(สําเนา)
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
------------------------------------ด ว ยจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ประสงค จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ จั ด จ า งเป น พนั ก งานราชการ
ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของ พนักงาน
ราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลกงไกรลาศ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
กลุมงาน
วิชาชีพเฉพาะ
ชื่อตําแหนง
นักรังสีการแพทย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสี
รักษา เวชศาสตร นิว เคลี ย รและรั งสี ฟสิกส เช น การถ ายและบั นทึ กภาพส ว นต างๆ ของรางกายผูป ว ยด ว ย
เครื่ อ งรั ง สี เ อ็ ก ซ โดยใช ก รรมวิ ธี พิ เ ศษที่ มี เ ทคนิ ค การใช ที่ยุ งยาก การฉายรั งสี เ พื่ อ บํ า บั ด รั กษาผู ป ว ยที่ เ ป น
โรคมะเร็ ง เนื้ อ งอก ก อ นทู ม ด ว ยเครื่ อ งโคบอลต ๖๐ และเครื่ อ งมื อ ทางรั ง สี เ ทคนิ ค อื่ น ๆ การใช ส าร
กัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็คโทรนิกทางเวชศาสตรนิวเคลียรแกผูปวย การคํานวณปริมาณรังสีและการ
กําหนดระยะเวลาที่จะใหรังสีแกผูปวยตามปริมาณที่ตองการ เพื่อชวยแพทยในการวินิจฉัยและบําบัดรักษาโรค
การใชเครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกําเนิดรังสี การสอยเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณที่ใช ในทาง
รังสีการแพทย การปองกันอันตรายจากรังสีดวยวิธีการทางรังสีฟสิกสการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน ใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและใชงานได ศึกษา คนควาวิเคราะห วิจัยทางรังสีการแพทย รวมทั้ง
ปรับปรุงและคนควาวิธีการหรือเทคนิคใหมๆ ทํารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
อัตราวาง
๑ อัตรา
คาตอบแทน ๑๐,๘๕๐ บาทตอเดือน
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจาง วันเริ่มสัญญาจาง – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ทางรังสีเทคนิค และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
๒/๒.คุณสมบัติ

-๒๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรรคุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร)
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาทีใ่ นพรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด ทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรอง ในศีลธรรมอันดีจน
เปนที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตาม กฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นดวย
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ งานการเจาหนาที่ ฝายบริหารทั่วไป
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ตั้งแตวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถายไมเกิน๑
ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา เชน สําเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (หากเรียน-หลักสูตร
ตอเนื่องใหแนบมาพรอมนี้) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ โดยจะตอง
สําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ( เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ –
นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - 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
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรอง “สําเนาถูกตอง” และลงชื่อและวันเดือนป
กํากับไวดวย โดยผูสมัครตองนําตนฉบับหลักฐานมาแสดงดวย หากไมสามารถนํามาแสดงไดตองมีหนังสือรับรอง
จากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการมีอยูจริงของตนฉบับหลักฐานมาแสดงแทน
๓/คาสมัคร....

-๓๓.๓ คาสมัครสอบ
ผูสมัครสอบตองเสียคาสมัครสอบ จํานวน ๑๐๐ บาท สําหรับตําแหนงที่สมัคร
( เมื่อสมัครสอบแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดทั้งสิ้น )
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณ สมบัติทั่ว ไปและคุณ สมบัติเ ฉพาะสํา หรับ ตํา แหนง ตรงตามประกาศรับ สมัค รจริง และจะตอ งกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้
เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิ ทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิ น
สมรรถนะ
จังหวัดสุโขทัย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทั ก ษะและ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ บอรด
ประชาสัมพันธสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และทางเว็บไซดสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑการเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑
๑.ความรูความสามารถทั่วไป
๒.ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
การประเมินครั้งที่ ๒
๑.ความเหมาะสมกับตําแหนง
- ความรูเกี่ยวกับงาน
- ความสามารถและทักษะที่สอดคลองกับตําแหนง
- บุคลิกภาพทั่วไป

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๕๐
๕๐

สอบขอเขียน
สอบขอเขียน

๔๐
๔๐
๒๐

สอบสัมภาษณ
สอบสัมภาษณ
สอบสัมภาษณ

รวม
๒๐๐
จังหวัดสุโขทัย โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทั ย จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ กอน และผูผานการประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกลาวจะตองเขารับการประเมินในครั้งที่ ๒ ตอไป
๔/เกณฑการ....

-๔๖. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรู ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้ง ไมต่ํากวารอยละ ๖๐
การจัด จ างจะเป น ไปตามลําดั บคะแนนที่ ส อบได กรณี มีการประเมิ นความรู ความสามารถ
ทั ก ษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ ง จะเรี ยงลํ าดั บที่ จากผู ที่ ได คะแนนการประเมิ นความรู ความสามารถ ทั ก ษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูที่
ไดคะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกวาเปนผูอยูในลําดับ
ที่สูงกวา และหากคะแนนในการประเมิน ความรูค วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ ครั้ง ที่ ๒ เทา กัน
ใหพิจารณาผูที่ยื่นใบสมัครเลือกสรรกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวาโดยพิจารณาจากวันที่รับสมัครเปนสําคัญ
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
จังหวัด สุโขทัย จะประกาศรายชื่อผูผ านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอร ด
ประชาสั มพั น ธ สํ านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ด สุ โ ขทั ย และทางเว็ บไซด สํ านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ดสุ โขทั ย
โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๑ ป นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับ
แตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรและไดรับการขึ้นบัญชีจะไดรับการทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการตามที่
จังหวัดสุโขทัยกําหนด ทั้งนี้จะเรียกตัวมาทําสัญญาตามลําดับที่ขึ้นบัญชีไว
ประกาศ ณ วันที่

๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕

จักริน เปลี่ยนวงษ
(นายจักริน เปลี่ยนวงษ)
ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย

สําเนาถูกตอง
สุดา กระจาง
(นางสาวสุดา กระจาง)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ

