
(สําเนา)

ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป

-------------------------------------
ด ว ยจั งหวัดสุ โข ทัยประสงคจะรับส มัครบุ คคล เ พ่ือจัดจ า ง เปนพนักงานราชการ

ประเภท พนักงานราชการท่ัวไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของ พนักงาน
ราชการ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑.    ช่ือตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน

สถานท่ีปฏิบัติงาน โรงพยาบาลกงไกรลาศ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
กลุมงาน วิชาชีพเฉพาะ
ชื่อตําแหนง           นักรังสีการแพทย
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสี
รักษา  เวชศาสตรนิวเคลียรและรังสีฟสิกส เชน การถายและบันทึกภาพสวนตางๆ ของรางกายผูปวยดวย
เครื่องรังสีเอ็กซ โดยใชกรรมวิธีพิเศษท่ีมีเทคนิคการใชท่ียุงยาก การฉายรังสีเพ่ือบําบัดรักษาผูปวยท่ีเปน
โรคมะเร็ง เนื้องอก กอนทูม ดวยเครื่องโคบอลต ๖๐ และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอ่ืนๆ การใชสาร
กัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็คโทรนิกทางเวชศาสตรนิวเคลียรแกผูปวย  การคํานวณปริมาณรังสีและการ
กําหนดระยะเวลาท่ีจะใหรังสีแกผูปวยตามปริมาณท่ีตองการ เพ่ือชวยแพทยในการวินิจฉัยและบําบัดรักษาโรค
การใชเครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกําเนิดรังสี การสอยเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในทาง
รังสีการแพทย การปองกันอันตรายจากรังสีดวยวิธีการทางรังสีฟสิกสการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน ใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัยและใชงานได ศึกษา คนควาวิเคราะห วิจัยทางรังสีการแพทย รวมท้ัง
ปรับปรุงและคนควาวิธีการหรือเทคนิคใหมๆ  ทํารายงานการปฏิบัติงาน  สถิติผลงานและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

อัตราวาง ๑ อัตรา
คาตอบแทน ๑๐,๘๕๐ บาทตอเดือน
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจาง วันเริ่มสัญญาจาง – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ทางรังสีเทคนิค และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

๒/๒.คุณสมบัติ



- ๒ -
๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรรคุณสมบัติท่ัวไป

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร)
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด ทางอาญา

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรอง ในศีลธรรมอันดีจน
เปนท่ีรังเกียจของสังคม

(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ
หมายเหตุ ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ

สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตาม กฎ ก.พ.
ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นดวย
๓. การรับสมัคร

๓.๑ วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี งานการเจาหนาท่ี ฝายบริหารท่ัวไป

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ตั้งแตวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร

(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถายไมเกิน๑
ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป

(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา เชน สําเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (หากเรียน-หลักสูตร
ตอเนื่องใหแนบมาพรอมนี้) ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ โดยจะตอง
สําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(๔)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ( เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ –

นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ
(๕)  หลักฐานผานการเกณฑทหาร สด.๘ หรือ สด.๔๓ (สําหรับเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ
(๖) หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถามี)
(๗) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค จํานวน ๑ ฉบับ
ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรอง “สําเนาถูกตอง” และลงชื่อและวันเดือนป

กํากับไวดวย โดยผูสมัครตองนําตนฉบับหลักฐานมาแสดงดวย หากไมสามารถนํามาแสดงไดตองมีหนังสือรับรอง
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการมีอยูจริงของตนฉบับหลักฐานมาแสดงแทน

๓/คาสมัคร....



-๓-
๓.๓ คาสมัครสอบ

ผูสมัครสอบตองเสียคาสมัครสอบ จํานวน ๑๐๐ บาท สําหรับตําแหนงท่ีสมัคร
( เม่ือสมัครสอบแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดท้ังสิ้น )

๓.๔ เง่ือนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้
เปนโมฆะสําหรับผูนั้น

๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนดวันเวลา   สถานท่ีในการประเมิน
สมรรถนะ

จังหวัดสุโขทัย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ บอรด
ประชาสัมพันธสํานกังานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และทางเว็บไซดสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย

๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งท่ี ๑
๑.ความรูความสามารถท่ัวไป
๒.ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง

๕๐
๕๐

สอบขอเขียน
สอบขอเขียน

การประเมินครั้งท่ี ๒
๑.ความเหมาะสมกับตําแหนง
- ความรูเก่ียวกับงาน
- ความสามารถและทักษะท่ีสอดคลองกับตําแหนง
- บุคลิกภาพท่ัวไป

๔๐
๔๐
๒๐

สอบสัมภาษณ
สอบสัมภาษณ
สอบสัมภาษณ

รวม ๒๐๐
จังหวัดสุโขทัย  โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ

ครั้งท่ี ๑ กอน และผูผานการประเมินในครั้งท่ี ๑ ดังกลาวจะตองเขารับการประเมินในครั้งท่ี ๒ ตอไป

๔/เกณฑการ....



-๔-

๖. เกณฑการตัดสิน

ผูท่ีจะถือวาเปนผูท่ีผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินความรู ความสามารถ
ทักษะ  และสมรรถนะ  แตละครั้ง  ไมต่ํากวารอยละ ๖๐

การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได  กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง  จะเรียงลําดับท่ีจากผู ท่ีไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูท่ี
ไดคะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ มากกวาเปนผูอยูในลําดับ
ท่ีสูงกวา  และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เทากัน
ใหพิจารณาผูท่ียื่นใบสมัครเลือกสรรกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวาโดยพิจารณาจากวันท่ีรับสมัครเปนสําคัญ
๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร

จังหวัดสุโขทัยจะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอรด
ประชาสัมพันธสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   และทางเว็บไซดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด ๑ ป นับแตวันข้ึนบัญชีหรือนับ
แตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร

ผูผานการเลือกสรรและไดรับการข้ึนบัญชีจะไดรับการทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการตามท่ี
จังหวัดสุโขทัยกําหนด ท้ังนี้จะเรียกตัวมาทําสัญญาตามลําดับท่ีข้ึนบัญชีไว

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๕

จักริน  เปลี่ยนวงษ
(นายจักริน  เปลี่ยนวงษ)
ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย

สําเนาถูกตอง
สุดา  กระจาง

(นางสาวสุดา  กระจาง)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ


