
 

 

 
 

 

ประกาศจังหวัดนครปฐม 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

………………………….. 

                   ดวยจังหวัดนครปฐม  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการประเภท 

พนักงานราชการท่ัวไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ   และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ   

พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด

ลักษณะงาน  และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน  และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๕๔ 

ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้                                                                                                              

๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 

    ๑.๑ กลุมงานบริหารท่ัวไป 

         ๑.๑.๑ ชื่อตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคล 

                  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

        ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ 

การศึกษา วิเคราะห และดําเนินการเก่ียวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การวางแผนทรัพยากรบุคคล  การกําหนดตําแหนง  การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  การสรรหา  

การบรรจุ และการแตงตั้ง การฝกอบรมและพัฒนาขาราชการและบุคลากรอ่ืน การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติ

ราชการ  การรักษาจรรยาและวินัย  การออกจากราชการ  การคุมครองระบบคุณธรรม  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน  

ท่ีเก่ียวของ 

                  อัตราวาง            ๑ อัตรา     

                                           ฝายการเจาหนาท่ี โรงพยาบาลนครปฐม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

                  คาตอบแทน        ๑๕,๙๖๐ บาท/เดือน     

                  สิทธิประโยชน      ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  

                  ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันท่ีเริ่มทําสัญญาจาง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  

        ๑.๑.๒ ชื่อตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี  

    ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

         ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน การงบประมาณ 

การบัญชีท่ัวไปของสวนราชการ การศึกษา วิเคราะห ติดตาม ประเมินผล การใชจายเงิน การวิเคราะหฐานะ 

ทางการเงินและบัญชี การวิเคราะหงบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกตองของการ 

ลงบัญชีประเภทตาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

           อัตราวาง... 

 



- ๒ - 

 

                  อัตราวาง              ๑ อัตรา   

                                               ฝายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลนครปฐม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

                  คาตอบแทน           ๑๕,๙๖๐ บาท/เดือน     

                  สิทธิประโยชน        ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  

                  ระยะเวลาการจาง   ตั้งแตวันท่ีเริ่มทําสัญญาจาง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  

         ๑.๑.๓ ชื่อตําแหนง นักวิชาการพัสดุ  

   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

        ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห รายละเอียด 

ของพัสดุ เพ่ือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพการรางสัญญาซ้ือและสัญญาจาง การเสนอความเห็นเก่ียวกับพัสดุ  

การวางระบบเก่ียวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานดานการพัสดุ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

                  อัตราวาง              ๑ อัตรา  

                                               ฝายพัสดุและบํารุงรักษา โรงพยาบาลนครปฐม  

                                               สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

                  คาตอบแทน          ๑๕,๙๖๐ บาท/เดือน     

                  สิทธิประโยชน        ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  

                  ระยะเวลาการจาง   ตั้งแตวันท่ีเริ่มทําสัญญาจาง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  

      ๑.๑.๔ ชื่อตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  

   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

        ปฏิบัติงานทางวิชาการโสตทัศนศึกษา ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการรวบรวมขอมูลทาง 

วิชาการ นํามาดัดแปลงและเผยแพรในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณตางๆ การเลือกใชเทคนิคหรืออุปกรณใน 

การบรรยาย การประชุม การฝกอบรมและนิทรรศการผลการปฏิบัติงานตามโครงการ และแผนงานของสวน 

ราชการตางๆ การควบคุมการใช การจัดหา และการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณตาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี 

เก่ียวของ 

                  อัตราวาง              ๑ อัตรา  

            กลุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลนครปฐม  

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

                  คาตอบแทน          ๑๕,๙๖๐ บาท/เดือน     

                  สิทธิประโยชน        ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  

                  ระยะเวลาการจาง   ตั้งแตวันท่ีเริ่มทําสัญญาจาง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  

 

           ๑.๒ กลุมงานเทคนิค... 
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  ๑.๒ กลุมงานเทคนิค 

          ๑.๒.๑ ชื่อตําแหนง  เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 

                  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ     

        ปฏิบัติงานควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงมี ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุม 

การทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร ตรวจสอบ แกไขปญหา ขอขัดของในการปฏิบัติงาน ติดตามศึกษาความกาวหนา 

เก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

                  อัตราวาง             ๑ อัตรา   

                                                     ฝายแผนงานและสารสนเทศ โรงพยาบาลนครปฐม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

                  คาตอบแทน          วุฒิ ปวส. ๑๒,๒๔๐ บาท/เดือน   วุฒิ ปวท. ๑๑,๔๕๐ บาท/เดือน 

                  สิทธิประโยชน        ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  

                  ระยะเวลาการจาง   ตั้งแตวันท่ีเริ่มทําสัญญาจาง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  

          ๑.๒.๒ ชื่อตําแหนง  เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา 

                  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ     

       ปฏิบัติงานทางโสตทัศนศึกษา  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  เก่ียวกับการใหบริการติดตั้ง ใชโสตทัศน-ู 

ปกรณตาง ๆ  ในการประชุม ฝกอบรม สัมมนา  และการแสดงนิทรรศการตาง ๆ ตลอดจน การจัดหา จัดทํา  

เก็บรักษาและซอมแซมโสตทัศนูปกรณ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

                  อัตราวาง              ๑ อัตรา  

                                           กลุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลนครปฐม  

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

                  คาตอบแทน          วุฒิ ปวส. ๑๒,๒๔๐ บาท/เดือน   วุฒิ ปวท. ๑๑,๔๕๐ บาท/เดือน 

                  สิทธิประโยชน        ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  

                  ระยะเวลาการจาง   ตั้งแตวันท่ีเริ่มทําสัญญาจาง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  

 ๑.๓ กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ 

         ๑.๓.๑ ชื่อตําแหนง  แพทยแผนไทย 

                 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ     

            ปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติงาน 

เก่ียวกับการรักษาพยาบาล การสงเสริม การปองกัน การบําบัดรักษาการฟนฟูสุขภาพท่ีเก่ียวของกับชีวิต สุขภาพ 

และอนามัยของประชาชน ดวยศาสตรการแพทยแผนไทย รวมถึงการศึกษา วิเคราะห วิจัย คิดคน วางแผน 

และพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร ใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรมเก่ียวกับ 

วิทยาการดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

                      อัตราวาง... 
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                  อัตราวาง              ๑ อัตรา  

                                           งานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กลุมงานผูปวยนอก  

                                           โรงพยาบาลนครปฐม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

         คาตอบแทน          ๑๗,๒๙๐  บาท/เดือน    

                  สิทธิประโยชน        ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  

                  ระยะเวลาการจาง   ตั้งแตวันท่ีเริ่มจาง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  

         ๑.๓.๒ ชื่อตําแหนง  นักเทคนิคการแพทย 

                 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ     

       ปฏิบัติงานทางดานเทคนิคการแพทย ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห 

วิจัยสิ่งสงตรวจท่ีไดมาจากรางกายมนุษย   โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางหองปฏิบัติการท่ี 

ครอบคลุมดานเคมีคลินิก  จุลทรรศนศาสตรคลินิก  จุลชวีวทิยาคลินิก  โลหิตวิทยา คลังเลือด ภูมิคุมกันวิทยา 

คลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพ่ือนําผลมาใชในการวินิจฉัย คนหาสาเหตุ วิเคราะหความรุนแรงและติดตามการ 

รักษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพการปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพรวมถึงการควบคุมคุณภาพ การกําหนด 

คุณลักษณะ  และการควบคุมการใชเครื่องมือรวมท้ังนํ้ายาตาง ๆ   ทางหองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย 

การใหคําปรึกษาแนะนําและฝกอบรมเก่ียวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

                  อัตราวาง              ๓ อัตรา  

                                           กลุมงานพยาธิวิทยาคลีนิค โรงพยาบาลนครปฐม  

                                           สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

         คาตอบแทน          ๑๗,๒๙๐  บาท/เดือน    

                  สิทธิประโยชน        ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  

                  ระยะเวลาการจาง   ตั้งแตวันท่ีเริ่มจาง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  

         ๑.๓.๓ ชื่อตําแหนง  นักกายภาพบําบัด 

                 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ     

       ปฏิบัติงานบําบัดรักษาผูปวยดวยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบําบัด ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

เก่ียวกับการบําบัดรักษาผูปวยดวยโรค เก่ียวกับกลามเนื้อโรคทางกระดูก โรคทางขอ โรคทางระบบประสาท 

และความพิการตาง ๆ ท่ีเกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุโดยวิธีกายภาพบําบัด โดยการใชความรอน แสง เสียง  ไฟฟา  

หลักกลศาสตร การดัด การดึง การนวด การบริหารรางกาย ตลอดจนการใชเครื่องมือทางกายภาพชนิดตาง ๆ  

เพ่ือฟนฟู ปองกัน ปรับปรุง แกไขสมรรถภาพของสวนของรางกายท่ีเสื่อมสภาพหรือพิการใหกลับคืนดีท้ังทางรูป 

และทางหนาท่ี และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

                อัตราวาง... 
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                  อัตราวาง              ๑ อัตรา  

                                           กลุมงานเวชกรรมฟนฟู โรงพยาบาลนครปฐม  

                                           สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

         คาตอบแทน          ๑๗,๒๙๐  บาท/เดือน    

                  สิทธิประโยชน        ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  

                  ระยะเวลาการจาง   ตั้งแตวันท่ีเริ่มจาง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 

    ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

         (๑) มีสัญชาติไทย 

         (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ  

         (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีใน 

พรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา 

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

จนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 

(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

          หมายเหตุ ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ 

สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของ 

ราชการสวนทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ี 

ตองหามตามกฏ ก.พ.วาดวยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ มายื่นดวย 

    ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

       (๑) ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล 

               ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขารัฐประศาสนศาสตร  รัฐศาสตร 

บริหารธุรกิจ  การจัดการ   

          (๒) ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 

               ไดรับปริญญาตรหีรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาการบัญชี  บริหารธุรกิจ 

หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตรซ่ึงไดศึกษาวิชาบัญชีไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

 

               (๓) ตําแหนง... 
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       (๓) ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 

      ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  การบัญชี 

การจัดการ  เศรษฐศาสตร  นติิศาสตร  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ทางไฟฟา ทางเทคโนโลยีการไฟฟา ทางโยธา 

ทางกอสราง   

        (๔) ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

                ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศน

ศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเวชนิทัศน  หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร ทางนิเทศศาสตร ทางวารสารศาสตร 

หรือทางสื่อสารมวลชน  

           (๕) ตําแหนงเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 

                (๕.๑) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขา 

วิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟา  เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  เทคนิควิศวกรรมเครื่องใชสํานักงาน หรือสาขาวิชาใด

สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรธุรกิจ คอมพิวเตอรศึกษา 

       (๕.๒) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  คอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรธุรกิจ คอมพิวเตอรศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

           (๖) ตําแหนงเจาพนักงานโสตทัศนศึกษา 

                (๖.๑) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาใด

สาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยี

การศึกษา ทางศิลปกรรม ดานศิลปกรรมท่ัวไป ทางสังคมศาสตร ดานนิเทศศาสตรและสื่อสารมวลชน ทางเวชสาธิต  

       (๖.๒) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาใด

สาขาวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยี

การศึกษา ทางศิลปกรรมท่ัวไป  ทางสังคมศาสตร  ดานนิเทศศาสตรและสื่อสารมวลชน  ทางเวชสาธิต 

           (๗) ตําแหนงแพทยแผนไทย                                                                                                                                                                                   

                ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้ในสาขาวิชาการแพทยแผนไทย หรือ

สาขาวิชาแพทยแผนไทยประยุกต และไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทย ประเภท 

เวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 

           (๘) ตําแหนงนักเทคนิคการแพทย 

       ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย และไดรับ

ใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย หรือไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิค

การแพทยของสภาเทคนิคการแพทย 

           (๙) ตําแหนงนักกายภาพบําบัด 

       ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี ้ในสาขาวิชากายภาพบําบัด ทางกายภาพ- 

บําบัด และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

กายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด 

             ๓. การรับสมัคร... 
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๓. การรับสมัคร 

    ๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

                    ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเอง

ไดในระหวางวันท่ี  ๑๐ – ๑๔  มิถุนายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  

ณ   ฝายการเจาหนาท่ี  กลุมอํานวยการ  อาคารผูปวยนอกและอํานวยการ  ชั้น  ๔ โรงพยาบาลนครปฐม  

โทร ๐ ๓๔๒๕ ๔๒๘๕ 

    ๓.๒ หลักฐาน และเอกสารท่ีจะตองยื่นพรอมใบสมัคร 

           ผูสมัครตองนําเอกสารและหลักฐานไปยื่นพรอมใบสมัคร ดังนี้ 

                    (๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาสีดํา ขนาด ๑.๕  x ๒ นิ้ว โดยถายไมเกิน 

๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใหเขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถายดวย) 

                    (๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา  ไดแก  สําเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษา  

(Transcript) ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร  จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จ

การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ในกรณี 

ท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได    ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา 

ออกให  โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติปริญญาบัตร  ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวัน 

ปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 

                    (๓) สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทยประเภทเวชกรรมไทย 

หรือสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต  (เฉพาะผูสมัครตําแหนงแพทยแผนไทย)  ,  สาขาเทคนิคการแพทย  

หรือไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยของสภาเทคนิคการแพทย (เฉพาะผูสมัครตําแหนง 

นักเทคนิคการแพทย)  และสาขากายภาพบําบัด  หรือไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของ 

สภากายภาพบําบัด (เฉพาะผูสมัครนักกายภาพบําบัด) จํานวน ๑ ฉบับ 

                    (๔) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 

(๕) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ- 

นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ 

                    (๖) ใบรับรองแพทย ท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ.วาดวยโรค พ.ศ.๒๕๕๓  

ซ่ึงออกใหไวไมเกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) 

                    (๗) หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ 

                    (๘) หลักฐานผานการเกณฑหหาร สด.๘ หรือ สด.๔๓  (เฉพาะเพศชาย) 

                    ท้ังนี้  ผูสมัครตองยื่นใบสมัคร พรอมเอกสารท่ีเปนตนฉบับและในสําเนาหลักฐานการสมัคร 

ทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง และลงชื่อกํากับไวดวย    

 

           ๓.๓ คาสมัครสอบ... 
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    ๓.๓ คาสมัครสอบ     

                ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมสมัครสอบสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร ตามอัตรา ดังนี้ 

                    - ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล , นักวิชาการเงินและบัญชี , นักวิชาการพัสดุ , นักวิชาการ 

โสตทัศนศึกษา , แพทยแผนไทย , นักเทคนิคการแพทย และนักกายภาพบําบัด ตําแหนงละ ๑๐๐ บาท 

  - ตําแหนงเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร และเจาพนักงานโสตทัศนศึกษา ตําแหนงละ ๕๐ บาท 

เม่ือสมัครสอบแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนให เวนแตในกรณีท่ีเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

แตท้ังนี้ จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ 

    ๓.๔  เง่ือนไขในการรับสมัคร 

                   ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมี 

คุณสมบัติท่ัวไป   และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง   และจะตองกรอก 

รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด 

อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือมีวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร  อันมีผลทําให

ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้ 

เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และโรงพยาบาลนครปฐม จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครดวย 

๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ     

          จังหวัดนครปฐมจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู  ความสามารถ  ทักษะ 

และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินฯ ในวันท่ี  ๒๑  มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ฝายการเจาหนาท่ี   

กลุมอํานวยการ อาคารผูปวยนอกและอํานวยการ ชั้น ๔ โรงพยาบาลนครปฐม  

๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

                   ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และ 

สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้  

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ 

- ความรูความสามารถท่ัวไป 

 

๕๐ 

 

สอบขอเขียน 

การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ 

- ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 

 

๑๐๐ 

 

สอบขอเขียน 

การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๓ 

- ความเหมาะสมกับตําแหนง  ไดแก วิธีคิด บุคลิกประจําตัว กริยาทาทาง 

ทวงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ วิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน ความคิดริเริ่ม

สรางสรรค ความรูความเขาใจ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับงาน การมีมนุษย

สัมพันธ การใหบริการท่ีดี 

 

๕๐ 

 

 

สอบสัมภาษณ 

รวม ๒๐๐  
                 

             ๖. เกณฑการตัดสิน... 

  



- ๙ - 

 

๖. เกณฑการตัดสิน 

                   ผูท่ีจะถือวาเปนผูท่ีผานการเลือกสรร จะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินความรู ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะแตละครั้ง ไมต่ํากวารอยละ ๖๐  

  ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๓ 

จะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนในการประเมินความรู  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ 

ไมต่ํากวาครั้งละ  รอยละ ๖๐  

  การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได  กรณีมีการประเมินความรู ความสามารถ  ทักษะ 

และสมรรถนะ ๓  ครั้ง  จะเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนนการประเมินฯ ครั้งท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ และครั้งท่ี ๓ รวมกัน 

มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนเทากันจะใหผูท่ีไดคะแนนจากการประเมินครั้งท่ี ๓ มากกวา 

เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา และหากคะแนนในการประเมินครั้งท่ี ๓ เทากัน จะใหผูท่ีไดคะแนนจากการประเมิน 

ครั้งท่ี ๒ มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา และหากคะแนนในการประเมินครั้งท่ี ๒ เทากัน จะใหผูท่ีไดคะแนน 

จากการประเมินครั้งท่ี ๑ มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา และหากคะแนนในการประเมินครั้งท่ี ๑ เทากัน 

จะใหผูท่ีไดรับหมายเลขประจําตัวสอบกอน เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

๗. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร 

                  จังหวัดนครปฐม จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ตามลําดับคะแนนสอบ ณ ฝายการเจาหนาท่ี 

กลุมอํานวยการ อาคารผูปวยนอกและอํานวยการ ชั้น ๔ โรงพยาบาลนครปฐม  โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปน 

อันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด ๒ ป  นับแตวันข้ึนบัญชี  หรือนับแตวันประกาศรับสมัครใน

ตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 

๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

                  ผูผานการเลือกสรร จะตองทําสัญญาจางตามท่ีจังหวัดนครปฐมกําหนด 

                ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๘    พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

                  

    

 

              (นายคงเดช  ลีโทชวลติ) 

                                       นายแพทยเชี่ยวชาญ ดานเวชกรรมปองกัน รักษาราชการแทน 

                        นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน 

            ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม 
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