(สำเนำ)
ประกำศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป
…………………………..
ด้ ว ยจั งหวั ดนครปฐม ประสงค์ จะรั บสมั ครบุ คคลเพื่ อจั ดจ้ ำงเป็ นพนั กงำนรำชกำรประเภท
พนักงำนรำชกำรทั่วไป ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่องหลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อนไขกำรสรรหำและกำรเลือกสรรพนักงำนรำชกำรและแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร
พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยำยน ๒๕๕๒ และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง กำรกำหนด
ลักษณะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำน และกำรจัดทำกรอบอัตรำกำลังพนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๔
ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป จำนวน
๗ อัตรำ โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน ตำมบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำย
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสญ
ั ชำติไทย
(๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่
ในพรรคกำรเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกเพรำะกระทำควำมผิด
ทำงอำญำเว้น แต่เป็ น โทษส ำหรั บ ควำมผิ ดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิ ดลหุ โ ทษไม่เป็นผู้ บกพร่อ ง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่น
ของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ ที่ผ่ำนกำรเลื อกสรรในวันที่ทำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือ
ลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำน หรือลูกจ้ำง
ของรำชกำรส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรค
ที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ.ว่ำด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ มำยื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตำมบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำย

.

๓. กำรรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ให้ ผู้ ประสงค์ จะสมัครเข้ ำรั บกำรเลื อกสรรเป็ นพนักงำนรำชกำรทั่ วไป ขอและยื่ นใบสมั คร
ด้วยตนเอง...

-๒ด้วยตนเองได้ในระหว่ำงวันที่ ๒๑ – ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ในวันและเวลำรำชกำร ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล อำคำรผู้ป่วยนอกและอำนวยกำรชั้น ๔ โรงพยำบำลนครปฐม โทร ๐ ๓๔๒๕ ๔๒๘๕
๓.๒ หลักฐำน และเอกสำรที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องนำเอกสำรและหลักฐำนไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
(๑) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำสีดำ ขนำด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ำยไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถ่ำยด้วย)
(๒) สำเนำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลกำรเรียน หรือสำเนำปริญญำบัตร
และระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (Transcript) (หำกเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมำพร้อมนี้) ที่แสดงว่ำเป็นผู้มี
วุฒิกำรศึกษำตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติ
จำกผู้มีอำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ในกรณีที่ไม่สำมำรถนำหลักฐำน
กำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้โดยระบุสำขำวิชำ
ที่สำเร็จ กำรศึก ษำและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญำบัตร หรือประกำศนียบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภ ำยในกำหนดวัน
ปิดรับสมัครมำยื่นแทนก็ได้
(๓) สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญกำรสมรส (เฉพำะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ นำมสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นำมสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) อย่ำงละ ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ.ว่ำด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓
ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๖) หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน (ถ้ำมี) จำนวน ๑ ฉบับ
(๗) หลักฐำนผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำร สด.๘ หรือ สด.๔๓ (เฉพำะเพศชำย)
(๘) สำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแก้ไขควำมผิดปกติของกำรสื่ อ
ควำมหมำย (กรณีสมัครตำแหน่งนักเวชศำสตร์กำรสื่อควำมหมำย) , สำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
สำขำรังสีเทคนิค (กรณีสมัครตำแหน่งนักรังสีกำรแพทย์) , สำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ ประกอบโรคศิลปะสำขำ
กิจกรรมบำบัด (กรณีสมัครตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด) จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสำรที่เป็นต้นฉบับและในสำเนำหลักฐำนกำรสมัคร
ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนำถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๓.๓ ค่ำสมัครสอบ ตำมบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำย
เมื่อสมัครสอบแล้วค่ำสมัครสอบจะไม่จ่ำยคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขำดคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินกำรขอคืนก่อนวันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินฯ
๓.๔ เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ และรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ตรงตำมประกำศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอ ก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
อันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือมีวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจังหวัดนครปฐม จะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครด้วย
๔. กำรประกำศ...

-๓๔. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำร
ประเมินสมรรถนะ
จังหวัดนครปฐมจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและ
สมรรถนะ และกำหนดวันเวลำ สถำนที่ในกำรประเมินฯ ในวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๑ ณ กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล
อำคำรผู้ป่วยนอกและอำนวยกำร ชั้น ๔ โรงพยำบำลนครปฐม
๕. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร ตำมบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำย
๖. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ ำ เป็ น ผู้ ที่ ผ่ ำ นกำรเลื อ กสรร จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนในกำรประเมิ น ควำมรู้
ควำมสำมำรถทักษะ และสมรรถนะในแต่ละด้ำน ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐ ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำร
ประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในกำรประเมิน
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในแต่ละด้ำนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐
กำรจัดจ้ำงจะเรียงลำดับที่จำกผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมำตำมลำดับ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
จำกกำรประเมินสมรรถนะเท่ำกัน ให้ผู้ได้คะแนนจำกกำรประเมินสมรรถนะด้ำนควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนจำกกำรประเมินสมรรถนะด้ำนควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
เท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนจำกกำรประเมินสมรรถนะด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่งมำกกว่ำเป็นผู้อยู่
ในลำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนจำกกำรประเมินสมรรถนะด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่งเท่ำกัน
ให้ผู้ได้คะแนนจำกกำรประเมินสมรรถนะด้ำนควำมรู้ทั่วไปมำกกว่ำ เป็นผู้ที่อยู่ ในลำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำยังคงได้
คะแนนเท่ำกันอีกก็ให้ผู้ที่ได้รับ หมำยเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ (หมำยถึงผู้ที่ไปยื่น
ใบสมัครสอบก่อนได้ก่อน)
๗. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
จังหวัดนครปฐมจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมลำดับคะแนนสอบ ณ กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล
กลุ่มอำนวยกำร อำคำรผู้ป่วยนอกและอำนวยกำรชั้น ๔ โรงพยำบำลนครปฐม โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอัน
ยกเลิ ก หรื อ สิ้ น ผลไปเมื่ อ เลื อ กสรรครบก ำหนด ๒ ปี นั บ แต่ วั น ขึ้ น บั ญ ชี ห รื อ นั บ แต่ วั น ประกำศรั บ สมั ค ร
ในตำแหน่งที่มีลักษณะงำนเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๘. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร จะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมที่จังหวัดนครปฐมกำหนด
ประกำศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ) ร้อยตรี พงศธร ศิริสำคร
(พงศธร ศิริสำคร)
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติรำชกำรแทน
ผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัดนครปฐม
สำเนำถูกต้อง
(นำงอภิญญำ วิจิตรเศรษฐกุล)
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
๑.๑ ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเงิน กำรงบประมำณ
กำรบัญชีทั่วไปของส่วนรำชกำร กำรศึกษำ วิเครำะห์ ติดตำม ประเมินผล กำรใช้จ่ำยเงิน กำรวิเครำะห์ฐำนะ
ทำงกำรเงินและบัญชี กำรวิเครำะห์งบประมำณ กำรพัฒนำระบบงำนคลัง ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรลงบัญชี
ประเภทต่ำง ๆ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
๑ อัตรำ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๕๗๐ กลุ่มงำนกำรเงิน โรงพยำบำลนครปฐม
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครปฐม
ค่าตอบแทน
๑๘,๐๐๐ บำท/เดือน
สิทธิประโยชน์
ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญำจ้ำง ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ำนี้ ในสำขำวิชำกำรบัญชี สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์
ค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่ำสมัครสอบ ๒๐๐ บำท

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
ด้วยวิธีกำรประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร
คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน
กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
- ประเมินสมรรถนะด้ำนควำมรู้ทั่วไป
๕๐
สอบข้อเขียน
- ประเมินสมรรถนะด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง
๑๐๐
สอบข้อเขียน
กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
- กำรประเมินสมรรถนะด้ำนควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง ได้แก่ วิธีคิด
๕๐
สอบสัมภำษณ์
บุคลิกประจำตัว กริยำท่ำทำง ท่วงทีวำจำ ปฏิภำณไหวพริบวิสัยทัศน์ในกำร
ปฏิบัติงำน ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ หรือควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับงำน กำรมีมนุษยสัมพันธ์ กำรให้บริกำรที่ดี
จังหวัดนครปฐมจะดำเนินกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ดังกล่ำว จะต้องเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

-๒–
๑.๒ ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนทำงด้ำนกำรสำธำรณสุข ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรศึกษำวิเครำะห์ วิจัย วินิจฉัย
ปัญหำพัฒนำทำงด้ำนสำธำรณสุข เช่น กำรสุ ขศึกษำ กำรส่งเสริมสุขภำพกำรสุ ขำภิบำล และกำรควบคุมโรค
เป็นต้น เพื่อเสนอนโยบำย วำงแผนงำน และดำเนินงำนด้ำนกำรสำธำรณสุข วัดและประเมินผลกำหนดระบบ
และวิธีกำรด้ำนนิเทศ นิเทศควบคุมติดตำมผล และประเมิ นผลงำนด้ำนกำรสำธำรณสุข กำรสอนและอบรม
ด้ำนกำรสำธำรณสุขและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
๑ อัตรำ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๐๐๕ งำนเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและ
ศูนย์สุขภำพชุมชนเขตเมือง กลุ่มงำนเวชกรรมสังคม โรงพยำบำลนครปฐม
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครปฐม
ค่าตอบแทน
๑๘,๐๐๐ บำท/เดือน
สิทธิประโยชน์
ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญำจ้ำง ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ำนี้ ในสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ สำขำวิชำพยำบำล
ศำสตร์ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำยภำพ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ สำขำวิชำเวชศำสตร์กำรกีฬำ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
กำรกีฬำ
ค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่ำสมัครสอบ ๒๐๐ บำท

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
ด้วยวิธีกำรประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร
คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน
กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
- ประเมินสมรรถนะด้ำนควำมรู้ทั่วไป
๕๐
สอบข้อเขียน
- ประเมินสมรรถนะด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง
๑๐๐
สอบข้อเขียน
กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
- กำรประเมินสมรรถนะด้ำนควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง ได้แก่ วิธีคิด
๕๐
สอบสัมภำษณ์
บุคลิกประจำตัว กริยำท่ำทำง ท่วงทีวำจำ ปฏิภำณไหวพริบวิสัยทัศน์ในกำร
ปฏิบัติงำน ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ หรือควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับงำน กำรมีมนุษยสัมพันธ์ กำรให้บริกำรที่ดี
จังหวัดนครปฐมจะดำเนินกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ดังกล่ำว จะต้องเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

-๓–
๑.๓ ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ
กลุ่มงานเทคนิค
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับสถิติทำงกำรแพทย์ในขั้นตอนเบื้องต้น ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลและตัวเลขสถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ซึ่งป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่ำง ๆ กำรรักษำพยำบำลและกำร
วิเครำะห์โรค เพื่อประโยชน์ในกำรปรับปรุงคุณภำพของกำรรักษำพยำบำล กำรปรับปรุงและขยำยกิจกำรของ
โรงพยำบำลและหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำพยำบำลและเพื่อประโยชน์แก่กำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย
และวำงมำตรกำรในกำรป้องกันโรค ตลอดจนกำรวำงแผนเกี่ยวกับสำธำรณสุขของประเทศในด้ำนอื่น ๆ ด้วย
และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
๑ อัตรำ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๐๐๓ กลุ่มงำนสำรสนเทศทำงกำรแพทย์
โรงพยำบำลนครปฐม สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครปฐม
ค่าตอบแทน
๑๓,๘๐๐ บำท/เดือน
สิทธิประโยชน์
ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญำจ้ำง ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงทำงเวชระเบียน
ค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่ำสมัครสอบ ๑๐๐ บำท

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
ด้วยวิธีกำรประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร
คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน
กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
- ประเมินสมรรถนะด้ำนควำมรู้ทั่วไป
๕๐
สอบข้อเขียน
- ประเมินสมรรถนะด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง
๑๐๐
สอบข้อเขียน
กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
- กำรประเมินสมรรถนะด้ำนควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง ได้แก่ วิธีคิด
๕๐
สอบสัมภำษณ์
บุคลิกประจำตัว กริยำท่ำทำง ท่วงทีวำจำ ปฏิภำณไหวพริบวิสัยทัศน์ในกำร
ปฏิบัติงำน ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ หรือควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับงำน กำรมีมนุษยสัมพันธ์ กำรให้บริกำรที่ดี
จังหวัดนครปฐมจะดำเนินกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ดังกล่ำว จะต้องเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

-๔–
๑.๔ ชื่อตาแหน่ง บรรณารักษ์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนบรรณำรักษ์ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดหำ และคัดเลือกหนังสือเข้ำห้องสมุด
วิเครำะห์และจัดหมวดหมู่หนั งสื อ ทำบั ตรรำยกำร ทำบรรณำนุกรม ทำดรรชนี ทำสระสั งเขป จัดทำคู่มือ
กำรศึกษำค้นคว้ำหนังสือในห้องสมุด ให้บริกำรแก่ผู้ใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน ศึกษำ ค้นคว้ำ กำรจัดระบบงำน
ที่เหมำะสมของห้องสมุด และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
๑ อัตรำ ตำแหน่งเลขที่ ๗๙๔๐ กลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
โรงพยำบำลนครปฐม สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครปฐม
ค่าตอบแทน
๑๘,๐๐๐ บำท/เดือน
สิทธิประโยชน์
ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญำจ้ำง ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ำนี้ ในสำขำวิชำใดสำขำวิชำหนึ่งทำงบรรณำรักษ์ศำสตร์
ทำงบรรณำรักษ์ศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์ ทำงสำรสนเทศศึกษำ หรือทำงสำรสรนิเทศศำสตร์
ค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่ำสมัครสอบ ๒๐๐ บำท

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
ด้วยวิธีกำรประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร
คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน
กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
- ประเมินสมรรถนะด้ำนควำมรู้ทั่วไป
๕๐
สอบข้อเขียน
- ประเมินสมรรถนะด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง
๑๐๐
สอบข้อเขียน
กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
- กำรประเมินสมรรถนะด้ำนควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง ได้แก่ วิธีคิด
๕๐
สอบสัมภำษณ์
บุคลิกประจำตัว กริยำท่ำทำง ท่วงทีวำจำ ปฏิภำณไหวพริบวิสัยทัศน์ในกำร
ปฏิบัติงำน ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ หรือควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับงำน กำรมีมนุษยสัมพันธ์ กำรให้บริกำรที่ดี
จังหวัดนครปฐมจะดำเนินกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ดังกล่ำว จะต้องเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

-๕–
๑.๕ ชื่อตาแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ งำนด้ ำนใดด้ ำนหนึ่ งหรื อหลำยด้ ำนเกี่ ยวกั บงำนด้ ำนกำรแก้ไขควำมผิ ดปกติ ของกำรสื่ อควำมหมำย
ด้ำนกำรแก้ไขกำรได้ยิน หรือกำรแก้ไขกำรพูดแก่ผู้ใช้บริกำรผู้ป่วย ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรตรวจวินิจฉัย รักษำ
แก้ไขและฟื้นฟู สร้ำงเสริมสมรรถภำพ กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรคแก่ผู้ที่มีปัญหำทำงกำรได้ยินและกำรทรงตัว
และผู้ที่มีปัญหำทำงด้ำนภำษำและกำรพูด โดยวิธีกำร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทำงกำรแก้ไขควำมผิดปกติของ
กำรสื่อควำมหมำยเพื่อให้ผู้ใช้บริกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นสำมำรถสื่อควำมหมำยได้เต็มควำมสำมำรถ
อัตราว่าง
๑ อัตรำ ตำแหน่งเลขที่ ๘๙๔๗ กลุ่มงำนโสต ศอ นำสิก
โรงพยำบำลนครปฐม สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครปฐม
ค่าตอบแทน
๑๙,๕๐๐ บำท/เดือน
สิทธิประโยชน์
ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญำจ้ำง ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ำนี้ ในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ทำงกำรแก้ไข
ควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำย และได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแก้ ไขควำมผิดปกติ
ของกำรสื่อควำมหมำย
ค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่ำสมัครสอบ ๒๐๐ บำท

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
ด้วยวิธีกำรประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร
คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน
กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
- ประเมินสมรรถนะด้ำนควำมรู้ทั่วไป
๕๐
สอบข้อเขียน
- ประเมินสมรรถนะด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง
๑๐๐
สอบข้อเขียน
กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
- กำรประเมินสมรรถนะด้ำนควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง ได้แก่ วิธีคิด
๕๐
สอบสัมภำษณ์
บุคลิกประจำตัว กริยำท่ำทำง ท่วงทีวำจำ ปฏิภำณไหวพริบวิสัยทัศน์ในกำร
ปฏิบัติงำน ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ หรือควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับงำน กำรมีมนุษยสัมพันธ์ กำรให้บริกำรที่ดี
จังหวัดนครปฐมจะดำเนินกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ดังกล่ำว จะต้องเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

-๖–
๑.๖ ชื่อตาแหน่ง นักรังสีการแพทย์
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรรังสีกำรแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงำนรังสีวินิจฉัย รังสีรักษำเวชศำสตร์
นิวเคลียและรังสีฟิสิกส์ เช่น กำรถ่ำยและบันทึกภำพส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์โดยใช้
กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคกำรใช้ที่ยุ่งยำก กำรฉำยรังสีเพื่อบำบัดรักษำผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม
ด้วยเครื่องโคบอลต์ ๖๐ และเครื่องมือทำงรังสี เทคนิ คอื่นๆ กำรใช้สำรกัมมันตภำพรังสี และเครื่องอิเล็ คโทรนิ ก
ทำงเวชศำสตร์ นิ ว เคลี ย แก่ผู้ ป่ ว ย กำรคำนวณปริมำณรังสี และกำรกำหนดระยะเวลำที่จะให้ รังสี แก่ผู้ ป่ว ย
ตำมปริ มำณที่ต้องกำร เพื่อช่วยแพทย์ ในกำรวินิจฉัยและบำบัดรักษำโรค กำรใช้เครื่องวัดปริมำณรังสี จำก
เครื่องกำเนิดรังสี กำรสอบเทียบมำตรฐำนของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทำงรังสีแพทย์ กำรป้องกันอันตรำย
จำกรังสีด้วยวิธีกำรทำงรังสีฟิสิกส์ กำรดูแลรักษำเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำน ให้อยู่ในสภำพที่ปลอดภัย
และใช้งำนได้ ศึกษำ ค้นคว้ำวิเครำะห์ วิจัยทำงรังสีกำรแพทย์ รวมทั้งปรับปรุงและค้นคว้ำวิธีกำรหรือเทคนิค
ใหม่ๆ ทำรำยงำนกำรปฏิบัติงำน สถิติผลงำน และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
๑ อัตรำ ตำแหน่งเลขที่ ๗๐๑๘ กลุ่มงำนรังสีวิทยำ โรงพยำบำลนครปฐม
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครปฐม
ค่าตอบแทน
๑๙,๕๐๐ บำท/เดือน
สิทธิประโยชน์
ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญำจ้ำง ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ำนี้ ในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ทำงรังสีเทคนิค
หรื อทำงฟิสิ กส์ กำรแพทย์ หรือสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ ทำงชีวฟิสิ กส์ และได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบ
โรคศิลปะสำขำรังสีเทคนิค
ค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่ำสมัครสอบ ๒๐๐ บำท

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
ด้วยวิธีกำรประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร
คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน
กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
- ประเมินสมรรถนะด้ำนควำมรู้ทั่วไป
๕๐
สอบข้อเขียน
- ประเมินสมรรถนะด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง
๑๐๐
สอบข้อเขียน
กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
- กำรประเมินสมรรถนะด้ำนควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง ได้แก่ วิธีคิด
๕๐
สอบสัมภำษณ์
บุคลิกประจำตัว กริยำท่ำทำง ท่วงทีวำจำ ปฏิภำณไหวพริบวิสัยทัศน์ในกำร
ปฏิบัติงำน ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ หรือควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับงำน กำรมีมนุษยสัมพันธ์ กำรให้บริกำรที่ดี
จังหวัดนครปฐมจะดำเนินกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ดังกล่ำว จะต้องเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

-๗–
๑.๗ ชื่อตาแหน่ง นักกิจกรรมบาบัด
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรในกำรส่งเสริม ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูสมรรถภำพ ของผู้ที่มีควำมบกพร่องหรือ
พิกำรทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ กำรเรียนรู้ และพัฒนำกำรซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนบริหำร
ทำงกิจกรรมบำบัด กำรนิเทศงำน และฝึกอบรมวิชำกิจกรรมบำบัด เพื่อพัฒนำข้ำรำชกำรผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
กิจกรรมบำบัดในหน่วยงำน และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
๑ อัตรำ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๕๗๒ กลุ่มงำนเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยำบำลนครปฐม
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครปฐม
ค่าตอบแทน
๑๙,๕๐๐ บำท/เดือน
สิทธิประโยชน์
ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญำจ้ำง ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ำนี้ ในสำขำวิชำกำยภำพบำบัด ทำงกิจกรรมบำบัด
และได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำกิจกรรมบำบัด
ค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่ำสมัครสอบ ๒๐๐ บำท

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผูส้ มัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
ด้วยวิธีกำรประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร
คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน
กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
- ประเมินสมรรถนะด้ำนควำมรู้ทั่วไป
๕๐
สอบข้อเขียน
- ประเมินสมรรถนะด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง
๑๐๐
สอบข้อเขียน
กำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
- กำรประเมินสมรรถนะด้ำนควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง ได้แก่ วิธีคิด
๕๐
สอบสัมภำษณ์
บุคลิกประจำตัว กริยำท่ำทำง ท่วงทีวำจำ ปฏิภำณไหวพริบ วิสัยทัศน์ใน
กำรปฏิบัติงำน ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ หรือควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับงำน กำรมีมนุษยสัมพันธ์ กำรให้บริกำรที่ดี
จังหวัดนครปฐมจะดำเนินกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ดังกล่ำว จะต้องเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๒ ต่อไป

