
 
  
 
  

 
 

 
    
 

                                                       ประกาศจังหวัดล าพูน 
                              เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
                                              ----------------------------------------- 

  ด้วยจังหวัดล าพูน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป  
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวั นที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒  
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕57   
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
 1.1 ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข    จ านวน  1  อัตรา 
 1.2 ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ     จ านวน  1  อัตรา 

รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร  

คุณสมบัติท่ัวไป 
         ๑. มีสัญชาติไทย 
         ๒. มีอายุ  ๑๘  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
              ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
              ๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
           ๕.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 

พรรคการเมือง  
         ๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทางอาญา    

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
              ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ 
รับสมัครแต่ละต าแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ 

    
  /3. การรับสมัคร... 
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  3. การรับสมัคร 
  3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  ตั้งแต่วันที่  4 – 10 กรกฎาคม 2561 ในวันและ
เวลาราชการ 

 ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
      ๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 

๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน  ๓  รูป 
 2. ส าเนาแสดงผลการศึกษา ได้แก่ ส าเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (หากเป็น

หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวน  2  ฉบับ 

              โดยจะต้องส า เร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้ มีอ านาจอนุมัติภายใน              
วันปิดรับสมัคร คือวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อม      
ใบสมัครได้ (ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร)  ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา และวันที่ที่ได้รับปริญญาบัตร  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

      3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  4. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
      5. ส าเนาหลักฐานอ่ืน เช่น ใบส าคัญการสมรส  (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ,ใบเปลี่ยน

ชื่อ-นามสกุล (กรณีหลักฐานการสมัครที่ชื่อ - นามสกุล  ไม่ตรงกัน)   อย่างละ ๑  ฉบับ 
        6. ส าเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด ๙) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)  จ านวน ๑ ฉบับ 

      7. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  ๑  ฉบับ 
                         8. หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน  ๑  ฉบับ (ถ้ามี) 
ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

  ๓.๓ ค่าสมัครสอบ 
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบ 200 บาท      

(สองร้อยบาทถ้วน)  
เมื่ อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ ายคืนให้  เว้นแต่ ในกรณีที่ เป็นผู้ ขาด

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 
 
 
 

/3.4 เงื่อนไข... 
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   ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า   

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัคร 
ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็น
โมฆะ ส าหรับผู้นั้นและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย 

๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและก าหนดวัน เวลา สถานที่ 
ในการประเมินสมรรถนะ 

    จังหวัดล าพูน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและก าหนดวัน  เวลา 
และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน และ
ทาง www.lamphunhealth.go.th       

๕  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องรับการประเมินสมรรถนะ  และด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ

และสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินวิธีดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งที่  ๑   

- ความรู้ความสามารถท่ัวไป  
- ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

30 
70 

สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 

   

การประเมินครั้งที่  ๒   
- มนุษย์สัมพันธ์   
- การคิดวิเคราะห์ 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ 
- การสื่อสารโดยการพูด 

30 
30 
30 
10 

สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ 

   

รวมคะแนน  2๐๐  

 จังหวัดล าพูน จะด าเนินการประเมินครั้งที่ 1 ก่อน  และผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 ดังกล่าว 
จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือครั้งที่ 2 ต่อไป 

/๖.  เกณฑ์การตัดสิน... 
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๖.  เกณฑ์การตัดสิน 
        ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
       ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
       การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนน
จากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหาก
คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะพิจารณาผู้ได้รับเลขประจ าตัว
สมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

  ๗.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
             จังหวัดล าพูน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดล าพูน และทาง  www.lamphunhealth.go.th  โดย บัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิก
หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบ ๒ ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

๘.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
     ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างตามล าดับผลของคะแนนที่ได้ และต้องท าสัญญาจ้าง

ตามท่ีจังหวัดล าพูนก าหนด  

ประกาศ ณ วันที่  27  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕61 
 

 
(ลงชื่อ)       วิทยา  พลสีลา 

              (นายวิทยา  พลสีลา) 
           นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 

        รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
         ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
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เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดล าพูน 
เกี่ยวกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
  กลุ่มงาน     บริหารทั่วไป 
  ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
                           

  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน ตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

  1. ด้านการปฏิบัติการ  
      (1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน 
เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และ
การฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การ
สุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เพ่ือช่วยในการเสริมสร้าง
ระบบการสาธารณสุขที่ดี  
      (2) สรุปรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้าน  
สาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน  
      (3) ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพ่ือน ามาใช้ในการ  
ปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ  
      (4) ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และ ระบบ
บริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข
และระบบบริการสุขภาพ และจัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา  ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้
ประชาชน มีความรู้สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ  
      (5) ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมป้องกันโรคและภัย
สุขภาพ การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบ ารุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ที่
พร้อมใช้งาน เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  
      (6) ช่วยจัดท าฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย  
กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ 
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ าย เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
     (7) ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้  
สัมผัส เพ่ือการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภ าพ เพ่ือให้ 
ประชาชน มีสุขภาพที่ด ี 

/(8) ร่วมประเมิน... 
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      (8) ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการท างาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ 
สถานที่สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  
      (9) ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริมควบคุมก ากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์  
และสาธารณสุขและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

  2. ด้านการวางแผน  
      วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ 
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

  3. ด้านการประสานงาน  
      (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด ความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
      (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

  4. ด้านการบริการ  
      (1) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การน าไปใช้งานอยู่
เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพ่ือให้การบริการ  ดังกล่าวเป็นไป
อย่างราบรื่น  
      (2) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพ่ือ
เป็นความรู้และให้สามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  
      (3) ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ เอกสาร สื่อเผยแพร่ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในงานด้านสาธารณสุข  
      (4) ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มี
ความช านาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      (5) นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพ่ือให้สามารถ 
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 อัตราว่าง     จ านวน  1   อัตรา  
  ปฏิบัติงานที่     กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
  ค่าตอบแทน    18,000  บาท 
  สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ระยะเวลาการจ้าง      ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้  ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
  

/เอกสาร... 
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เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดล าพูน 

เกี่ยวกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 

ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
  กลุ่มงาน     บริหารทั่วไป 
  ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ 
                           
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียด
ของพัสดุ เพื่อก าหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ 
การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

  1. ด้านการปฏิบัติการ  
     (1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพ่ือก าหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ 
     (2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา 
ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
     (3) จัดท ารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก  
        (4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพ่ือให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน  
     (5) จ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จ าเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป 
เพ่ือให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากท่ีสุด  
     (6) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด   

  2. ด้านการวางแผน  
      วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ 
โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

  3. ด้านการประสานงาน  
      (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
     (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

/4. ด้านการ... 
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  4. ด้านการบริการ  
     (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น
แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ทสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  
     (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่ 
เกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ 

 อัตราว่าง     จ านวน  1   อัตรา  
  ปฏิบัติงานที่     ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  
  ค่าตอบแทน    18,000  บาท 
  สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ระยะเวลาการจ้าง      ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
                 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ 
หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ 
ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิช าหนึ่ง    
หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


