ประกาศโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
---------------------------------ด้ ว ยโรงพยาบาลพระนารายณ์ ม หาราช ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ลพบุ รี ประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จานวน ๑ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอานาจ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกาหนดประเภท ตาแหน่ง
ลักษณะงานและคุณสมบั ติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๕๖ จึ ง ประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ เลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข ทั่ ว ไป
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อตาแหน่ง
นักรังสีการแพทย์
กลุม่ ตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก)
ปฏิบัติงานที่
กลุ่มงานรังสีวิทยา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางานปฏิบัติงาน
ด้านวิชาชีพรังสีการแพทย์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง
๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง
๑๕,๙๖๐ บาท
สิทธิประโยชน์
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจ้าง
ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒. คุณ สมบัติ ทั่ วไป และคุณ สมบัติ เ ฉพาะสาหรั บตาแหน่งของผู้มี สิทธิ สมั ค รเข้ า รั บการเลื อกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) ไม่จากัดเพศ
(๒) มีสัญชาติไทย
(๓) อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) ไม่เป็นผู้... / ๒

-๒(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๖) ไม่เป็ นผู้ ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๗) ไม่เป็ นผู้ ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๘) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๐) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักรังสีการแพทย์
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชั้ น ๖ อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๗ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์ ม หาราช
ได้ ตั้ งแต่ บั ด นี้ จนกว่า จะมีผู้ม าด ารงต าแหน่ง ในวัน และเวลาราชการ และสอบถามรายละเอียดได้ ที่
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. ๐๓๖-๗๘๕๔๔๔ ต่อ ๖๗๑๒
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน
๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๑ รูป
(๒) สาเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนผลการเรียนที่แ สดงว่า เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
(๖) สาเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๙) จานวน ๑ ฉบับ
(๗) ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และแสดง
ว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓)
๓.๓ เงื่อนไข... / ๓

-๓๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
โดยผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรอง
ตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่า งๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลั กฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้ว น
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน เกิดจากผู้ สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิ การศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของ
ตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ
ทางอินเตอร์เน็ต www.kingnaraihospital.go.th
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
การประเมิน
คุณลักษณะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ มนุษยสัมพันธ์
๑๐๐
สอบสัมภาษณ์
การท างานเป็ น ที ม ความรั บ ผิ ด ชอบ ปฏิ ภ าณไหวพริ บ
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ที่ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนในการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ผู้ ที่ จ ะถื อว่าเป็ น ผู้ มีสิ ทธิเข้ ารั บการประเมิ นความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ
ทัก ษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ ง จะเรี ยงล าดั บที่จากผู้ ที่ ได้ คะแนนการประเมิ นความรู้ความสามารถ ทั กษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่
ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่
สู ง กว่ า และหากคะแนนในการประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ ครั้ ง ที่ ๒ เท่ า กั น
จะพิจารณาจากลาดับทีใ่ นการรับสมัคร
๗. การประกาศ... / ๔

-๔๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จะประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบทางอินเตอร์เน็ต www.kingnaraihospital.go.th โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศ
รับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออาจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้าง ตามที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชกาหนด
โดยผู้ผ่ านการคัดเลือกเป็ น พนั กงานกระทรวงสาธารณสุ ขทั่ว ไป จะต้องดาเนินการตรวจร่างกายก่อน
การท าสั ญ ญาจ้ า งในวั น ที่ มารายงานตั วเพื่ อปฏิ บั ติ งาน โดยท่ า นต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในการตรวจ
ร่างกายท่านเอง
๙. คาชี้แจงเพิ่มเติม
บุคคลที่ได้รับการจ้างงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้ งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
เป็ นต้น ไป หากต่อมาได้รั บ การบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะไม่มีสิทธิได้รับการ
พิจารณาสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ การได้รับเงินเดือน การให้ได้รับเงินเดือนกรณีได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
การเลื่ อ นเงิ น เดื อ น การนั บ ระยะเวลาเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการแต่ ง ตั้ ง ตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๑๒.๒/๒๓๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

