
ประกาศจังหวัดลำพูน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป

ด้วยจังหวัดลำพูน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดข้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทหัวไป 
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ ์วิธีการ และนอนไช 

การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาข้างชองพนักงานราชการ ลงวันที' ®® กันยายน 

๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ 

เฉพาะงาบและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที ่
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมิรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการช้างงาน 

ตำแหน่งยู่'ช่วยทันตแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา 
ทยธะพึยพํ.เชณ่1111วทฏึยิยู่ใายน่ระ!!าธน้ี

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะคำหรับตำแหน่งชองผู้มีสิทธิสมัครเช้ารับการเลือกสรร

๒.๑คุณสมบัติทั่วไป

®)มิสัญชาติไทย
๒)มีอายุไม่ตากว่าสิบแปดปีบริบุรณ์ขึ้นไป

๓)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เป็นยู่มึกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตพื่นเฟิอบไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค 
ตามที่กำหนดไวัในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๔)ไม่เป็นยู่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 

การเมือง
๕)ไม่เป็นยู่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ 

ความผิดทางอาญา เวันแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๖)ไม่เป็นยู่เคยถูกลงโทษไห้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอื่นชองรัฐ

๗)ไม่เป็นยู่ที่มิประวัติมัวหมองเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

หน.'!พ.ห£} ยู่ทั่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกข้างชองส่วนราชการ 

พนักงาบห่รือลูกจ้างชองรัฐ รัฐวิส-'เหกิจ ห่รือพนักงานหรือลูกจ้างชองราชการส่วนท้องอื่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย ์

ชี่?ออกให้ไม่เกิน ® เดึอนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนยบัตรยู่ช่วยทันตแพทย ์ชิ่งมิระยะเวลาการที่กษาไม่น้อยกว่า ๑ ป ี

ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

๓. การรับสมัคร
๓.® วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ไห้ยู่'ประสงค์จะสมัคร ลามารถพิมพ์โบสมัครได้ที vAWV.lpnh.go.th (สมัครงาน) และ 
ยื่นพร้อมหลักฐานด้วยตบเองท่ีกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ สธ. โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต ่

วันที ่๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที ่๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ
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รท.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ®.๕ X ๑ นิ้ว ไคยถ่าย 

ไม่เกิน ด ป ี(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
เอ) สำเนาประกาศนียบัดรหรือสำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนผลการเรียน 

ที่แสดงว่าเป็นผู้ง่ทุฒ๊การศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โตยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอบุมัติจากผู้มี 
อำนาจอนุมัติภายในวันที ่เอ สิงหาคม ๒๕๖๔ในกรณีที่โม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มาย่ืนพร้อม 

ใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณกุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับ 

อนุมัติประกาศบียบัตร ชิ่งต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

tn) สำเนาบัตรประจำตัวประขาชน และสำเนาทะเบียนบัาน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔) สำเนาใบสำคัญการสมรสเฉพาะผู้สมัครเพศหญิง สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล 

ในกรณีที่ชือ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ (ถัามี)
๕) หนังสือรับรองการผ่านงานสำหรับตำแหน่งใคที่กำหนดให้ใช้ความรู้ความสามารถ 

และหรือประสบการณ์เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๖) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่า’โม่เป็นโรคที่ด้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ 

ออกโดยคลินิกตรวจสุขภาพอาขีวเวชกรรม โรงพยาบาลลำพูน จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี ้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเชียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย 

๓.๓ ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสึยค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคึนให ้เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ชาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเช้ารับการประเมินฯ

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเช้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตบเองว่า 
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก 
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด 

อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หริอกุฒิการศึกษาไม่ตรงดามคุณกุพิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให ้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครนละการได้เช้ารับการเลือกสรรครั้งนี ้

เป็นโมพะสำหรับผู้บนั และชังหวัดลำพูนจะไม่คึนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลาสถานที ่

ในการประเมินสมรรถนะ
ชังหวัดลำพูน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 

สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินฯ ในวันที ่๑๒พฤศจิกายน๒๕๖๔ ณ บอรีตประชาสัมพันธ ์
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคาร ด๐๐ ป ีสธ. โรงพยาบาลลำพูน และทางเวิปไซด์โรงพยาบาลลำพูน 

www.lpnh.go.th (สมัครงาน)

/๕. หลักเกณฑ์...

http://www.lpnh.go.th
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๕. หลักเกณฑ์และวิธึการเลือกสรร
ผู้สมัครด้อง่ได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน 

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
พิจารณาจากประว้ติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรม 

ที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนึ้อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ืมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมใน 

ด้านต่างๆ เข่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที ่ความสามารถ ประสบการณ ์พ่วงที 
วาจา อุปนิสัย อารมณ ์ทัศนคต ิจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม 

และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นตัน และรวมถึง 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ีจำเป็นชองตำแหน่ง

๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินโม่ตากว่าร้อยละ 

๘๐ โดยจะเรืยงลำดับที่จากผู้ที่โต้คะแนนการประเมินรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนน 

ในการประเมินเท่ากัน จะพิจารณาจากลำดับที่ในการรับสมัคร

๗. การประกาศรายชื่อและการซ้นบัญชีรายช่ีอผู้ผ่านการเลือกสรร

จังหวัดลำพูน จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรวิ ตามลำดับคะแนนสอบ ณ บอร์ด 
ประชาสัมพันธ ์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ป ีสธ. โรงพยาบาลลำพูน และทางเว็ปไซด์ 

โรงพยาบาลลำพูน พพAprih.go.th (สมัครงาน)โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสินผลไป เมื่อ 

เลือกสรร ครบกำหนด ๑ ป ีนับแต่วันซ้นบัญช ีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใบตำแหน่งที่มิลักษณะงาน 

เดียวกันน่ํใหม่แล้วแต่กรณี

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้าง ตามที่จังหวัดลำพูนกำหนด

ประกาศ ณ วันที ่tio ตุลาคม พ.ศ. ๖๕๖๔

(นายตุมล ตติยบันหพร) 
นายแพทย์สา!ทรณตุชจังหวัดทำพูน 

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัa ทำพู•น



เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๒1๐๐๐บาท (แด่เมื่อรวมกับค่าตอบแทนแล้วต้องไม่เกิน ร>๓,๒๘๕ บาท)

เอกสารแนบท้ายประกาศชังหวัดลาพูน

กลุ่มงาน 
ชื่อตำแหบ่ง 

ชัดราว่าง

ค่าตอบแทน

บริการ
ผูข่วยทันตแพทย์ 

๑ ชัดรา

ด๑,๒๘๐ บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางต้านการช่วยเหลือทันตแพทย ์ชื่งม๊ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริกาวิการรักษา 

ทางต้านทันตกรรม ใท้กับผู้มารับบริการ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การ"ป็องกันโรคที่เกี่ยวกับช่องปากและปฏิบัติ 

หน้าที่อื่นที่เกี่ยวขัชิง

สิทธิประโยชน 

ระยะเวลาการจ้าง

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตริว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ตั้งแต่วันเริมจ้าง ถึงวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๗


