
 

  
 

ประกาศจังหวัดหนองคาย 
เรื่อง  รบัสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป 

---------------------------------- 
 

  ด้วยจังหวัดหนองคาย  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานประจําในโรงพยาบาลชุมชน สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย    
ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่   11  กันยายน  2552  
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1.  ชื่อตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย มีอัตราว่าง จํานวน  10  อัตรา ดังน้ี 

1) นักเทคนิคการแพทย์    1  อัตรา  
2) นักวิชาการพัสดุ    2  อัตรา 
๓) นักวิชาการสาธารณสุข    1  อัตรา 
๔) นักโภชนาการ     1  อัตรา 
๕) เจ้าพนักงานธุรการ    ๔  อัตรา 
๖) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ๑  อัตรา  
 (มีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
คณุสมบตัทิั่วไป    

(1)  มีสัญชาติ ไทย 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  
(3) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน        

พรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผดิที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น
ที่รังเกียจของสังคม 

(7) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 หมายเหต ุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันทีท่าํสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไมเ่กิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  ก.พ. ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2535) มาย่ืนด้วย 

         /คณุสมบตั.ิ.... 



 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

(มีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 
3.  การรบัสมัคร 

3.1 วัน เวลาและสถานทีร่บัสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดหนองคาย  โทร. 0424 11285  ต้ังแต่วันที่  14  - 23  กุมภาพันธ์  2554  ในวันและเวลาราชการ  
3.2 หลกัฐานทีต่้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

  (1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไมส่วมแว่นตาดํา  ขนาด  1.5x2  น้ิว  โดย 
ถ่ายไม่เกิน  1 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน 3 รูป 

(2)  สําเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน (ตําแหน่งที่รับคุณวุฒิปริญญาตรี หาก
เรียนหลักสูตรต่อเน่ืองให้แนบสําเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน ในระดับอนุปริญญาหรือ ปวส.
หรือ ปวท. มาพร้อมด้วย)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร  จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ  
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมติัจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 23  กุมภาพันธ์  
2554 

ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได้ 

(3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(4)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น  ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยน- ช่ือ –นามสกุล  (ในกรณีที่ช่ือ – 

นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ  1 ฉบับ 
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  จํานวน  1  ฉบับ   
ทั้งนี้  ในสําเนาหลกัฐานทกุฉบบัใหผู้้สมัครเขียนคาํรบัรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกาํกบัไว้ด้วย 

 
 3.3  ค่าสมัครสอบ 
 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้ 
  - คุณวุฒิตํ่ากว่าปริญญาตร ี ตําแหน่งละ    ๕0  บาท 
  - คุณวุฒิปริญญาตรี  ตําแหน่งละ  ๑๐0  บาท 
 เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง  แต่ทั้งน้ี จะต้องดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 

3.4  เงื่อนไขในการรบัสมัคร 

1) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด   
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร  อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย 

 2) ผูส้มัครแต่ละรายมีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรได้เพียง 1 ตําแหน่ง เท่าน้ัน  
            
            /๔ การประกาศ.... 



    
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิเข้ารบัการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวนั เวลา  สถานที่ใน  การประเมิน

สมรรถนะ 
จังหวัดหนองคาย  จะประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทกัษะ  และ

สมรรถนะ  และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ  ในวันที ่ 3   มนีาคม  2554     ณ   สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดหนองคาย และทาง  wwwnko.moph.go.th 

 
5. หลกัเกณฑ์และวิธกีารเลอืกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  
และสมรรถนะ  ด้วยวิธีการประเมิน  ดังนี้ 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ภาค ก  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 30 สอบข้อเขียน 
ภาค ข  ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 40 สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ  

เฉพาะตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานธุรการ จะทดสอบ
ทักษะการปฏิบัติงานด้วย
คอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมที่
จําเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น 
Word  Excel เป็นต้น 

ภาค ค  ทดสอบความเหมาะสมสําหรับตําแหน่ง 30 สอบสัมภาษณ ์
รวม 100  

 
6. เกณฑ์การตดัสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ  และสมรรถนะ  แต่ละภาค  ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  60 
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้  โดยจะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทุกภาครวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับทีสู่งกว่า  ถ้าได้คะแนนเท่ากัน 
จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ภาค ค  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่
สูงกว่า  และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ภาค ค เท่ากัน จะให้ผู้ที่มี
เลขที่การสมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อน เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
 
7.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบญัชรีายช่ือผูผ้่านการเลือกสรร 

จังหวัดหนองคาย จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ   ณ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และทาง  wwwnko.moph.go.th  โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้น
ผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด  2 ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 
 

/๘. การจัดจ้าง.... 



 
8.  การจัดทาํสญัญาจ้างผูผ้า่นการเลือกสรร 

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีจังหวัดหนองคายกําหนด 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่     8     กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2554 
 
 
 

       (นายเด่นชัย    ศรกิจ) 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 
1) ตําแหน่ง นักเทคนคิการแพทย์ 
กลุ่มงาน           วิชาชีพเฉพาะ 
อัตราว่าง          1  อัตรา  สังกัดกลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลโซ่พิสัย สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด
หนองคาย                      
ค่าตอบแทน       9,530  บาท/เดือน 
สทิธปิระโยชน ์    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ้าง  วันเริ่มสญัญาจ้าง  -  30  กันยายน  2555 
ลักษณะงานทีจ่ะปฏิบตั ิ

 ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีลกัษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย

สิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการท่ีครอบคลุม

ด้านเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด ภูมิคุ้มกันวิทยาคลนิิก พิษวิทยา

คลินิก ฯลฯ เพ่ือนําผลมาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรงและติดตามการรักษาโรค การ

ประเมินภาวะสุขภาพ การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการควบคุมคุณภาพ การกําหนดคุณลักษณะ และ

การควบคุมการใช้เคร่ืองมือ รวมทั้งนํ้ายาต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ การใหค้ําปรึกษาแนะนํา

และฝึกอบรมเก่ียวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง ทางเทคนิคการ
แพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ 
 

2) ตําแหน่ง นักวิชาการพสัด ุ
กลุ่มงาน           บริหารท่ัวไป 
อัตราว่าง          ๒  อัตรา   

 ๑. สังกัดฝ่ายบริหารท่ัวไป   โรงพยาบาลพรเจริญ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย                      
 ๒. สังกัดฝ่ายบริหารท่ัวไป   โรงพยาบาลสังคม     สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย                      

ค่าตอบแทน       9,530  บาท/เดือน 
สทิธปิระโยชน ์    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ้าง  วันเริ่มสญัญาจ้าง  -  30  กันยายน  2555 
ลักษณะงานทีจ่ะปฏิบตั ิ

 ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุ 

เพ่ือกําหนดมาตรฐานและคณุภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบ

เก่ียวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  พาณิชยศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง   
 
 



 
๓) ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุ 
กลุ่มงาน           บริหารท่ัวไป 
อัตราว่าง          1  อัตรา  สังกัดกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน   โรงพยาบาลปากคาด  
                      สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย                      
ค่าตอบแทน       9,530  บาท/เดือน 
สทิธปิระโยชน ์    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ้าง  วันเริ่มสญัญาจ้าง  -  30  กันยายน  2555 
ลักษณะงานทีจ่ะปฏิบตั ิ
 ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปั
ญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล และการควบคมุโรค เป็นต้น 
เพ่ือเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดําเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล กําหนดระบบและวิธีการ  
ด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล และประเมินผลงานด้านการสาธารณสุขการสอนและอบรมด้านการสาธารณสุข
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  

คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการ
แพทย์แผนไทย  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  สาขาวิชาการพยาบาล  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชา
แพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม ระบาดวิทยา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  ทาง
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาลและทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   
 
๔) ตําแหน่ง นักโภชนาการ 
กลุ่มงาน           บริหารท่ัวไป 
อัตราว่าง          1  อัตรา  ฝ่ายบริหารท่ัวไป   โรงพยาบาลปากคาด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย                      
ค่าตอบแทน       9,530  บาท/เดือน 
สทิธปิระโยชน ์    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ้าง  วันเริ่มสญัญาจ้าง  -  30  กันยายน  2555 
ลักษณะงานทีจ่ะปฏิบตั ิ

          ปฏิบัติงานทางโภชนาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปัญหาโภชนาการ

ด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมภาวะโภชนาการของประชาชน สํารวจและรวบรวมข้อมูลด้านโภชนาการ

ของประชาชนภาคต่าง ๆ เพ่ือหาสาเหตุของโรคขาดสารอาหาร วางแผนป้องกัน และบําบัดโรคขาดสารอาหาร วิจัย

ด้านอาหารและโภชนาการเพ่ือกําหนดเครื่องช้ีวัดทางโภชนาการและพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เหมาะสม ทดลอง

และพัฒนาสูตรอาหาร ซึ่งมีคณุค่าทางโภชนาการ กําหนดรายการอาหารควบคุมและใหค้ําแนะนําในการประกอบ

อาหารเฉพาะโรค จัดสอนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป และเผยแพรค่วามรู้ประชา

นิเทศด้านโภชนาการทางสื่อมวลชนโดยวิธีต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 

 



คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการอาหาร 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 
 
 
๕) ตําแหน่ง เจ้าพนกังานธุรการ 
กลุ่มงาน           บริการ 
อัตราว่าง          ๔  อัตรา   

   ๑. สังกัดฝ่ายบริหารท่ัวไป   โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย               
                        ๒. สังกัดฝ่ายบริหารท่ัวไป   โรงพยาบาลบึงโขงหลง     สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย               

   ๓. สังกัดฝ่ายบริหารท่ัวไป   โรงพยาบาลบึงกาฬ         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย               
                        ๔. สังกัดฝ่ายบริหารท่ัวไป   โรงพยาบาลศรีวิไล          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย               
 
ค่าตอบแทน       8,610  บาท/เดือน 
สทิธปิระโยชน ์    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ้าง  วันเริ่มสญัญาจ้าง  -  30  กันยายน  2555 
ลักษณะงานทีจ่ะปฏิบตั ิ

          ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง 

ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธ์ิ ในทรัพย์สินของทางราชการ การดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ 

ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสาํคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูล

หรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทกึรายงานการประชุมและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ 
 
๖) ตําแหน่ง เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี 
กลุ่มงาน           บริการ 
อัตราว่าง          1  อัตรา  ฝ่ายบริหารท่ัวไป   โรงพยาบาลสระใคร  สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย                      
ค่าตอบแทน       8,610  บาท/เดือน 
สทิธปิระโยชน ์    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจ้าง  วันเริ่มสญัญาจ้าง  -  30  กันยายน  2555 
ลักษณะงานทีจ่ะปฏิบตั ิ

          ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมลีักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเก่ียวกับการเงิน การงบประมาณและ

การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทํารายงานการบัญชี 

รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดต้ังงบประมาณรายรับ – รายจ่ายประจําปี ทําหนังสือช้ีแจง โต้ตอบ 

ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
คณุสมบตัิเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีในสาขาการบัญชี  
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