
ประกาศจังหวัดลำพูน
เงื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการที่วไป

ด้วยจังหวัดลำพูน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทที่วไป 
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมกาวบริหารพนักงานราชกาว เงื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกาว และเงื่อนไช 
กาวสรรหาและเลือกสววพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ ลงวันที ่๑® กันยายน 
๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เงื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัต ิ
เฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบดัดรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที ่
๕ คุมภาพันธ ์I©๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมึรายละเอียด ด้งต่อไปน้ี

๑. ชี่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๓ ดัดรา
รายละเอียดตำแหน่งปรากฏอถู่ในเอกลาวแนบท้ายประทาศน้ี

๒. คุณสมบัติที่'วไป และคุณสมบัติเฉพาะลำหรับตำแหน่งชองผู้มีสิทธิสมัครเช้ารับการเลือกสรร 
๒.๑ คุณสมบัติที่'วไป

๑๔)มีสัญชาติไทย
๑๕)มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบุรณ์ขึ้นไป
๑๖)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้!ร้ความสามารถ หรือจิตพื่นเฟิอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค 
ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๑๗)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 
การเมือง

๑๘)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ 
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษลำหรับความผิดที่!ดักระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ

๑๙)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ

๗) ไม่เป็นผู้ท่ีมีประวัติมัวหมองเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

หมายเหค ุผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหิริอลูกจ้างของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หิรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชกาวส่วนท้องลิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย ์
ชี่งออกให้!ม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโวคที่ด้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโวค มายื่นด้วย

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะลำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนัยบัตรวิชาชีพขึ้นสูงหรือคุณคุพิอย่างอ่ืนที่เทึยบได้ไม่ตากว่านี้ทุกสาขาวิชา

01. การรับสมัคร
tn.® วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที ่vwwApnh.go.th (สมัครงาน) และ 
ยื่นพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ขึ้น ๓ อาคาร ๑00 สธ. โรงพยาบาลลำพูน ตงแต่ 
วันที ่๖ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ

/๓.๒ หลักฐาน...



๓.๒ หลักฐานที่ด้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓) รูปถ่ายหน้าตวง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๓.๔ X ๓ นิ้ว โดยถ่าย 

ไม่เกิน ๓ ป ี(นับถึงวันปิดวับสมัคว) จำนวน ๓ รูป
๒) สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาปริญญาบัตร และสำเนาวะเบียนผลการเรียน 

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีกุฒิกาวศึกษาตวงกับตำแหน่งท่ีสมัคร โดยจะด้องสำเรืจการศึกษาและได้รับอบุมัติจากผู้ม ี
อำนาจอบุม้ติภายในวันที ่๒ สิงหาคม ๒๔๖๔ ในกรณีที่ไม่สามารถน่าหลักฐานกาวศึกษาด้งกล่าว มาย่ืนพร้อม 
ใบสมัควได้ให้น่าหนังสือรับรองคุณๅฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยวะบุสาขาวิชาที่สำเรีจกาวศึกษาและวันที่ได้วับ 
อบุมัติประกาศนิยบัตร ซึ่งต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดวับสมัครมายื่นแทนกึได้ จำนวนอย่างละ ๓ ฉบับ

๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๓ ฉบับ
๔)สำเนาใบสำคัญการสมรสเฉพาะผู้สมัครเพศหญิงสำเนาใบเปล่ียนซึ่อ-นามสกุล 

ในกรณีที่ชึ่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตวงกัน จำนวนอย่างละ ๓ ฉบับ (ถ้ามี)
๔) หนังสือรับรองการผ่านงานสำหวับตำแหน่งใดท่ีกำหนดให้ใช้ความรู้ความสามารถ 

และหรือประสบการณ์เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จำนวน ๓ ฉบับ (ถ้ามี)
๖) ใบวับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๔๔๓ 

ออกโดยคลินิกตรวจสุขภาพอาขีวเวชกรรม โรงพยาบาลลำพูน จำนวน ๓ ฉบับ
ทั้งน้ี ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงซึ่อกำกับด้วย 

๓.๓ ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสืยค่าธรรมเนิยมในการสมัคร จำนวน ๓๐0 บาท (หนี้งร้อยบาทถ้วน) 

เมื่อสมัครสอบแด้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายศึนให ้เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหวับตำแหน่ง 
แต่ทั้งนิ้จะต้องตำเนินการขอศึนก่อนวันประกาศรายซึ่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินๆ

๓.๔ เงี่อนไขในกาววับสมัคร
ผู้สมัครเข้าวับการเสือกสววจะต้องวับผิดชอบในกาวตรวจสอบและวับรองตนเองว่า 

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก 
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือกุฒิกาวศึกษาไม่ตรงตามคุณกุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให ้
ผู้สมัครไม่มึสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครตังกล่าวให้ถือว่ากาวรับสมัครและกาวได้เข้ารับกาวเสือกสรรครั้งน้ี 
เป็นโมมะสำหรับผู้นั้น และจังหวัดลำพูนจะไม่คีนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าวับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลาสถานท่ี

ในการประเมินสมรรถนะ
จังหวัดลำพูน จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าวับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 

สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินๆ ในวันที ่๓๖ กันยายน ๒๔๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชัน ๓ อาคาร ๓๐๐ ป ีสธ. โรงพยาบาลลำพูน และทางเวึปไชต์โรงพยาบาลลำพูน 
www.lpnh.go.th (สมัครงาน)

/๔. หลักเกณซ์...

http://www.lpnh.g


๕. หลักเกณทํและวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการชระเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑)การประเมินครั้งที่ ๑ ความรู้ความสามารถเซพาะตำแหปง โดยวิธีการสอบข้อเขียน 

(๕0 คะแนน) อาท้เซ่น
ร). ความรู้ความสามารถทัวไป
to. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลลำพูน
๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยงานสาวบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกัโขเพิ่มเติม
๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๕. พระราชบัญญ้ติข้อมูลซ่าวสารของทางวาชกาว พ.ศ.๒๕๔๐
๖. พระราชบัญญ้ติระเบียบปริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เบาโขเพ่ิมเดิมถึง (นนับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
๗. ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

๒) การประเมินคร้ังที ่๒ ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหปง (๕0 คะแนน)
โดยวิธีการสัมภาษณ์ พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากกาวสังเกต 
พฤติกรรมที่ปวากฎของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีกาวอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพื่อพิจารณาความ 
เหมาะสมในด้านต่างๆ เซ่น ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ไนกาวปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปบีสัย อารมณ ์ทัศนคติ จรรยาบรรณ คุณธรรม จรียธรรม การปรับตัวเข้ากับ 
ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิงแวดล้อม ความคิดรีเริ่มสร้างสรรค ์ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 
เป็นด้น และววมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

๖. เกณ,ตํการตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินทั้ง ๒ ครั้งรวมกัน 

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินรวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที ่
สูงกว่า หากคะแนนในการประเมินเห่ากัน จะพิจารณาจากลำดับที่โนการรับสมัคร

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีวายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดลำพูน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลำดับคะแนนสอบ ณ บอร์ด 

ประซาสัมพันธ ีกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชัน ๓ อาคาร «๐๐ ป ีสธ. โรงพยาบาลลำพูน และทางเวึปไซด์ 
โรงพยาบาลลำพูน www.lpnh.go.th (สมัครงาน) โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสินผลไป เมื่อ 
เลือกสรร ครบกำหนด ๑ ป ีนับแต่วันขึ้นบัญช ีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มืลักษณะงาน 
เลึยวกันน้ีใหม่แล้วแต่กรณี

๘. กาวจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้าง ตามที่จังหวัดลำพูนกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธุผส ห#ยน้นรพร)
นายแพทย์สาธารณธุชจังหวัดสำพูน 

ปฏิบัตราชกาวแหนผู้ว่าราชการจังหวัดสำพูรi 

http://www.lpnh.go.th


เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดลำพูน

กสุ่มงาน 
ซื่อตำแหน่ง
อัตราว่าง

บริการ
เจ้าพนักงานธุรการ 
๓ อัตรา

ค่าตอบแทน ๑๓,๘๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตริว่าด้วยพนักงานรา'ซกาว พ.ศ. เ0๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ด้งแต่วันเริมจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 10๕๖๗
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซื่งมึลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โด้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง 
ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธึ ้ในทรัพย์สินของทางวาชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสด ุ
ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายกาวและการเก็บรักษาเอกสารสำด้ญชองทางราชการ การรวบรวม 
ข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาว การเตรียมกาวปวะชุมและจดบันทึกวายงานกาวประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่น 
ที่เกี่ยวข้อง


