
(สําเนา) 
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 
--------------------------- 

 

  ด้วยจังหวัดสมุทรสาครประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการท่ัวไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑.  ช่ือตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
     ๑.๑ กลุ่มงานบริการท่ัวไป  กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
          ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
          ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ     ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
          ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ท่ีมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย 
วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การสุขาภิบาล และการ
ควบคุมโรค เป็นต้น เพ่ือเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดําเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล 
กําหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล และประเมินผลงานด้านการสาธารณสุข การ
สอน และอบรมด้านการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
     อัตราว่าง             ๑    อัตรา 
     อัตราค่าตอบแทน   ๙,๕๓๐  บาท 
     สิทธิประโยชน์       ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
     ระยะเวลาการจ้าง   ต้ังแต่วันท่ีเริ่มจ้าง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
 

     ๑.๒ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ   กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 
           ตําแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 
           ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ     ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
           ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา 
เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์ เช่น การถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่าง ๆของร่างกายผู้ป่วยด้วย
เครื่องรังสีเอ็กซ์   โดยใช้กรรมวิธีพิเศษท่ีมีเทคนิคการใช้ท่ียุ่งยาก    การฉายรังสีเพ่ือบําบัดรักษาผู้ป่วยท่ีเป็น 
           /โรคมะเร็ง... 



-๒- 
 
โรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูมด้วยเครื่องโคบอลต์ ๖๐ และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอ่ืน ๆ การใช้สาร
กัมมันตรังสี  และเครื่องอิเล็คโทรนิกทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย  การคํานวณปริมาณรังสีและการ
กําหนดระยะเวลาระยะเวลาท่ีจะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณท่ีต้องการ เพ่ือช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและ
บําบัดรักษาโรค การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกําเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ท่ีใช้ในทางรังสีการแพทย์    การป้องกันอันตรายจากรังสีด้วยวิธีการทางรังสีฟิสิกส์   การดูแล
รักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยและใช้งานได้ ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัย
ทางรังสีการแพทย์ รวมท้ังปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ ๆ ทํารายงานการปฏิบัติงาน สถิติ
ผลงาน และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
          อัตราว่าง             ๑    อัตรา 
          อัตราค่าตอบแทน   ๙,๕๓๐  บาท 
          สิทธิประโยชน์       ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
          ระยะเวลาการจ้าง   ต้ังแต่วันท่ีเริ่มจ้าง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

        ��������	
���� 
     (๑) มีสัญชาติ ไทย 
     (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
     (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน        ไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
     (๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
     (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้น
แต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
     (๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
     (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ   
     หมายเหตุ    ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ ส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถ่ิน และจะต้องนําใบรับรองแพทย์  ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่า ไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  มายื่นด้วย 
 
          /คุณลักษณะ... 



-๓- 
 

     คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  
     ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ใน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล 

     ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 
 

๓ การรับสมัคร 
   ๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
         ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีฝ่ายบริหารท่ัวไป (งานการเจ้าหน้าท่ี) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ต้ังแต่วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันท่ี ๒๕  มีนาคม ๒๕๕๔      
ในวันและเวลาราชการ 
 

   ๓.๒ หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
          (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 
          (๒) สําเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (ภาษาไทย) ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่ง
ท่ีสมัคร จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัคร คือวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ 
 ในกรณีท่ีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซ่ึง
จะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
 (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ  
 (๔) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่นใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – 
นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ  
 (๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ 
 ท้ังนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารท่ีเป็นต้นฉบับและสําเนา หากไม่สามารถนําเอกสารท่ี
เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ให้นําหนังสือรับรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นหลักฐานประกอบการสมัครแทน 
และในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย 
 

   ๓.๓ ค่าสมัครสอบ 
         ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบสําหรับตําแหน่งท่ีสมัครตามอัตรา ดังนี้ 
         ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข, ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตําแหน่งละ ๑๐๐ บาท 
          /เม่ือสมัคร... 



-๔- 
 

         เม่ือสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่ง แต่ท้ังนี้ จะต้องดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 
 

    ๓.๔ เง่ือนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียด    ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัคร  
อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้า
รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และจังหวัดสมุทรสาคร (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร) จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย 
 

๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการ
ประเมินสมรรถนะ  
            จังหวัดสมุทรสาคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมิน ในวันท่ี  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔  ณ ป้ายประกาศ
หน้าอาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และทางเว็บไซต์ http://skno.moph.go.th 
 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
          ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี ๑ 
๑.ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถท่ัวไป 
๒.ประเมินความรู้เฉพาะตําแหน่งและทักษะท่ีสอดคล้องกับ
ตําแหน่ง 
การประเมินครั้งท่ี ๒ 
๓. ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
    ๓.๑.  มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 

 ๓.๒   การคิดวิเคราะห์ 
 ๓.๓   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ 

    ๓.๔   การสื่อสารโดยการพูด 

๕๐ 
๕๐ 

 
 
 

๑๐๐ 

สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 
 
 
 
สอบสัมภาษณ์ 

          /จังหวัด... 



-๕- 
 

จังหวัดสมุทรสาคร จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ในข้อ ๑,๒ ก่อน และผู้ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะในครั้งท่ี ๑ ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะท่ีเหลือในครั้งท่ี ๒ ต่อไป 
 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
 ๖.๑ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ จะต้องเป็นผู้ท่ีสอบได้คะแนน 
ในการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
 ๖.๒ ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละครั้ง 
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ 
          การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะ   ๒   ครั้ง จะเรียงลําดับท่ีจากผู้ท่ีได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ   และ 
สมรรถนะครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ท่ีได้
คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูง
กว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ เท่ากัน ให้
พิจารณากําหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพ่ือกําหนดให้เป็นผู้อยู่ในลําดับ
ท่ีสูงกว่าก็ได้ 
 

๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
จังหวัดสมุทรสาคร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ ป้ายหน้า

อาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และทางเว็บไซต์ http://skno.moph.go.th โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด ๒ ปี นับแต่วันข้ึนบัญชี หรือนับแต่         
วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 

๘. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีจังหวัดสมุทรสาครกําหนด  
 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี ๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
     (ลงชื่อ)          อภิชาติ  โตดิลกเวชช ์
                     (นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์) 
         รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
         ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 


