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ประกาศกรมสุขภาพจิต
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตําแหนงเจาพนักงานรังสีการแพทยปฏิบัติงาน
...........................................
ดวย กรมสุขภาพจิต จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตําแหนงเจาพนักงานรังสีการแพทยปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 มาตรา 57
แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร
1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และที่ นร 1004.1/ว 20 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพือ่ บรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง เงินเดือนที่จะไดรับ จํานวนตําแหนงวางครั้งแรก
1.1 ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตัง้
- ตําแหนงเจาพนักงานรังสีการแพทยปฏิบัติงาน
1.2 เงินเดือนทีจ่ ะไดรับ
- อัตราเงินเดือนระหวาง 7,300 – 7,520 บาท ทั้งนี้ จะไดรับเงินเดือนเทาใด
ใหเปนไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
1.3 จํานวนตําแหนงวางครั้งแรก จํานวน 2 ตําแหนง
- โรงพยาบาลศรีธญั ญา อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จํานวน 1 ตําแหนง
- โรงพยาบาลสวนปรุง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ตําแหนง
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่ง ไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาปฏิบัติงานดานรังสีการแพทย ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ใหบริการในงานรังสีการแพทย การสรางภาพทางการแพทยขั้นพื้นฐานแก
ผูใชบริการอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อประกอบการวินจิ ฉัย รักษาของแพทย
(
2
)ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและ
เปนไปตามมาตรฐาน
(3) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมขอมูล ผลการตรวจ ภาพถายรังสีการสรางภาพ
ทางการแพทยของผูใชบริการ เพื่อนํามาใชเปนขอมูลอางอิง นําเสนอผูบังคับบัญชาในหนวยงาน

2. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา ขอมูลและใหบริการทางวิชาการในเรื่องที่ไมซับซอน เพื่อสงเสริม
ความรู ความเขาใจของผูใชบริการ
(2) ประสานงานกับบุคคลภายนอกในหนวยงานเดียวกันเพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
อยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
3. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการ
คัดเลือก
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา 36
แหงระเบียบพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป
(
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)เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(1) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือ
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสัง่ ใหออกจากราชการไว
กอนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รงั เกียจของสังคม
(5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รบั ผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(9) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น

(11) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ
ผูทีจ่ ะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน ซึง่ มีลกั ษณะตองหามตาม ข. (4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเวนใหรับราชการได แตถาเปนกรณีมลี ักษณะตองหามตาม (8)
หรือ (9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหาม
ตาม (10) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) ใหมีสิทธิ
สมัครเขารับการคัดเลือกได แตจะมีสทิ ธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับการคัดเลือกตอเมื่อ
พนจากการเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครและไมอาจใหเขารับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุเขารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3.2 ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานรังสีการแพทย
ปฏิบัติงาน
- ไดรับวุฒิประกาศนีย บัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริ ญญา หรือคุณวุฒิ
อยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันทางรังสีการแพทย หรือทางรังสีเทคนิค หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
4
.กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ ฝายสรรหาและบรรจุ
แตงตั้ง กองการเจาหนาที่ ชั้น 2 อาคาร 2 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2590 8062, 0 2590 8193 ตั้งแตวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ 2
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ในวันราชการ ภาคเชาเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบาย 13.00 – 15.30 น.
4.2 คาธรรมเนียมในการสมัคร
ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครตําแหนงละ 200 บาท
เมือ่ สมัครสอบแลวคาธรรมเนียมในการสมัครจะไมจายคืนให เวนแตมีการยกเลิก
การคัดเลือกครัง้ นี้ทงั้ หมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตจึงจายคืนคาธรรมเนียมสมัครคัดเลือก
แกผูสมัครเฉพาะผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้น
4.3 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา โดยถายครั้งเดียวกัน
ไมเกิน 6 เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
2) สําเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญา และระเบียนแสดงผล
การเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงวาเปนผูมีวฒ
ุ ิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัครคัดเลือกหรือ

หนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ จํานวนอยางละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับ
การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับ
อนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือวันที่ 4 กุมภาพันธ 2
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กรณียังไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ก็ใหนํา
หนังสือรับรองวุฒิทสี่ ถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สาํ เร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัตปิ ริญญาบัตร
ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
3
)สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ
5) ใบรับรองแพทย ซึง่ ออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหาม
ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ.2553 ซึ่งไดแก
-วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ
- โรคเทาชางในระยะทีป่ รากฏอาการเปนทีร่ ังเกียจแกสังคม
- โรคติดยาเสพติดใหโทษ
- โรคพิษสุราเรือ้ รัง
- โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและ
เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงชื่อ
กํากับไวดวย (ใหนําหลักฐานตนฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบดวย)
หมายเหตุ ผูที่ไดรับคัดเลือกเมื่อจะไดรับการบรรจุเขารับราชการจะตองนําใบรับรองแพทย
ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ.2553 มายื่นดวย
5. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
กรมสุขภาพจิตจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา
สถานที่ คัดเลื อ กใหทราบ ในวันที่ 9 กุ ม ภาพั นธ 2
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4ทางเว็บ ไซต www.
d
mh
.
g
o
.
t
hและ
www.hr.dmh.go.th และที่กองการเจาหนาที่ อาคาร 2 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต
6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาทีจ่ ากประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ จากการสัมภาษณ ทั้งนี้อาจ
ใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูที่ใชอาจใชเปนประโยชนในการ

ปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิง่ แวดลอม
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอืน่ เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ที่จําเปนของตําแหนง และจัดทําแบบทดสอบบุคลิกภาพ (16 PF)
7. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกจะตองเปนผูที่ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60
8. การประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับคัดเลือก
8.1 กรมสุขภาพจิตจะประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับคัดเลือก โดยเรียงลําดับที่จากผูที่ได
คะแนนสูงลงมาตามลําดับ โดยมีเกณฑการพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะที่ ก.พ. และกรมสุขภาพจิตกําหนด ในกรณีที่ผไดรั
ู บคัดเลือกไดคะแนนเทากัน ก็ใหผูไดรับเลข
ประจําตัวสมัครเขารับการคัดเลือกกอนเปนผูอยูในลําดับทีส่ งู กวา
8.2 การขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีจนถึง 30 กันยายน 2554 แตถามี
การคัดเลือกอยางเดียวกันนี้อีก และไดประกาศขึ้นบัญชีผผานการคั
ู
ดเลือกใหมแลว บัญชีผผานการคั
ู
ดเลือก
ครัง้ กอนเปนอันยกเลิก
9. การบรรจุและแตงตั้ง
ผูไดรับคัดเลือกจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูไดรับคัดเลือกโดย
ไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามทีร่ ะบุไวในประกาศรับสมัคร
ในอัตราที่ ก.พ. กําหนด
ในกรณีที่มีผูไดรับคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนงวาง
เพิม่ อีก กรมสุขภาพจิตอาจบรรจุและแตงตัง้ ผูไดรับการคัดเลือกทีเ่ หลืออยูดังกลาวหรือจะดําเนินการคัดเลือก
ใหมก็ได
กรมสุขภาพจิต ดําเนินการคัดเลือกดวยความโปรงใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมี
ผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอยาได
หลงเชื่อและแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบดวย
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ)

สําเนาถูกตอง
ณปภัช เผาพันธ
(
นางสาวณปภัช เผาพันธ)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิ าร

เกียรติภูมิ วงศรจิต
(นายเกียรติภูมิ วงศรจิต)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมสุขภาพจิต

