
ประกาศโรงพยาบาลลำพูน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดช้างเป็นลูกช้างชัวควาวเงินบำรุง (รายวัน)

ด้วยโรงพยาบาลลำพูนจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั้วควาวเงินบำรุง 
(รายวัน) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ฉะนั้น อาคัยอำนาจตามหลักเกณฑ์และเรื่อนไช การจ่ายเงินบำรุงเพ่ือเป็น 

ค่าจ้างลูกช้างชั้วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงประกาศ 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างช้ัวคราวเงินบำรุง (รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปบ้ี

®. ตำแหน่งท่ีจะจัดช้างและค่าจ้างที่จะได้รับ

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ อัตราค่าจ้างวันละ ๖๙๓.๙๑ บาท
ลำหรับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลชองลูกจ้างช้ัวคราว พ.ศ.๒๕๔๕

๒. จำนวนตำแหน่งที่จะจัดช้าง

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ กลุ่มงานรังสีวิทยา จำนวน ๑ อัตรา

๓. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตำแหน่ง
ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย ์ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิป่ติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจชัย รังสีรักษา 

เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส ์เช่น การถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วย 
เครื่องรังสีเอีกช' โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใข้ท่ียุ่งยาก การฉายรังสีเพื่อนำบัดรักษาผู้ป่วยท่ีเป็น 
โรคมะเร็ง เบี้องอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต ์๖0 และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่น ๆ การใช้สาร 

ก้มมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย การคำนวณปริมาณรังสีและการ 
กำหนดระยะเวลาท่ีจะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่ต้องการ เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจชัยและบำบัดรักษาโรค 
การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกำเนิดรังส ีการสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทาง 
รังสีการแพทย์ การป็องกันอันตรายจากรังสีด้วยวิธีฟิสิกส์ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยและใช้งานได ้ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห ้วิจัยทางรังสีกาวแพทย์ ววมท้ังปรับปรุงและ 

ค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ ๆ ทำรายงานการปฏีบติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นท่ีเกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการในการ 

ทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพรังสีการแพทย ์ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ 

ได้รับมอบหมาย
โดยมืลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังบี้

๑. ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ชั้นพ้ึนฺฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา และ 
ตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อไห้ผู้รับริการได้รับการตรวจรักษาที่ลูกต้อง

๒. ช่วยปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย 

รังสีวิทยา และเวชศาสตร์นิวเคลียร ์ตามบทบาทรังสีเทคนิค เพื่อพัฒนางานด้านรังสีการแพทย ์และสาธารณสุข

๓. ช่วยปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และกาวรักษาทางด้านใดด้าน 
หนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร ์เพื่อใช้เป็นข้อมูลลำหรับการพัฒนางานด้านรังสี 

การแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผู้รับบริการ
/๔. ตำเนินการ...



-lo

af. ดำเนินการด้านเทคนิคในการป๋องกันอันตรายจากรังส ีและการกำจัดกากกัมมันตรังสีเพื่อให้

ผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากรังสี
๕.ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพ และฉายรังสีในงานด้าน 

ใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร ์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกาววางแผนพัฒนางานด้าน 

รังสีการแพทย์และสาธารณสุช

๔. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งชองผู้มีสิทธิสมัคร
๔.® คุณสมบัติท่ัวไป

ร)) มีสัญชาติไทย
๒) เพศชาย เพศหญิง มีอาอุไม่ดรกว่าสิบแปดปี
รท) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบวิตุทธึ้ใจ

๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนันแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย 
ผู้ใหญ่บ้าน

๕)ใม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
๖)ไม่เป็นผู้มิกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าทั1่ด้ไรัความสามารถหวือจิตพินเฟิอน 

ไม่สมประกอบหวือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าวาชการพลเวือน
๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักวาขการหวือถูกทั่งให้ออกจากวาชการไว้ก่อนตามระเบียบ 

กระทรวงกาวคลังว่าด้วยลูกจ้างปวะจำชองส่วนราชการหวือตามกฎหมายอื่น
๘)ไม่เป็นผู้บกพร่องในศึลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจชองสังคม
๙)ไม่เป็นกรรมการพรรคกาวเมืองหวือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

ด๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๑)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีตุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด 

ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีโด้กระทำโดยประมาทหวือความผิดลหุโทษ
๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหวือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหวือหน่วยงานอื่นชองรัฐ

๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหวือปลดออกเพราะกวะทำผิดวินัยตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำชองส่วนราชการหวือตามกฎหมายอื่น

๑๔)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงกาวคลังว่าด้วย 
ลูกจ้างปวะจำชองส่วนวาชกาวหวือตามกฎหมายอื่น

๑๕)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับวาชการ
ผู้ที่จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างท่ัวคราว (วายวัน) ซึ่งชาดคุณสมบัติตาม ๘) ๑๐) ๑®) หวือ®๕) 
กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับการจ้างได้ส่วนผู้ท่ีชาดคุณสมบัติตาม ๑๒) หวือ®๓) ล้าผู้นั้นได ้
ออกจากงานหวือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้วหวือผู้ที่ชาดคุณสมบัติตาม ®๔) ล้าผู้นั้นไต้ออกจากงานหวือ 

ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหวือออกจากราชการเพราะกระทำผิดในกรณี  
ทุจริตต่อหน้าท่ีกระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เช้ารับการจ้างได้ การขอยกเว้นและการพิจารณา 
ยกเว้นในกรณีที่ชาดคุณสมบ้ติทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กวะทรวงการคลังกำหนด

/๔.๒ คุณสมบัติ...



๔.to คุณสมน้ตเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับปริญญาตรีหรือคุณๅพิอย่างอ่ืนที่ 

เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์กาวแพทย ์ทางรังสืเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์และได้รับใบอบุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศึลปะสาขารังสีเทคนิค

๕. กำหนดการและวิธึการรับสมัคร
๕.® วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและอื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีกลุ่มงาน 

ทรัพยากรบุคคล ชัน ๓ อาคาร ๑๐๐ ป ีการสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลลำพูน โทร ๐๕๓๕๖ ๙๑๐๐ ต่อ 
๗๑๒๔® ตั้งแต่วันที ่๒๐-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาวาชการ ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๓0 - ๑๖.๐๐ น.
๕.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำและไม่สวมหมวกถ่ายครังเดียวกันมาแล้วไม่เกิน ๖ 
เดีอน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป

๒) สำเนาปริญญาบัตรและวะเบียนผลกาวเรียนท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีๅฒิการศึกษาตรงกับ 
ตำแหน่งท่ีสมัคร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอบุมัดิอย่างใดอย่างหนึ่งและสำเนาแสดงผล 
การศึกษา (Transcript of Records) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ตั้งนี้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตาม 

หลักสูตรข้ันปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จ 
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ันๆ เป็นเกฌซ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอบุมัตจากผู้ม ี

อำนาจอบุมัตภายไนวันปิดรับสมัคร กรณียังไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาอื่นพร้อมไบสมัครได ้ก ็
ให้นำหนังสือรับรองๆตํเท่ีสถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันท่ีทใด้รับอบุมัดีปริญญา 
บัตรซ่ึงจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้

๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔) สำเนาใบสำคัญการสมรสและใบเปลี่ยนซ่ึอ - นามสกุล (ล้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

๕) สำเนาสมุดประจำตัวและใบสำคัญทหารกองหบุน จำนวน ๑ ฉบับ
๖) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ 

ออกโดยคลินิกตรวจสุขภาพอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลลำพูน จำนวน ๑ ฉบับ
ตั้งนี้ให้ผู้สมัครเชียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง"และลงซ่ึอกำกับไว้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ 

และให้นำหลักฐานด้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย

๖. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดขอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติต้ัวไปและ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในไบสมัคร 
พร้อมตั้งอื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องควบล้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหต ุ

ใดๆอันมีผลทำไห้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เช้ารับ 
การสรรหาและเสือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

/๗. การประกาศ...



๗. การประกาศรายช่ือผู้มึสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวันเวลาสถานท่ีคัคเลือก
โรงพยาบาลลำพูน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลาสถานที ่

ในการคัดเลือกในวันที ่๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคาร ®0๐ ป ี

การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลลำพูน และทาง www.lpnh.go.th พัวข้อข่าวรับสมัครงาน

๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
«1. พิจารณากำหนดวิธีการดำเนินการคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน (ร>๐๐ คะแนน) โดยแบ่งเป็น

®.® การประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเชียน ( ๓๐ คะแนน)
«.๒ การประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (๗๐ คะแนน)

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ 
ทำงาบ จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฎของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ ์ทั้งนี ้อาจใช้วิธีการอ่ืนใด 

เพื่มเดิมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เข่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยขนํในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับ 
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและส่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น 

และรวมถึงสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

๙. เกณฑ์กาวตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการทดสอบไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ 

โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ท่ีได้คะแนนการทดสอบรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าหากคะแนนในการ 
ทดสอบเห่ากัน จะพิจารณาจากลำดับท่ีในการรับสมัคร

®o. การประกาศชื่นบัญชีผู้ใด้รับคัดเลือก
โรงพยาบาลลำพูนจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกโดยเรียงลำดับท่ีจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด 

ลงมาตามลำดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เช่ือมโยงกับระตับความรู ้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที ่
โรงพยาบาลลำพูนกำหนดใบกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนรวมเห่ากันให้ผู้ท้ใด้คะแนนกาวสอบเพ่ือวัดความ  
เหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า ล้าได้คะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับ 

ตำแหน่งเห่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน 
ลำดับที่สูงกว่า ล้ายังคงได้คะแนนเห่ากันอีกก็ให้ผู้ท่ีใด้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า

การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก จะชื่นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๔ ป ีนับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีแต่ล้ามีการ 
คัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ใด้รับการคัดเลือกครั้งนี้ 

เป็นอันยกเลิก

๑®. การจัดทำสัญญาจ้าง
ผู้ใด้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้างตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก

โรงพยาบาลลำพูนจะดำเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส อุดิธรวมและเสมอภาคดังนั้น หากม ี
ผู้ไดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ห่านได้รับการคัดเลือกหรือมีพฤติการณ์ใบทำบองเดียวกันนี้ โปรดอย่า 

หลงเชื่อและแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนทราบด้วย

ประกาศ ณ วันที ่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางภาวิณึ เอี่ยมจันทน์) 

ผู้อำนวยการโวงพยาบาลลำพูน

http://www.lpnh.go.th

