ประกาศจังหวัดชลบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้ ว ยจั งหวั ด ชลบุ รี ประสงค์ จ ะรับ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ จั ด จ้ างเป็ น พนั ก งานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีก าร และเงื่อ นไขการสรรหาและเลื อ กสรรพนั ก งานราชการ และแบบสั ญ ญาจ้ างของพนั กงานราชการ
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนด
ลั กษณะงาน และคุ ณ สมบั ติเฉพาะงาน และคุ ณ สมบั ติเฉพาะของกลุ่ มงาน และการจัด กรอบอัต รากาลั ง
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน รำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ ตำแหน่งนักรังสีกำรแพทย์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา
เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์ เช่นการถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์
โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใช้ที่ยุ่งยาก การฉายรังสีเพื่อบาบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง เนื้องอกก้อนทูม
ด้วยเครื่องโคบอลต์ 60 และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่น ๆ การใช้สารกัมมันตภาพรังสี และเครื่องอิเล็คโทรนิก
ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย การคานวณปริมาณรังสี และการกาหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณ
ที่ต้องการเพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบาบัดรักษาโรค การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกาเนิดรังสี
การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางรังสีการแพทย์ การป้องกันอันตรายจากรังสี
ด้วยวิธีการทางรังสีฟิสิกส์การดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์ รวมทั้งปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ ๆ ทารายงาน
การปฏิบัติงานสถิติผลงานปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ ขั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา
และตรวจสอบคุณภาพของงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิคช่วยปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิค
และเครื่องมือ ด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ตามบทบาทรังสีเทคนิค
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง
ค่าตอบแทน
สิทธิประโยชน์
ระยะเวลาการจ้าง

จานวน 2 อัตรา
ตาแหน่งเลขที่ 12401 โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ตาแหน่งเลขที่ 13568 โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
19,500 บาท
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

2. คุณสมบัติทั่วไป ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร
2.1. คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1. มีสัญชาติไทย
2.1.2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
2.1.3. ไม่เป็นบุคคล…

-22.1.3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4. ไม่เป็ น ผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่ส ามารถปฏิบัติห น้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.1.5. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.1.6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้ว เกินห้าปี
2.1.7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพศชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น จึงจะมี
สิทธิสมัครสอบคัดเลือกได้
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับ รองแพทย์ ซึ่งออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้ องห้ าม
ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
2.2. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับ ตำแหน่งนักรังสีกำรแพทย์
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
3. กำรรับสมัคร วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ชั้น 3 อาคารชลนุสรณ์ 100 ปี สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0 3893 2467 – 8 ตั้งแต่
วันที่ 22 – 26 สิงหำคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ
ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.)
4. หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
4.1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
4.2. ส าเนาแสดงผลการศึ กษา ตัว อย่ างเช่น ส าเนาประกาศนีย บั ตรวิช าชี พ ชั้น สู งและระเบี ย น
แสดงผลการเรียน (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) สำเนำปริญญำบัตร และทรำนสคริป ที่แสดง
ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวัน
ปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
4.3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4.4. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) , ใบเปลี่ยนชื่อ
– นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในใบสมัครและหลักฐานอื่น ไม่ตรงกัน ) , สาเนาใบผ่านทหารกองเกิน
(สด.8) หรือ (สด.43) หรือได้รับการยกเว้น (สาหรับผู้สมัครเพศชาย) อย่างละ 1 ฉบับ
4.5. สาเนาใบประกอบ...

-34.5. สาเนาใบประกอบโรคศิลปะ (กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ) จานวน 1 ฉบับ
4.6. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
5. ค่ำสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน 200 บาท เมื่อสมัครสอบแล้ว
ค่าสมั ครสอบจะไม่จ่ ายคืน ให้ เว้น แต่ในกรณี ที่เป็นผู้ ขาดคุณ สมบัติเฉพาะส าหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้ อง
ดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
6. เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
ผู้ ส มั ครเข้ ารั บ การเลื อกสรร จะต้ องรับผิ ดชอบในการตรวจสอบและรั บรองตนเองว่ าเป็ นผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ การศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิ ของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่า ว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
สาหรับผู้นั้น และจังหวัดชลบุรีจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย
7. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลำสถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ
จังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ภำยในวันที่ 9 กันยำยน 2565 ณ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และทางเว็บไซต์ http://www.cbo.moph.go.th/ข่ำวรับสมัครงำน หรือสอบถาม
ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 3893 2467 – 8
8. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมินครั้งที่ 1
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานในหน้าที่

100

สอบข้อเขียน

100

สอบสัมภาษณ์

การประเมินครั้งที่ 2
- ความรู้ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
รวม

200

จังหวัดชลบุรี จะดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมิน ในครั้งที่ 1
ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ 2 ต่อไป
9.เกณฑ์การตัดสิน...

