
ประกาศโรงพยาบาลลำพูน
เช่ีอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ด้วยโรงพยาบาลลำพูนจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 

(รายวัน) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็น 

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงประกาศ 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะจัดจ้างและค่าจ้างที่จะได้รับ

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ชัตราค่าจ้างวันละ ๖๙๓.๙๑ บาท
สำหรับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างช่ัวคราว พ.ศ.๒๕๔๕

๒. จำนวนตำแหน่งที่จะจัดจ้าง

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ กลุ่มงานรังสีวิทยา จำนวน ๒ อัตรา

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง

ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา 

เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส ์เช่น การถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วย 
เคร่ืองรังสีเอ็กซ ์โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใช้ท่ียุ่งยาก การฉายรังสีเพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็น 

โรคมะเร็ง เนี้องอก กัอนทูม ด้วยเคร่ืองโคบอลต ์๖0 และเคร่ืองมือทางรังสีเทคนิคอื่น ๆ การใช้สาร 

กัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเลีกทรอนิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย การคำนวณปริมาณรังสีและการ 

กำหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่ต้องการ เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรค 

การใช้เคร่ืองวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกำเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานชองเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในทาง 

รังสีการแพทย์ การป็องกันอันตรายจากรังสีด้วยวิธีฟิสิกส์ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได ้ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห ์วิจัยทางรังสีการแพทย ์รวมทั้งปรับปรุงและ 

ค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม ่ๆ ทำรายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ต้องใข้ความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการในการ 

ทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพรังสีการแพทย ์ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ 

ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังน้ี

๑. ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ข้ันพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสีวิทยา และ 

ตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อให้ผู้รับริการได้รับการตรวจรักษาที่ลูกต้อง

๒. ช่วยปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือต้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย 

รังสีวิทยา และเวชศาสตร์นิวเคลียร ์ตามบทบาทรังสีเทคนิค เพื่อพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์ และสาธารณสุข

๓. ช่วยปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางด้านใดด้าน 
หนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนางานด้านรังสี 

การแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผู้รับบริการ
/๔. ดำเนินการ...
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๔. ดำเนินการด้านเทคนิคในการป้องกันอันตรายจากรังส ีและการกำจัดกากกัมมันตรังสีเพื่อให้

ผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากรังสี

๕.ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพ และฉายรังสีในงานด้าน 
ใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานด้าน 

รังสีการแพทย์และสาธารณสุข

๔. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร

๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๑) มีสัญชาติไทย
๒) เพศชาย เพศหญิง มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี

๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธึ้ใจ

๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนันแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย 

ผู้ใหญ่บ้าน

๕)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเพื่อน  

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ  

กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

๘)ไม่เป็นผู้บกพร่องในศึลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

๙)ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๑) ไม่เป็นผู้เคยด้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถีงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด  

ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

๑๔)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  

ลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอ่ืน

๑๕)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ผู้ที่จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างซัวคราว (รายวัน) ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม ๘) ๑๐) ๑๑) หรือ๑๕) 
กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับการจ้างได้ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม ๑๒) หรือ๑๓) ล้าผู้น้ันได ้

ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้วหรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม ๑๔) ล้าผู้น้ันได้ออกจากงานหรือ 

ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และมีใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระทำผิดในกรณ ี

ทุจริตต่อหน้าที่กระทรวงการกลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับการจ้างได ้การขอยกเว้นและการพิจารณา 

ยกเว้นในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

/๔.๒ คุณสมบัติ...
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๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที ่และได้รับปริญญาตรีหรือคุณๅฒิอย่างอ่ืนที่ 

เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์หรือสาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์ขีวภาพ ทางขีวฟิสิกส์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคคิลปะสาขารังสีเทคนิค

๕. กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
๕.® วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงาน 

ทรัพยากรบุคคล ชัน ๓ อาคาร ๑๐๐ ป ีการสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลลำพูน โทร ๐๕๓๕๖ ๙๑๐๐ ต่อ 
๗๑๒๔๑ ตั้งแต่วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที ่๑ กันยายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 

๐๙.๐๐ - ๑เอ.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ด๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
๕.๒ หลักฐานที่ด้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำและไม่สวมหมวกถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน ๖ 

เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป
๒) สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีๅฒิการศึกษาตรงกับ 

ตำแหน่งที่สมัคร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอย่างใดอย่างหน่ึงและสำเนาแสดงผล  

การศึกษา (Transcript of Records) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตาม 

หลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดน้ัน จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสำเร็จ 

การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้ม ี

อำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร กรณียังไม,สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก ็

ให้นำหนังสือรับรองกุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญา 

บัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนไต้

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

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

ออกโดยคลินิกตรวจสุขภาพอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลลำพูน จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง”และลงชื่อกำกับไว้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ 

และให้นำหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย

๖. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุ  

ใดๆอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ 
การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

/๘. การประกาศ...



-๔-

๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเช้ารับการคัดเลือกและกำหนดวันเวลาสถานท่ีคัดเลือก
โรงพยาบาลลำพูน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลาสถานที ่

ในการคัดเลือกในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ซ้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ป ี

การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลลำพูน และทาง www.lpnh.go,th หัวข้อข่าวรับสมัครงาน

๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
การประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จาก 

การสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี ้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพึ่มเดิมเพื่อ 

พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ความสามารถ ประสบการณ ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเช้ากับ 
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น 

และรวมถึงสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถึอว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการทดสอบไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐ 

โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการทดสอบรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าหากคะแนนในการ 

ทดสอบเท่ากัน จะพิจารณาจากลำดับที่ในการรับสมัคร

๑๐. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ไต้รับคัดเลือก

โรงพยาบาลลำพูนจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด  

ลงมาตามลำดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เช่ือมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที ่

โรงพยาบาลลำพูนกำหนดในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ไต้คะแนนการสอบเพื่อวัดความ 

เหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับ 

ตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน  

ลำดับท่ีสูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำคัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไร้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ป ีนับต้ังแต่วันข้ึนบัญชีแต่ถ้ามีการ 

คัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งน้ี 

เป็นอันยกเลิก

๑๑. การจัดทำสัญญาจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้างตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก

โรงพยาบาลลำพูนจะดำเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาคดังน้ัน หากม ี

ผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือกหรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้โปรดอย่า 

หลงเชื่อและแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนทราบด้วย

ประกาศ ณ วันที ่3 c) สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางภาวิณึ เอี่ยมจันทน์) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน


