
 

 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุจังหวัดล าพูน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

---------------------------------- 
 
  ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้ำงเป็น
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 
เรื่อง หลักเกณฑ ์วิธีกำรและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรจ้ำงพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข กำรสรรหำและเลือกสรร รวมทั้ง
แบบสัญญำจ้ำง พ.ศ. 2556 และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำรก ำหนด
ประเภท ต ำแหน่ง ลักษณะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของกลุ ่มและกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังพนักงำน
กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2556 จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป 
โดยมรีำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1.  ชื่อต าแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
  1.1 ต ำแหน่งแพทย์แผนไทย    จ ำนวน  1  อัตรำ 
 1.2 ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์   จ ำนวน  1  อัตรำ 
 1.3 ต ำแหน่งพนักงำนเปล     จ ำนวน  1  อัตรำ 
รำยละเอียดแต่ละต ำแหน่งปรำกฏอยู่ในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัครแนบท้ำยประกำศนี้ 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
คุณสมบัติท่ัวไป    

(1) มีสัญชำติไทย 
(2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ ์ 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟ่ันเฟือน   

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรค

กำรเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิดทำง

อำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 
(8) ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ 

รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(9) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมอ่ืนตำมที่ส่วนรำชกำรก ำหนดไว้ในประกำศสรรหำและ

เลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้ำงเป็นพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือควำมจ ำเป็นหรือ
เหมำะสมกับภำรกิจของส่วนรำชกำรนั้น (ถ้ำมี) 

                        
หมำยเหตุ/... 
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 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของ
ส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน ำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำม
กฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มำยื่นด้วย 

 

     คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ตำมที่ระบุไว้ในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับสมัคร
แต่ละต ำแหน่ง แนบท้ำยประกำศนี้ 
 

3.  การรับสมัคร 

3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
          ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป โรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง 
ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 พฤษภำคม 2560 ในวันและเวลำรำชกำร  

3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (1) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ำยไม่เกิน 1 ปี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ ำนวน 3 รูป 

(2) ส ำเนำแสดงผลกำรศึกษำ ตัวอย่ำงเช่น ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงและระเบียนผลกำรเรียน 
หรือ ส ำเนำปริญญำบัตรและระเบียนผลกำรเรียน (Transcript) (หำกเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมำพร้อมนี้) 
ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับต ำแหน่งที่สมัคร จ ำนวนอย่ำงละ 2 ฉบับ โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำ 
และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น ำหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกำศนียบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภำยในก ำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทนก็ได้ 

(3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 
(4)  ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน ๆ  เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส (เฉพำะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน    

ชื่อ–นำมสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นำมสกุลในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) อย่ำงละ 1 ฉบับ   
(5) หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน จ ำนวน 1 ฉบับ (ถ้ำมี) 
(6) ใบรับรองแพทย ์จ ำนวน 1 ฉบับ 

 
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 

ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำรและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
อันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่สมัคร อันมีผลท ำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรสรรหำและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น และส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนจะไม่คืนค่ำสมัครสอบทุกกรณ ี

        
 
 

      4. กำรประกำศรำยชื่อ/... 
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4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนด
วัน เวลา  สถานที่ในการประเมิน 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ และก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมินฯ ในวันที่ 11 พฤษภำคม 2560 
ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน และทำง  www.lamphunhealth.go.th 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมิน ดังนี้ 

 -  ต ำแหน่งแพทย์แผนไทย 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่  1 

-  ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป และควำมรู้ 
ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
 

 
100 

 

 
สอบข้อเขียน 

และหรือ 
สอบสัมภำษณ์ 

 
การประเมินครั้งที่  2 
-  ควำมรู้ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
 

 
100 

 
สอบสัมภำษณ์ 

รวม 200  

 
 - ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่  1 

-  ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป และควำมรู้ 
ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
 

 
100 

 

 
สอบข้อเขียน 

และหรือ 
สอบสัมภำษณ์ 

 
การประเมินครั้งที่  2 
-  ควำมรู้ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
 

 
100 

 
สอบสัมภำษณ์ 

รวม 200  
 
 
 
 

- ต ำแหน่ง/... 
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- ต ำแหน่งพนักงำนเปล 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่  1 

-  ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป และควำมรู้ 
ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
 

 
100 

 

 
สอบข้อเขียน 

และหรือ 
สอบสัมภำษณ์ 

 
การประเมินครั้งที่  2 
-  ควำมรู้ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
 

 
100 

 
สอบสัมภำษณ์ 

รวม 200  
 
6. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ  และสมรรถนะ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 
  กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล ำดับคะแนนที่สอบได้ จะเรียงล ำดับที่จำกผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมิน
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ  

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมล ำดับคะแนนสอบ 
ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน และทำง  www.lamphunhealth.go.th โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้
เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก ำหนด 2 ปี (ไม่เกิน 2 ปี) นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วัน
ประกำศรับสมัครในต ำแหน่งที่มีลักษณะงำนเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออำจไม่ข้ึนบัญชีก็ได้ 

8.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ก ำหนด 
 

     ประกำศ  ณ  วันที่       เมษำยน  พ.ศ. 2560 
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เอกสารแนบท้ายประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
เกี่ยวกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 
 
1.  ต าแหน่งแพทย์แผนไทย 

กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
กลุ่มตามลักษณะงาน  วิชำชีพเฉพำะ 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

 ให้บริกำรกำรแพทย์แผนไทย ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรรักษำพยำบำล 
รวมถึงกำรฟ้ืนฟูสภำพ โดยกำรตรวจวินิจฉัย สั่งกำรรักษำด้วยกำรแพทย์แผนไทย รวมทั้งกำรให้ควำมรู้ 
แนะน ำ สอน แสดง เกี่ยวกับกำรบริหำรร่ำงกำย ท่ำฤำษีตัดตน อำหำรเพื่อสุขภำพ เป็นต้น 
อัตราว่าง  1  อัตรำ 

ค่าจ้าง         12,000  บำท 

ปฏิบัติงานที ่ โรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง 

สิทธิประโยชน์  ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข  
   เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มจ้ำง  ถึง  30 กันยำยน 2560 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1. ได้รับวุฒิปริญญำตรี สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย ที่คณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำกำรแพทย์
แผนไทยรับรองหลักสูตร และได้รับใบอนุญำตประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรม
ไทย หรือ 
  2. ได้รับวุฒิปริญญำตรี สำขำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่คณะกรรมกำรวิชำชีพสำขำ
กำรแพทย์แผนไทยประยุกต์รับรองหลักสูตร และได้รับใบอนุญำตประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทย์แผนไทย
ประยุกต ์
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2.  ต าแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
กลุ่มตามลักษณะงาน  เทคนิค 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

 ปฏิบัติงำนควบคุมกำรท ำงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำร
ควบคุมกำรท ำงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอสบ แก้ไขปัญหำ ข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน ติดตำม
ศึกษำควำมก้ำวหน้ำเกี่ยวกับวิธีกำรปฏิบัติงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
อัตราว่าง  1  อัตรำ 

ค่าจ้าง         9,000  บำท 

ปฏิบัติงานที ่ โรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง 

สิทธิประโยชน์  ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข  
   เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มจ้ำง  ถึง  30 กันยำยน 2560 
 
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขำวิชำ
ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ในทำงท่ีส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะ
งำนที่ปฏิบัติ 
  2. ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สำขำวิชำอิเล็กทรอนิกส์ สำขำวิชำเทคโนโลยีโทรคมนำคม หรือสำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  หรือสำขำใด
สำขำวิชำหนึ่ง หรือหลำยสำขำวิชำดังกล่ำว ในทำงที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 - 



- 7 - 
 

 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
เกี่ยวกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 
 
3.  ต าแหน่งพนักงานเปล 

กลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
กลุ่มตามลักษณะงาน  บริกำร 
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  

 ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยของหน่วยบริกำรด้วยรถเข็นนั่งและเปลนอน พร้อมดูแล
บ ำรุงรักษำ ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
อัตราว่าง  1  อัตรำ 

ค่าจ้าง         7,000  บำท 

ปฏิบัติงานที ่ โรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง 

สิทธิประโยชน์  ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข  
   เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  

ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มจ้ำง  ถึง  30 กันยำยน 2560 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญในหน้ำที่ และได้รับวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำ 
ตอนต้นหรือตอนปลำยสำยสำมัญ 
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