพาะวุฒิที่ใช้สมัครคัดเลือก
มาพร้อมใบสมัคร )
วุฒิที่ได้รับ

สาขาวิชา
(วิชาเอก)

คะแนนเฉลี่ย
ตลอดหลักสู ตร

ชื่อสถานศึกษา

ระยะเวลา
ตั้งแต่........ถึง........

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

…………………...
…………………...
…………………...
…………………...
…………………...
…………………...

…………..........
…………..........
…………..........
…………..........
…………..........
…………..........

……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

-33. ประวัติการทํางาน /ฝึ กอบรม
สถานที่ทาํ งาน/ ตําแหน่ง/ลักษณะงาน
ฝึ กอบรม
…………………… ……………………….
…………………… ……………………….
…………………… ……………………….
…………………… ……………………….
…………………… ……………………….
…………………… ……………………….
…………………… ……………………….
…………………… ……………………….
…………………… ……………………….

เงินเดือนสุ ดท้าย
ก่อนออก
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

ระยะเวลา
ตั้งแต่..........ถึง…….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

เหตุผลที่ออก
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….

4.ความรู ้ความสามารถพิเศษ ...................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็ นจริ งทุกประการ
(ลงชื่อ) ...........................................................ผูส้ มัคร
(........................................................)
วันที่............... เดือน.................................. พ.ศ...............

(ลงชื่อ) ........................................................ผูร้ ับรองข้อมูล
(........................................................)
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้นของผูส้ มัคร
วันที่............... เดือน.................................. พ.ศ...............

-4แบบหนังสื อรับรองประวัติการทํางานในหน่ วยงานสั งกัดสํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดหนองคาย
เขียนที่......................................................................
วันที่.................เดือน.............................พ.ศ............
ข้าพเจ้า...........................................................ตําแหน่ง.........................................................
สังกัด...............................................................................เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ขอรับรองว่า.............................................................................. ได้ปฏิบตั ิงานเป็ น

O ลูกจ้างชัว่ คราว ตําแหน่ง........................................................................
O พนักงานราชการ ตําแหน่ง........................................................................
O ข้าราชการ ตําแหน่ง........................................................................
O ลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง........................................................................

ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดหนองคาย ดังนี้
1.......................................................ตั้งแต่วนั ที่.............................ถึง .........................
2.......................................................ตั้งแต่วนั ที่.............................ถึง .........................
3.......................................................ตั้งแต่วนั ที่.............................ถึง .........................

เกียรติประวัติหรื อรางวัลคุณงามความดีที่ได้ผสู้ มัครได้รับ....................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................ผูร้ ับรอง
( ........................................................)
ตําแหน่ง......................................................
หมายเหตุ ผูร้ ับรองจะต้องเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาระดับผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล หรื อสาธารณสุ ขอําเภอ

