ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชานาญการพิเศษ
ในสังกัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
………………………………………
ด้ วย คณะกรรมการคั ดเลื อกบุ คคลฯ จะด าเนิ นการคั ดเลื อกข้ าราชการเพื่ อ เลื่ อนขึ้ นด ารงต าแหน่ ง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตาแหน่งเลขที่ 93705 สังกัดกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.033/ว 960 ลงวันที่ 27
พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ และเพื่อขอรับเงินประจาตาแหน่ง จึงได้ประกาศรับสมัครคัดเลือก
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ
ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตาแหน่งเลขที่ 93705 สังกัด
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
ข. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
ค. กำหนดกำรและวิธีกำรรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ชั้น 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
ง. เอกสำรที่ต้องยื่นประกอบกำรคัดเลือก
1. ใบสมัคร ที่ได้ผ่านผู้บังคับบัญชาระดับต้น
ตัวจริง จานวน 1 ชุด และสาเนา จานวน 5 ชุด และแนบเอกสารดังนี้
1.1 สาเนา ก.พ. 7
จานวน 6 ชุด
1.2 สาเนาวุฒิการศึกษา
จานวน 6 ฉบับ
2. เอกสารประกอบการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน จานวน 1 เล่ม
หมายเหตุ เอกสารที่ถ่ายสาเนาต้องรับรองความถูกต้องโดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุกฉบับ
2/จ.หลักเกณฑ์...
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จ. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
1. คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะคัดเลือกข้าราชการที่มีความเหมาะสม จานวน 1 คน
2. คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาคัดเลือกโดยวิธีการ สัมภาษณ์ สอบข้อเขียน หรือวิธีอื่นใด เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การทางาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สมัครเข้า
รับการคัดเลือก เพื่อให้ได้บุคคลที่มเี หมาะสมกับตาแหน่งที่ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้
ฉ. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลื อกบุ คคลฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลื อก หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือก วันเวลาและสถานที่คัดเลือกภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสานักงาน
ส าธ าร ณ สุ ข จั งห วั ด สุ โข ทั ย แ ล ะ ที่ เว็ ป ไซ ด์ ส านั ก งาน ส าธ ารณ สุ ข จั งห วั ด สุ โข ทั ย แ ล ะ เว็ ป ไซ ด์
http://person.skto.moph.go.th/ หรือโทรสอบถามที่หมายเลข 0 5561 0068 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
(ลงชื่อ) ปองพล วรปาณิ
(นายปองพล วรปาณิ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

3
ใบสมัคร
แบบใบสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 93705 กลุม่ งำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1x1.5 นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน
(รูปชุดขาว
ข้าราชการ)

1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ…..........................................................................ชื่อสกุล……...........................................................................
วัน เดือน ปีเกิด…......................................................อายุตัว…......................ปี อายุราชการ…..........................ปี
วันเกษียณอายุ….......................................................ปัจจุบันดารงตาแหน่ง….......................................................
ระดับ…..............................ตาแหน่งเลขที่....................ส่วนราชการ….......................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อัตราเงินเดือน............................................บาท (ต.ค.2562)
โทรศัพท์…................................................................e-mail………………………………………..………………………………
2. กำรดำรงตำแหน่ง
ดารงตาแหน่ง…...............................................ระดับชานาญการ (ระดับ 6 – 7) ตั้งแต่….....................................
3. ควำมผิดทำงวินัย เป็นผู้อยู่ระหว่ำง
 ถูกสอบสวน….............................................................................เมื่อ…..................................................
 ถูกลงโทษ….................................................................................เมื่อ….................................................
 ไม่มี
4. วุฒิกำรศึกษำ (โปรดแนบหลักฐำน)
 ปริญญาตรี…................................................................สาขา…..............................................................
สถาบัน…......................................................................จบการศึกษาเมื่อ…..........................................
 ปริญญาโท….................................................................สาขา…..............................................................
สถาบัน…......................................................................จบการศึกษาเมื่อ…..........................................
 ปริญญาเอก…...............................................................สาขา…..............................................................
สถาบัน…......................................................................จบการศึกษาเมื่อ..............…..............................
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ…………………………........................................เลขที…่ ...................................
วันออกใบอนุญาต….....................................................วันหมดอายุ…....................................................
…...........................................................................................................................................................
5. ผลงำนวิชำกำรที่จะส่งประเมิน
เรื่อง…............................................................................................................................ ........................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…
 ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว (แนบหลักฐาน)  ยังไม่ผ่านคณะกรรมการจริยธรรม
6. ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนำงำน/ปรับปรุงงำน ที่จะส่งประเมิน เรื่อง………….........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…
๗. การอบรม/ดูงานด้านบริหาร เช่น อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง หรือ ผู้บริหารระดับต้น หรือ
อื่นๆ ที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ (ให้แนบหลักฐาน)
 หลักสูตร.....................................................................ตั้งแต่..................................ถึง..................................
 หลักสูตร....................................................................ตั้งแต่...................................ถึง...................................
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๘. ประสบการณ์ในการบริหาร (แนบค่่าสั่ง)
๘.๑ ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้ำฝ่ำย/กลุ่มงำน.................................................ส่วนรำชกำร...........................................
 เคย
ตั้งแต่..................................ถึง..................................
 ไม่เคย
๘.๒ เคยรักษำกำรในตำแหน่งหัวหน้ำกลุ่ม/ฝ่ำย............................................ ส่วนรำชกำร...........................................
 เคย ตั้งแต่..................................ถึง..................................
 ไม่เคย
๙. การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
๙.๑ กำรเป็นข้ำรำชกำรดีเด่น หรือกำรได้รับรำงวัลดีเด่น (ให้แนบหลักฐำน)
 ได้รับรำงวัลระดับประเทศ
ชื่อรำงวัลที่ได้รับ...............................................................................................
 ได้รับรำงวัลระดับเขต
ชื่อรำงวัลที่ได้รับ...............................................................................................
 ได้รับรำงวัลระดับจังหวัด
ชื่อรำงวัลที่ได้รับ...............................................................................................
 ได้รับรำงวัลระดับหน่วยงำน/อำเภอ ชื่อรำงวัลที่ได้รับ.......................................................................................
๑๐. ผลงาน/นวัตกรรมที่ได้รับรางวัล หรือร่วมจัดท่าระดับประเทศ/เขต/จังหวัด/หน่วยงาน (ให้แนบหลักฐาน)
๑๐.๑ ผลงำน/นวัตกรรมที่ได้รับรำงวัล
 มี  ไม่มี ระดับประเทศ
 ตนเอง  ร่วมจัดทำ ชื่อผลงำน............................................
 มี  ไม่มี ระดับเขต
 ตนเอง  ร่วมจัดทำ ชื่อผลงำน............................................
 มี  ไม่มี ระดับจังหวัด
 ตนเอง  ร่วมจัดทำ ชื่อผลงำน............................................
 มี  ไม่มี ระดับหน่วยงำน/อำเภอ
 ตนเอง  ร่วมจัดทำ ชื่อผลงำน............................
๑๐.๒ กำรได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีระดับดีเด่น ย้อนหลัง ๕ ปี (เริ่ม ๑ ๑ เม.ย. ๒๕๕๘)
 ไม่เคยได้รับ
 เคยได้รับ กรณีระดับดีเด่น จำนวน ..................ครั้ง
 ๑ เม.ย. ๒๕๕๘ จำนวน ................... %  ๑ ต.ค. ๒๕๕๘ จำนวน ................... %
 ๑ เม.ย. ๒๕๕๙ จำนวน ................... %  ๑ ต.ค. ๒๕๕๙ จำนวน ................... %
 ๑ เม.ย. ๒๕๖๐ จำนวน ................... %  ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ จำนวน ................... %
 ๑ เม.ย. ๒๕๖๑ จำนวน ................... %  ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ จำนวน ................... %
 ๑ เม.ย. ๒๕๖๒ จำนวน ................... %  ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ จำนวน ................... %
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมทีแ่ จ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประกำร หำกตรวจสอบ
ภำยหลังแล้วพบว่ำข้อควำมดังกล่ำวเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง จะถือว่ำหมดสิทธิได้รับกำรคัดเลือก และหำกได้รับกำรพิจำรณำ
คัดเลือกแล้วจะถือเป็นโมฆะ
ลงชื่อ…………………………………….(ผู้ขอรับกำรคัดเลือก)
(………………………….……..)
วันที่...............เดือน......................พ.ศ.............
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๑๑. ค่ารับรอง/ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………………….ผู้รับรอง
(……………..……………………….……..)
ตำแหน่ง………………………………………………..
วันที่...............เดือน......................พ.ศ.............

สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก
บ้ำนเลขที่..............................................................ซอย/ตรอก......................................ถนน.....................................................
แขวง/ตำบล...........................................................เขต/อำเภอ............................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย์..............................................โทรศัพท์บ้ำน......................................โทรศัพท์มือถือ............................................
โทรสำร....................................................................e-mail......................................................................................................
หมายเหตุ กรุณาแนบส่าเนาส่าเนาวุฒิการศึกษาและเอกสารต่าง ๆ ที่ระบุมาพร้อมกับใบสมัครด้วย
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หนังสือยืนยันกำรปฏิบัติรำชกำรในตำแหน่งที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
ตำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 93705
สังกัดกลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย
ข้ำพเจ้ำ............................................................ตำแหน่ง.....................................................
ตำแหน่งเลขที่...................................................สังกัด.....................................................................................
.......................................................................................................................................................................
เป็นผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกตำแหน่ง.........................................................................................................
ตำแหน่งเลขที่...................................สังกัด.....................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
ขอยืนยันว่ำหำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรคัดเลือก ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติรำชกำรในตำแหน่งที่ได้รับกำรแต่งตั้ง โดยจะปฏิบัติ
รำชกำรอย่ำงเต็มควำมรู้ ควำมสำมำรถ ด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ
(ลงชื่อ)…………………………………………………………………
(………………………………….……………………..) ผู้สมัคร
(ตำแหน่ง)…………………………........…..…………………
วันที่……………………………..……………

