ประกาศจังหวัดน่าน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------ด้วย จังหวัดน่านประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน
ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11
กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงาน และ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
ชื่อตาแหน่ง

นักรังสีการแพทย์

กลุ่มงาน

วิชาชีพเฉพาะ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และรังสีฟิสิกส์ เช่น การถ่าย และบันทึกภาพส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์ โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใช้ที่ยุ่งยาก การฉายรั งสีเพื่อบาบัดรักษา
ผู้ป่วยที่เป็น โรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ 60 และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่น ๆ การใช้
สารกัมมันตภาพรังสี และเครื่องอิเล็คโทรนิกทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย การคานวณปริมาณรังสีและการ
กาหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่ต้องการ เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัย และบาบัดรักษาโรค
การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกาเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทาง
รังสีการแพทย์ การป้องกันอันตรายจากรังสีด้วยวิธีการทางรังสีฟิสิกส์ การดูแลรักษาเครื่ องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์ รวมทั้ง
ปรับปรุง และค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆ ทารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง

1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลท่าวังผา

ค่าตอบแทน

19,500 บาท

สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันทีเ่ ริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

จานวน 1 อัตรา

-22. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษ
มาแล้วเกินห้าปี
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดใน กฎ ก.พ.
หมายเหตุ สาหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้า
รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการได้ และผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างต้องไม่เป็น ข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางรั ง สี เ ทคนิ ค หรื อ ทางฟิ สิ ก ส์ ก ารแพทย์ หรื อ สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ ทางชี ว ฟิ สิ กส์ และได้ รั บ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า
ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่ เวลา 13.00 – 16.00 น. และสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข (054) 600068 – 70 ต่อ 263
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 3 x 4 ซ.ม. หรือ ขนาด 1 นิ้ว
โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(2) สาเนาปริญญาบัตร/วุฒิบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่สาเร็จการศึกษา และได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอานาจ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 6 สิงหาคม 2564

-3(3) สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาทะเบียนบ้าน และ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
(5) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร แบบ สด.8 หรือ แบบ สด.43 จานวน 1 ฉบับ
(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
(6) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
(7) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับด้วย
3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบ จานวน 200 บาท เมื่อสมัครสอบแล้วจะไม่จ่ายคืนให้เว้นแต่
ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารั บการเลื อกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิสาหรับตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มี
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
สาหรับผู้นั้น และจังหวัดน่านจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครนั้นด้วย
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
จังหวัดน่าน จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิเข้ารับการประเมิ นความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และทางเว็บไซต์
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน https://wwwnno.moph.go.th/nanhealth/
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
จังหวัดน่าน จะดาเนินการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
6. เกณฑ์การตัดสิน
คะแนนสัมภาษณ์ จานวน 100 คะแนน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ ที่ได้
คะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จั ง หวั ด น่ า น จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรตามล าดั บ คะแนนสอบ ณ ส านั ก งาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด น่ า น และทางเว็ บ ไซต์ https://wwwnno.moph.go.th/nanhealth/ โดยบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อครบกาหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร
ในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

-48. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่จังหวัดน่านกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
(นายวรินทร์เทพ เชื้อสาราญ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

