ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
--------------------ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้ น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11
กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากาลัง
พนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และคาสั่งกรม
สุขภาพจิต ที่ 804/2556 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เรื่อง มอบอานาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต ใน
การสรหา เลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตาแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จานวน
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)

1 อัตรา

ค่าตอบแทน

19,500.- บาท อาศัยตามความในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ข้อ 14,16 และในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 6) ตามบัญชีแนบท้าย ข้อ 10
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม
2557

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ระยะเวลาการจ้าง ถึง 30 กันยายน 2558 และพิจารณาต่อสัญญาจ้างหากพนักงานราชการผู้นั้นผ่าน
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการกาหนด
สถานที่ปฏิบัติงาน

กลุ่ ม งานเภสั ชกรรม โรงพยาบาลจิ ต เวชนครสวรรค์ ราชนคริ น ทร์ กรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวง
สาธารณสุข ตาบลท่าน้าอ้อย อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู…้
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4) ไม่เป็นผู้มรี ่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะการกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดทีไ่ ด้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
8) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเคยให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ ส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนา
ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญ าต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการทางานด้านงานเทคนิคการแพทย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
(ชั้น 2 อาคารอานวยการ) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2557 ในวันและเวลา
ราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จานวน 100.- บาท
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดา ขนาด 1 นิ้ว
โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(2) วุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มคี ุณวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่
สมัคร ฉบับจริงพร้อมสาเนาจานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอานาจอนุมตั ิภายในวันที่ปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นาหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติวุฒิ
การศึกษาซึ่งจะต้องอยูภ่ ายในกาหนดวันที่ปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สาเนา...

-3(3) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผูส้ มัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญทหารกองเกิน
สด. 9 (เฉพาะผูส้ มัครเพศชาย) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับไว้ด้วย
3.3 เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้ มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อม
ทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา
ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดั งกล่าว ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ สาหรับผู้นั้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน สมรรถนะ
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 (กาหนดวันประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 28
พฤษภาคม 2557) ณ บอร์ดประชาสัมพั นธ์ หน้าห้องฝ่ายบริหารทั่วไป
(ชั้น 2 อาคารอานวยการ) โรงพยาบาลจิตเวช
นครสวรรค์ราชนครินทร์ และเว็บไซต์ www.nph.go.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จะดาเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
โดยการสอบ
ข้อเขียนก่อน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์
ต่อไป
6. เกณฑ์การตัดสิน
(1) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
(2) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่า
กว่าร้อยละ 60
(3) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
โดยจะเรียงลาดับที่จากผู้ทไี่ ด้คะแนนการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1 และ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจากการประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับทีส่ ูงกว่า

7. การประกาศ...

-47. การประกาศรายชื่อและการขึน้ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับ คะแนนสอบ
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องฝ่ายบริหารทั่วไป (ชั้น 2 อาคารอานวยการ) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และและ
เว็บไซต์ www.nph.go.th ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการเลือกสรร
ครบกาหนด 2 ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามทีโ่ รงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์กาหนด(2 มิถุนายน
2557)
ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. 2557

(นายศิริชัย ดาริการ์นนท์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

เอกสารหมายเลข 1

รายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ
ตาแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
หน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ทีต่ ้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกีย่ วกับงานเทคนิคการแพทย์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบตั ิงานอื่น
ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพ ตาม
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เพือ่ ให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยา และทันเวลา
(2) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นด้านเทคนิคการแพทย์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพื่อ
ประกอบการวางแผนหรือการจัดทารายงานทางวิชาการ เพือ่ พัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์ และ
สาธารณสุข
(3) ติดตามประเมินผลและสรุปการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย ด้านเทคนิคการแพทย์
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสารวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นทีไ่ ม่ซับซ้อน เพือ่ ใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพือ่ ให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทกี่ าหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพือ่ ให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ าหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกีย่ วกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพือ่ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับ งานการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการให้ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย ญาติ
และประชาชนทัว่ ไปเพือ่ ให้มีความเข้าใจในการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
(2) สอน แนะนา การปฏิบัติงาน แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขและนักศึกษา เพือ่ ให้มี
ความรู้ความสามารถและทักษะทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ให้บริการข้อมูล แก่ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบเพื่อให้ได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการ...

-2 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
การประเมินสมรรถนะ
ประเมินครั้งที่ 1
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
และความรู้ความสามารถทีใ่ ช้
เฉพาะตาแหน่ง เกี่ยวกับงานเทคนิคการแพทย์
ประเมินครั้งที่ 2
1. การทางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. มีภาวะความเป็นผู้นา
4. การทางานเป็นทีม
5. การคิดเชิงวิเคราะห์
6. มีศิลปะในการสื่อสารจูงใจ

คะแนนเต็ม
100

100

วิธีการประเมิน
การสอบข้อเขียน*

การสอบสัมภาษณ์

200
หมายเหตุ
* โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จะดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียนก่อน และผู้
ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ต่อไป
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะพิ จารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานและพฤติกรรมที่
ปรากฏทางอื่น รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อ การปฏิบัติงาน และความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านงานเทคนิคการแพทย์

