
 
 

(สําเนา) 
 

ประกาศจังหวัดนครปฐม 
เรื่อง     รับสมัครคัดเลอืกเพือ่บรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการ 

   ในตําแหนงนายแพทยปฏิบัตกิาร 
 

------------------------------- 
 

  ดวยจังหวัดนครปฐมจะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ    ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามความใน  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๗  แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๕๑ หนังสือสํานักงาน  ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว 
๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑  หนังสือสํานักงาน  ก.พ. ที่  นร  ๑๐๐๔/ว ๒๐  ลงวันที่  ๒  
มิถุนายน ๒๕๕๓  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการ  โดยมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
  ๑.  ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงต้ังและเงินเดือนที่จะไดรับ 
       ๑.๑   ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ กลุมงานบริการทางการแพทย  โรงพยาบาล
นครชัยศรี   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  จํานวน  ๑  ตําแหนง 

    ๑.๑.๑  อัตราเงินเดือน  ๑๒,๔๙๐ บาท 
  ๒.  จํานวนตําแหนงวางครั้งแรก   

      ๒.๑  ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ  ตําแหนงเลขที่  ๑๕๐๙๔๓  กลุมงานบริการ
ทางการแพทย  โรงพยาบาลนครชัยศรี   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  จํานวน  ๑  ตําแหนง 
  ๓.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง 
         ๓.๑  ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ 

       ๓.๑.๑  ดานการปฏิบัติการ 
                      (๑)   ตรวจ  วินิจฉัย  รักษาโรค  ฟนฟู  สงเสริมสุขภาพ  ควบคุม   

ปองกันโรค   และภัยสุขภาพ   เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี   และสามารถปองกันตนเองหรือบุคคล
อื่น  ๆ ที่เกี่ยวของใหพนจากโรคภัยไขเจ็บ 
               (๒)  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยดานวิชาการแพทยและสาธารณสุข  
เบื้องตนเพื่อประกอบการพัฒนาแนวทางการตรวจ  ชันสูตร  วินิจฉัย  บําบัดรักษา  ฟนฟูสมรรถภาพ  
สงเสริม  ควบคุม  ปองกัน  เพื่อใหไดองคความรูทางวิชาการแพทยและสาธารณสุข  ที่สามารถนําไป
ปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับภารกิจของสวนราชการ 
 
  
 
 ๒/..... 
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(๓) รวบรวมขอมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขต 
พื้นที่ที่รับผิดชอบและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอสุขภาพของประชาชน  เพื่อวางแผนการ
ดําเนินงานตรวจวินิจฉัย  รักษา  ควบคุม  ปองกัน  เฝาระวัง  รักษาโรค  และฟนฟู  สงเสริมสุขภาพ  
ทางการแพทยและสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 
                                       (๔)  ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตรและเหตุตายทางนิติเวชศาสตร  
ใหเปนไปตามมาตรฐานทางนิติเวชศาสตร  เพื่อใหทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 

            ๓.๑.๒  ดานการวางแผน 
                    วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของ 
หนวยงานหรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
              ๓..๑.๓  ดานการประสานงาน 
                    (๑)  ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
หนวยงาน  เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนดไว 
                    (๒)  ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลขอเท็จจริงแกบุคคลหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
             ๓.๑.๔  ดานการบริการ 
                   (๑)  ใหคําแนะนํา  ตอบปญหา  และช้ีแจง  เกี่ยวกับงานการแพทย  
การควบคุมปองกัน  การฟนฟูสภาพและการสงเสริมสุขภาพ  ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องตน
แกผูปวยและญาต ิ หนวยงานราชการ  เอกชน  หรือประชาชนทั่วไป  เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูล
และความรูตาง  ๆ  ที่เปนประโยชน  และสามารถนําไปปฏิบัติใหมีสุขภาพที่ดี 
                  (๒)  จัดเก็บขอมูลเบื้องตน  ทําสถิติ  ปรับปรุง  หรือจัดทําฐานขอมลูหรือ
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการแพทยและสาธารณสุข  เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน 
                 (๓)  ถายทอดองคความรู  เทคโนโลยีทางการแพทย  และสาธารณสุขแก
บุคลากรสาธารณสุข  นักศึกษาและประชาชน  เพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

๔. คุณสมบัติทั่วไป  ลักษณะตองหามและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิ 
เขารับการคัดเลือก 
       ๔.๑   คุณสมบัติทั่วไป 
    ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไป   และไมมีลักษณะตองหามตาม มาตรา  
๓๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๕๑   ดังตอไปนี้ 
                ก. ลักษณะทั่วไป 
             (๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวา  ๑๘  ป  (นับถึงวันที่ย่ืนใบสมัคร) 
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา - 

กษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธ์ิใจ 
 

๓/..... 
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ข.ลักษณะตองหาม 
(๑)  เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง 
(๒)  เปนคนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถ  คนวิกลจริตหรือจิต 

ฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามทีก่ําหนดในกฎ  ก.พ. 
   (๓)  เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๕๑   หรือตามกฎหมายอื่น 
   (๔)  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
   (๕) เปนกรรมการหรือผู ดํารงตําแหนงที่ รับผิดชอบในการบริหารพรรค
การเมือง  หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
   (๖)  เปนบุคคลลมละลาย 
   (๗)  เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๘)  เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก   หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ 

(๙)  เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๕๑  หรือตามกฎหมายอื่น 
   (๑๐)  เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๕๑  หรือตามกฎหมายอื่น 
   (๑๑)  เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ 
  ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน  ซึ่งมีลักษณะตองหามตาม  ข. (๔) (๖)  
(๗)   (๘)   (๙)  (๑๐)  หรือ  (๑๑)  ก.พ.อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมี
ลักษณะตองหามตาม  (๘) หรือ  (๙)  ผูน้ันตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกนิสองปแลว และ
ในกรณีมีลักษณะตองหามตาม  (๑๐)  ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการเกินสามปแลว  และ
ตองมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพระเหตุทุจริตตอหนาที่    สําหรับผูมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา  ๓๖  ข.  (๑)  ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันได   แตจะมีสิทธิไดรับบรรจุเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญที่สอบแขงขันไดตอเมื่อพนจากการเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว 
  สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครและไมอาจใหเขารับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุเขารับราชการ  ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที ่ นร  ๘๙/๒๕๐๑ 
ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  และตามความในขอ ๕  ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที ่ ๑๗  
มีนาคม  ๒๕๓๘  
         ๔.๒  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
                                 ไดรับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตรหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน
ระดับเดียวกัน  และไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม  จากแพทยสภา 
 

 
๔/....... 
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  ๕.  กําหนดการและวิธีการรับสมัคร 
        ๕.๑  สถานที่รับสมัคร   ใหผูประสงคจะสมัคร  ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัคร
และย่ืนใบสมัครดวยตนเอง  ไดที่งานการเจาหนาที ่  ฝายบริหารทั่วไป  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครปฐม 
        ๕.๒  ระยะเวลารับสมัคร ต้ังแตวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ ๒๕๕๔  ถึงวันที่ ๑  
มีนาคม  ๒๕๕๔  ในวันและเวลาราชการ  ภาคเชาเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐  น.  ภาคบายเวลา  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  น. 
        ๕.๓ คาธรรมเนียมในการสมัคร ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร
ตําแหนงละ  ๒๐๐  บาท 
           เมื่อสมัครคัดเลือกแลว    คาธรรมเนียมในการสมัครจะไมจายคืนให  เวนแต
มีการยกเลิกการคัดเลือกครั้งน้ีทั้งหมด   เน่ืองจากมีการทุจ ริตหรือสอไปทางทุจริตจึงจายคืน
คาธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแกผูสมัคร  เฉพาะผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทาง
ทุจริตเทาน้ัน 
       ๕.๔  หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร 
   (๑)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมแวนตาดําและไมสวมหมวก  ถายมาแลวไมเกิน  
๖  เดือน  (นับถึงวันปดรับสมัคร)  ขนาด  ๑  น้ิว  จํานวน  ๑  รูป 
   (๒)  สําเนาปริญญาบัตร  และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครคัดเลือก  หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอยางใด
อยางหน่ึง   และสําเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา  (Transcript  of  Records)  จํานวนอยางละ  ๑
ฉบับ  ทั้งนี้  ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดน้ัน  จะ
ถือตามกฎหมาย   กฎ   หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ัน ๆ  
เปนเกณฑ  โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร
คัดเลือก  คือวันที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
   กรณียังไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมาย่ืนพรอมใบสมัครได  ก็ให
นําหนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให   โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา  และวันที่ที่ไดรับ
อนุมัติปริญญาบัตร   ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดปดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได 
   (๓)  สําเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ   จํานวน  ๑  ฉบับ 
   (๔)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  
ซึ่งมีรูปถายลายมือช่ือ  และเลขประจําตัวประชาชน  ๑๓ หลักปรากฏชัดเจน   จํานวน  ๑  ฉบับ   
 

๕/...... 
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   (๕)  สําเนาหลักฐานอื่น  ๆ  เชน  ใบสําคัญการสมรส,  ใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล  
ฯลฯ  (ถามี)  จํานวนอยางละ  ๑  ฉบับ 
   (๖)  ใบรับรองแพทย  ซึ่งออกใหไมเกิน  ๑  เดือน  และแสดงวาไมเปนโรคที่
ตองหามตามกฎ  ก.พ. ฉบับที ่ ๓  (พ.ศ.๒๕๓๕)  ซึ่งไดแก 
         -  โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแก
สังคม 
         -  วัณโรคในระยะอันตราย 
         -   โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม  
         -   โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
         -   โรคพิษสุราเรื้อรัง 
          ทั้งนี ้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา   สําเนาถูกตอง
และลงช่ือกํากับไวดวย  (ใหนําหลักฐานตนฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบดวย) 
  ๖.  เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก 
       ผูสมัครคัดเลือกตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบตัิทั่วไป  และคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครเขารับการคดัเลือก  ตรงตามประกาศรับ
สมัครคัดเลือก  และจะตองกรอกรายละเอียดตาง  ๆ  ในใบสมัครพรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัคร
คัดเลือกใหถูกตองครบถวน  ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเนื่องมาจากผูสมัคร   หรือตรวจพบวาเอกสาร
หรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผูสมัครนํามาย่ืนไมตรงตามคุณวุฒิ  หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครจังหวัด
นครปฐม   จะถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งน้ีมาต้ังแตตน 
  ๗.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการคัดเลือก  และกําหนดวัน  เวลา  สถานที่
คัดเลือก 
     จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  และกําหนดวัน  เวลา  สถานที่
คัดเลือกใหทราบภายในวันที่  ๒   มีนาคม  ๒๕๕๔  ณ  งานการเจาหนาที่  ฝายบริหารทั่วไป  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  และเว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
  ๘.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ  ในเร่ืองความรู  ทัศนคติ  เจตคติ  ในการปฏิบัติทางการแพทย 
  ๙.  เกณฑการตัดสิน 
       ผูที่จะถือวาเปนผูผานการคัดเลือก จะตองเปนผูที่ไดคะแนนจากการสัมภาษณไม
ตํ่ากวารอยละ  ๖๐ 
  ๑๐.  การประกาศขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกตามลําดับที่   
         จังหวัดนครปฐมจะประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับคัดเลือกโดยเรียงลําดับจากผูที่ได
คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ  โดยมีเกณฑการพิจารณาที่เช่ือมโยงกับระดับความรู  ความสามารถ   
ทักษะและสมรรถนะที ่ก.พ. และจังหวัดนครปฐมกําหนดในกรณีผูที่ไดรับคัดเลือกไดคะแนนเทากัน    
 

๖/.... 
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จะใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบเขารับการคัดเลือกกอนเปนผูอยูในลําดับสูงกวา การขึ้นบัญชีผูผานการ
คัดเลือก  จะขึ้นบัญชีจนถึงสิ้นปงบประมาณ  ๒๕๕๔  แตถามีการคัดเลือกอยางเดียวกันน้ีอีก  และได
ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกไดใหมแลว   บัญชีผูผานการคัดเลือกไดในคร้ังน้ีเปนอันยกเลิก  หรือ
เปนไปตามที ่ ก.พ.กําหนด 
  ๑๑.  การบรรจุและแตงต้ัง 
          ๑๑.๑  ผูไดรับการคัดเลือกจะไดรับการบรรจุและแตงต้ังตามลําดับที่ในบัญชี 
ผูผานการคัดเลือกโดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
ตามที่ระบุไวในขอ  ๑   ในอัตราที่  ก.พ.กําหนด 
           ๑๑.๒  ในกรณีที่ผูผานการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง  และภายหลัง
มีตําแหนงวางเพิ่มอีก   จังหวัดนครปฐมอาจบรรจุและแตงต้ังผูไดรับคัดเลือกที่เหลืออยูดังกลาว  หรือ
จะดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได 
  ๑๒.  การรับโอนผูไดรับคัดเลือก 
         จังหวัดนครปฐมจะไมรับโอน   ผูที่ไดรับคัดเลือกที่เปนขาราชการหรือพนักงาน
ของรัฐทุกประเภทไมวากรณีใด  ๆ  ทั้งสิ้น 
 

  จังหวัดนครปฐม  จะดําเนินการคัดเลือกดวยความโปรงใสยุติธรรมและเสมอภาค 
ดังน้ัน  หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการคัดเลือก  หรือมีพฤติการณในทํานอง
เดียวกันน้ี  โปรดอยาไดหลงเช่ือและแจงใหผูวาราชการจังหวัดนครปฐมทราบดวย 
 

    ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๓   กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

      (ลงช่ือ)       ชิดพงษ   ฤทธิประศาสน 
 

         (นายชิดพงษ   ฤทธิประศาสน) 
                                  ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม 
 

         สําเนาถกูตอง 
 
          (นางผาสขุ        พุมพยอม) 
       นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
 
 

 


