ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพือ่ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบตั กิ าร สังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
*******************
ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉะนั้น อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันที่
๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. ตําแหน่งทีจ่ ะบรรจุและแต่งตั้งและเงินเดือนทีจ่ ะได้รบั
ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๐ - ๑๖,๕๐๐ บาท
ทั ้ง นี ้ อั ต ราเงิ น เดื อ นเป็ น ไปตามประกาศสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการให้ ข้ า ราชการได้ รั บ เงิ น เดื อ นตามคุ ณ วุ ฒิ ต ามช่ ว งเงิ น เดื อ น ลงวั น ที่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวน ๓ อัตรา ตําแหน่งเลขที่ 10537 , 143311
และ 15535 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลบางปะอิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิของตําแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้การพยาบาลแก่
ผู้ใช้บริการ เพือ่ ให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้
การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการ
ดูแลผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่น ๆ ทางด้าน
สุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
/3. ด้านการประสานงาน...

-23. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้ แ จงและให้ ร ายละเอียดเกี่ ยวกับข้ อมูล ข้อ เท็จจริ ง แก่บุค คลหรือหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) สอน แนะนํา ให้คําปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการ
ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
(2) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และ
ใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
๔. คุณสมบัตทิ ั่วไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก
๔.๑ คุณสมบัตทิ ั่วไป
ผู้สมัครสอบ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัตทิ ั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามกฎมายอื่น
/(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษ...

-3(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
หน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙)
(๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘)
หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐)
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการคัดเลือกต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองแล้ว
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อ
บรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๔.๒ คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
๕. กําหนดการ และวิธกี ารรับสมัคร
๕.๑ สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร 0 3524 1520 ต่อ 122
๕.๒ ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561
ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตําแหน่งละ ๒๐๐ บาท
เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิก
การคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแก่
ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
๕.๔ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดําและไม่สวมหมวก ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้ว
ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตําแหน่งที่สมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใดอย่างหนึ่ง และสําเนา
ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือวันที่ 10 มกราคม 2561
กรณียังไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นําหนังสือรับรอง
วุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และ วันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในกําหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
/(3) สําเนาใบอนุญาต...

-4(๓) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ
(ถ้ามี) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า สําเนาถูกต้องและลงชื่อ
กํากับไว้ด้วย (ให้นําหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย) ทั้งนี้ ขอให้โหลดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์
ได้ทางเว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th
๖. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
การผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนํามายื่นไม่ตรงตาม
คุณวุฒิหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
๗. การประกาศรายชื่อผู้มสี ทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานทีค่ ดั เลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
ให้ทราบภายในวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา http://www.ayph.in.th/personal/index.php
๘. หลักสูตรและวิธกี ารคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใด
เพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่ใช้อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทัง้ สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะทีจ่ ําเป็นของตําแหน่ง
๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ทจี่ ะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
/10. การประกาศ...

