
 

       

 

 

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุร ี

เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการ 

ในตําแหนงนักกิจกรรมบําบัดปฏิบัติการ  

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

ดวยจังหวัดสุพรรณบุรีจะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการ  

ในตําแหนงนักกิจกรรมบําบัดปฏิบัติการ ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗   

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  ๒๕๕๑   ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ.  

ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑  และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๗  ลงวันที่ ๒๗ กันยายน 

๒๕๕๔ และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล

และแตงต้ังบุคคลเขารับราชการ  โดยมีรายละเอียดตอไปน้ี 

๑.  ตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงต้ัง  และเงินเดือนท่ีจะไดรับ 

      ตําแหนงนักกิจกรรมบําบัดปฏิบัติการ กลุมงานเวชกรรมฟนฟู  จํานวน ๑ ตําแหนง 

   - อัตราเงินเดือนระหวาง ๑๓,๓๐๐ – ๑๔,๖๓๐ บาท ทั้งน้ีจะไดรับเงินเดือนเทาใด

ใหเปนไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการให

ขาราชการไดรับเงินเดือนตามวุฒิ ตามชวงเงินเดือน ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕  

 ๒. จํานวนตําแหนงวางครั้งแรก   

  - ตําแหนงเลขที่ ๑๗๙๐๗๗ ตําแหนงนักกิจกรรมบําบัดปฏิบัติการ กลุมงาน 

เวชกรรมฟนฟู โรงพยาบาลเจาพระยายมราช สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน ๑ อัตรา 

 ๓. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง 

   ตําแหนงนักกิจกรรมบําบัดปฏิบัติการ 

   หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

   ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทาง

วิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานดานกิจกรรมบําบัด ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน

อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 



-๒- 

 

 

   โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังน้ี 

   ๑. ดานการปฏิบัติการ 

    (๑) ปฏิบัติงานดานกิจกรรมบําบัดข้ันพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ

กิจกรรมบําบัด ในการใหบริการทางกิจกรรมบําบัดแกผูใชบริการ เพื่อใหไดรับการดูแลที่ถูกตองเหมาะสม

และปลอดภัย 

    (๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา 

ภาวะเลี่ยง เพื่อใหการบริการทางกิจกรรมบําบัดเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม ทันสถานการณ และทันเวลา 

    (๓) บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห วิจัย ออกแบบ ประดิษฐดังแปลง 

ประยุกตใช อุปกรณเครื่องชวย เครื่องดาม สภาพที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาการบริการผูปวยให

มีคุณภาพใหบุคคลดําเนินชีวิตไดตามศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองและมีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัว

ชุมชนและสังคม 

    (๔) สงเสริม ปองกัน บําบัด ฟนฟูสมรรถภาพ สุขภาพของประชาชน 

หรือการบริการอื่น ๆ ทางดานกิจกรรมบําบัด เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน 

   ๒. ดานการวางแผน 

       วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของ

หนวยงานหรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 

   ๓. ดานการประสานงาน 

    (๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ

หนวยงาน เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 

    (๒) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือ 

ความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

   ๔. ดานการบริการ 

    (๑) สอน แนะนํา ใหคําปรึกษาเบื้องตนดานกิจกรรมบําบัดแกผูใชบริการ 

ครอบครัว ชุมชนเกี่ยวกับการสงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสมรรถภาพ เพื่อใหประชาชนสามารถดูแล

ตนเองได 

    (๒) ใหบริการขอมูลทางวิชาการ จัดเก็บขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับดาน

กิจกรรมบําบัดเพื่อใหบุคลากรของสวนราชการ เอกชน ประชาชนทั่วไปไดทราบขอมูลและความรูตางๆที่

เปนประโยชน สนับสนุนภารกิจและประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงานตางๆ ของหนวยงาน 
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 ๔. คุณสมบัติท่ัวไป ลักษณะตองหามและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร

เขารับการคัดเลือก 

     ๔.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

           ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖                   

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังตอไปน้ี 

 

  ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

           (๑) มีสัญชาติไทย 

           (๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดป (นับถึงวันที่ย่ืนใบสมัคร) 

 (๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธ์ิใจ 

  ข. ลักษณะตองหาม 

           (๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

           (๒) เปนคนไรความสามารถ เสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต            

ฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

 (๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน                 

ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอื่น 

           (๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

           (๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

 (๖) เปนบุคคลลมละลาย 

           (๗) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

           (๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ               

หนวยงานอื่นของรัฐ 

 (๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม 

พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอื่น 

           (๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี 

หรือตามกฎหมายอื่น  

 



-๔- 

 

 

 (๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน                   

ในหนวยงานของรัฐ 

 ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข.(๔) (๖) 

(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะ

ตองหามตาม (๘) หรือ (๙) ผูน้ันตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมี

ลักษณะตองหามตาม (๑๐) ผูน้ันตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปน

กรณีออกจากงาน หรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่  สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ 

ข (๑) ใหมีสิทธิสมัครสอบได แตจะมีสิทธิไดรับบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับการคัดเลือก

ตอเมื่อพนจากการเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว  

 สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไมรับสมัคร และไมอาจใหเขารับการ

คัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการ  ทั้งน้ี  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร  ที่ นว ๘๙/

๒๕๐๑  ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในขอ ๕ ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ 

มีนาคม ๒๕๓๘ 

 ๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  ตําแหนงนักกิจกรรมบําบัดปฏิบัติการ ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่

เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบําบัด ทางกิจกรรมบําบัด และไดรับใบอนุญาตเปนผู

ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด 

 ๕. กําหนดการ และวิธีการรับสมัคร 

  ๕.๑ สถานที่รับสมัคร ใหผูประสงคจะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและย่ืน

ใบสมัครดวยตนเอง ไดที่ฝายการเจาหนาที่โรงพยาบาลเจาพระยายมราช 

  ๕.๒ ระยะเวลารับสมัคร ต้ังแตวันที่ ๑  พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๖   

ในวันและเวลาราชการ ภาคเชาเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

  ๕.๓ คาธรรมเนียมในการสมัคร ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครตําแหนงละ 

๒๐๐ บาท 

            เมื่อสมัครคัดเลือกแลว คาธรรมเนียมในการสมัครจะไมจายคืนให เวนแตมีการ

ยกเลิกการคัดเลือกครั้งน้ีทั้งหมด  เน่ืองจากมีการทุจริตหรือสอไปทางทุจริตจึงจายคืนคาธรรมเนียมสมัคร

คัดเลือกแกผูสมัคร เฉพาะผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตน้ัน 

 

 

 



-๕- 

 

 

  ๕.๔  หลักฐานที่ตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

   (๑)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมแวนตาดําและไมสวมหมวก ถายครั้งเดียวกัน 

มาแลวไมเกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) ขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๓ รูป 

   (๒) สําเนาปริญญาบัตร (หรือประกาศนียบัตร)  และระเบียนแสดงผลการเรียน

ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติอยางใดอยางหน่ึง  และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)จํานวนอยางละ 

๒ ฉบับ  ทั้งน้ี ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดน้ัน จะถือ

ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ัน ๆ เปนเกณฑ 

โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครคัดเลือก คือ วันที่ ๘  

พฤษภาคม ๒๕๕๖   

   (๓) สําเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลป  จํานวน ๑ ฉบับ (ถาม)ี 

   (๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน ๑  ฉบับ  

   (๕) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล ฯลฯ (ถา

มี) จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 

   (๖) ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่

ตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งไดแก 

          - วัณโรคในระยะแพรกระจายเช้ือ 

          - โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาคารเปนที่รังเกียจแกสังคม 

                 - โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

          - โรคพิษสุราเรื้อรัง 

                     - โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและ

เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด 

  ทั้งน้ี  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา  “สําเนาถูกตอง” และลง

ช่ือกํากับไวดวย (ใหนําหลักฐานตนฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบดวย) ทั้งน้ี ขอใหโหลดแบบฟอรมใบรับรอง

แพทย ไดทางเว็บไซต job.ocsc.go.th 
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 ๖. เง่ือนไขในการสมัครคัดเลือก 

  ผูสมัครคัดเลือกตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ

ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครเขารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก 

และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครคัดเลือกใหถูกตอง

ครบถวนในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเน่ืองมาจากผูสมัคร  หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่ง

ผูสมัครนํามาย่ืนไมตรงตามคุณวุฒิหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร  จังหวัดสุพรรณบุร ีจะถือวาผูสมัคร

เปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งน้ีต้ังแตตน 

 ๗. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  และกําหนดวัน  เวลา สถานท่ี

คัดเลือก 

  จังหวัดสุพรรณบุรีจะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  และกําหนดวัน  เวลา 

สถานที่คัดเลือกใหทราบภายในวันที่ ๙  พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ฝายการเจาหนาที่  โรงพยาบาลเจาพระยายมราช   

และทางเว็บไซต http://www.yrh.moph.go.th/   

 ๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

  คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการโดยวิธีสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

 ๙. เกณฑการตัดสิน 

  ผูที่จะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกจะตองเปนผูที่ไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ 

 ๑๐. การประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับคัดเลือกตามลําดับท่ี 

  (๑) จังหวัดสุพรรณบุรีจะประกาศข้ึนบัญชีผูไดรับคัดเลือกโดยเรียงลําดับที่จากผูที่ได

คะแนนสูงลงมาตามลําดับ  โดยมีเกณฑการพิจารณาที่เช่ือมโยงกับระดับความรู  ความสามารถ  ทักษะและ

สมรรถนะที่ ก.พ. และจังหวัดสุพรรณบุรีกําหนด  ในกรณีที่ผูไดรับคัดเลือกไดคะแนนเทากัน จะใหผูไดรับ

เลขประจําตัวสมัครเขารับการคัดเลือกกอนเปนผูอยูในลําดับสูงกวา  

  (๒) การข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก  จะข้ึนบัญชีไวจนถึงสิ้นปงบประมาณ ๒๕๕๖    

แตถามีการคัดเลือกอยางเดียวกันน้ีอีก  และไดประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกไดใหมแลว  บญัชีผูไดรับ

การคัดเลือกในครั้งน้ีเปนอันยกเลิก หรือเปนไปตามที่ ก.พ. กําหนด 

 ๑๑. การบรรจุและแตงต้ัง 

  (๑) ผูไดรับการคัดเลือก จะไดรับการบรรจุและแตงต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผูไดรับ

คัดเลือก โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ันตามที่ระบุไวใน 

ขอ ๑ 
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  (๒) ในกรณีที่มีผูไดรับการคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง  และภายหลังมี

ตําแหนงวางเพิ่มอีกจังหวัดสุพรรณบุรีอาจบรรจุและแตงต้ังผูไดรับคัดเลือกที่เหลืออยูดังกลาว หรือจะ

ดําเนินการคัดเลือกใหมก็ได 

 ๑๒. การรับโอนผูไดรับคัดเลือก  

  จังหวัดสุพรรณบุรีไมรับโอนผูที่ไดรับคัดเลือกที่เปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ ทุก

ประเภทไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ๑๓. เงื่อนไข ขอความอื่น ๆ ที่ผูสมัครควรทราบ 

      ผูไดรับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงดังกลาวตองอยูปฏิบัติงานในตําแหนง

ที่ไดรับบรรจุและแตงต้ังเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป โดยหามโอนไปสวนราชการอื่น เวนแตลาออกจากราชการ  

ทั้งน้ี สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับผูไดรับการบรรจุจะตองไมมีการ

โยกยาย รวมถึงการโอน การยืมตัว ภายในเวลา ๓ ป 

  จังหวัดสุพรรณบุรีจะดําเนินการตัดเลือกดวยความโปรงใส ยุติธรรมและเสมอภาค  

ดังน้ัน  หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณในทํานองเดียวกัน

น้ี  โปรดอยางไดหลงเช่ือและแจงใหผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรีทราบดวย 

              ประกาศ  ณ  วันที่       เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 


