
 

 
 
 
 

ประกาศจังหวัดน่าน 
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

---------------------------------- 
  ด้วยจังหวัดน่าน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงาน
ราชการท่ัวไป ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ                                         
ลงวันท่ี 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ              
พ.ศ. 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

1. ช่ือตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
 1.1 ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
  กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป 
  ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
  ปฏิบัติงานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเก่ียวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากร
บุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกําหนดตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง           
การสรรหา การบรรจุ และการแต่งต้ัง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอ่ืน การเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม 
และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ท่ีเก่ียวข้อง 
  อัตราว่าง 1 อัตรา 
  ค่าตอบแทน 15,960 บาท 
 

 1.2 ตําแหน่งนิตกิร 
  กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป 
  ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
  ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย 
ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง จัดทํานิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและ 
พยานหลักฐาน เพื่อดําเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และการ
ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  อัตราว่าง 1 อัตรา 
  ค่าตอบแทน 15,960 บาท 
 

 1.3 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
  กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป 
  ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ ปฏิบติังานเก่ียวกับ 
  ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน 
การงบประมาณการบัญชีท่ัวไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน          
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

  /อัตราว่าง… 

(สําเนา) 
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  อัตราว่าง 1 อัตรา 
  ค่าตอบแทน 15,960 บาท 
 1.4 ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
  กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป 
  ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ ปฏิบติังานเก่ียวกับ 
  ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด
ของพัสดุ เพ่ือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซ้ือและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเก่ียวกับพัสดุ
การวางระบบเก่ียวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
  อัตราว่าง 2 อัตรา 
  ค่าตอบแทน 15,960 บาท 
 

 1.5 ตําแหน่งนักวิชาการสถิติ 
  กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป 
  ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ ปฏิบติังานเก่ียวกับ 
  ปฏิบัติงานด้านวิชาการสถิติซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับวิชาการทางด้านสถิติเช่น            
การกําหนดมาตรฐานสถิติกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและควบคุมคุณภาพเชิงสถิติและเทคนิคการปฏิบัติการทาง
สถิติการวางแผนการจัดทําสถิติรวมท้ังการดําเนินการส่งเสริมวิชาการสถิติและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
  อัตราว่าง 1 อัตรา 
  ค่าตอบแทน 15,960 บาท 
 

 1.6 ตําแหน่งนักจิตวิทยา 
  กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป 
  ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
  ปฏิบัติงานทางวิชาการในการประเมินภาวะสุขภาพจิตให้คําแนะนําปรึกษารวมท้ังการส่งเสริม
ป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในสังคมซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการนิเทศงาน ฝึกอบรมวิชาจิตวิทยา
เพ่ือพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาในหน่วยงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
  อัตราว่าง 1 อัตรา 
  ค่าตอบแทน 15,960 บาท 
 

 1.7 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป 
  ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ ปฏิบติังานเก่ียวกับ 
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ
การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เก่ียวกับนโยบายและเป้าหมายของ
ส่วนราชการหรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคง
ในระดับประเทศรวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ท้ังในและต่างประเทศ                    
เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบายจัดทําแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลสําหรับกําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
  อัตราว่าง 1 อัตรา 
  ค่าตอบแทน 15,960 บาท 
 

  
/1.8 ตําแหน่ง... 
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 1.8 ตําแหน่งนายช่างเทคนิค 
  กลุ่มงาน เทคนิค 
  ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ ปฏิบติังานเก่ียวกับ 
  ปฏิบัติงานด้านเทคนิคซ่ึงมีลักษณะงานให้บริการด้านการตรวจ บํารุงรักษา ซ่อมเครื่องมือ
ทางการแพทย์ และเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
  อัตราว่าง 1 อัตรา 
  ค่าตอบแทน 12,240 บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 

 ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันเริ่มจ้างถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 

    2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
 (1) สัญชาติไทย 
 (2) อายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 (5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีใน 
พรรคการเมือง 
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
หมายเหตุ ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 
และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ.             
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 
 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 

 ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ด้านการบริหารงานบุคคล           
ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ และได้
ศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 

 ตําแหน่งนิติกร 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 

 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ซ่ึงได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  

/ตําแหน่ง… 
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 ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาใดสาขาหน่ึง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 
 

 ตําแหน่งนักวิชาการสถิติ 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์หรือสาขาวิชาใด  
วิชาหน่ึง ทางเวชสถิติ 
  

 ตําแหน่งนักจิตวิทยา 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงทาง
จิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก 
 

 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี ในทุกสาขาวิชา 
  

 ตําแหน่งนายช่างเทคนิค 
  ไ ด้ รั บ คุณวุฒิ ป ระกาศ นีย บัตรวิ ช าชีพชั้ น สู ง (ปวส . )ห รื อ เ ทียบไ ด้ ไ ม่ ตํ่ ากว่ า น้ี ใ น                    
ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้ากําลัง 
 

3. การรับสมัคร 
 

   3.1 วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
         ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ ท่ีกลุ่ มงานทรัพยากรบุคคล                      
อาคารสิริเวชรักษ์ ชั้น 4  โรงพยาบาลน่าน ต้ังแต่วันท่ี 15 – 31 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ 
 3.2 หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5x2 น้ิว โดยถ่ายไม่เกิน 
1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป) 
  (2) สําเนาวุฒิการศึกษาและสําเนาระเบียนผลการศึกษาท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา         
ตรงกับตําแหน่งท่ีสมัคร (หากเรียนหลักสูตรต่อเน่ืองให้แนบมาพร้อมน้ี) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้อง
สําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 
ในกรณีท่ีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิ                   
ท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัตร ซ่ึงจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได้ 
  (3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 
  (4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
  (5) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน 
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงช่ือกํากับไว้ด้วย 
 3.3 ค่าสมัครสอบ 
       ผูส้มัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบตําแหน่ง 1.1 – 1.7 อัตราค่าสมัครตําแหน่งละ 100 บาท 
ตําแหน่ง 1.8 อัตราค่าสมัคร 50 บาท 
       เม่ือสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ 
สําหรับตําแหน่ง แต่ท้ังน้ี จะต้องดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 

/3.4 เง่ือนไข… 
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 3.4 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
       ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมท้ังย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งท่ีสมัคร อันมีผลทําให้ 
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งน้ี
เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และจังหวัดน่าน จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย 
 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน
สมรรถนะ 
 

  จังหวัดน่าน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินฯ ในวันท่ี 5 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์ข่าวโรงพยาบาลน่าน 
และทางเว็บไซต์ www.nanhospital.go.th 
 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังน้ี 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ภาค ก. วชิาความรู้ความสามารถท่ัวไป 100 - สอบข้อเขียน 
2. ภาค ข. วชิาความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง 100 - สอบข้อเขียน 
3. ภาค ค. ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
    (ผู้มีสิทธิสอบ ต้องผ่านท้ังภาค ก. และ ข.) 
    (พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ คือ ความรู้เก่ียวกับการ   
    ปฏิบัติหน้าท่ี ประสบการณ์ คุณลักษณะ เจตคติและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม) 

100 - สอบสัมภาษณ์ 

 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
 

  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละภาค ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 
 

  จังหวัดน่าน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงลําดับจากผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดลง
มาตามลําดับ ในกรณีได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ใน
ลําดับท่ีสูงกว่า 
 

7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 

  จั ง ห วั ด น่ าน  จะประกาศร ายชื่ อ ผู้ ผ่ า น ก าร เ ลื อกส ร รตามลํ า ดั บคะแนนสอบ                               
ณ ศูนย์ข่าวโรงพยาบาลน่าน และทางเว็บไซต์ www.nanhospital.go.th 
  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด 2 ปีนับแต่
วันข้ึนบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันน้ีใหม่แล้วแต่กรณี 

 
 
 
 

/8. การจัดทําสัญญา... 
 



8. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป สังกัดโรงพยาบาลน่าน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยได้รับค่าตอบแทนตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัคร 
สัญญาจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
รัฐวิสาหกิจและราชการส่วนท้องถ่ิน
 

  จังหวัดน่านจะดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอ
ภาคดังน้ัน หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมใ
เดียวกันโปรดอย่าหลงเชื่อ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
 

    
    
 

 
 

   
 

สําเนาถูกต้อง 
 
 

(นายนพพล ศรีประเสริฐ) 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
กลุ่มทรัพยากรบุคคล รพ.น่าน 

29 เมษายน ๒๕๕6 
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การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป สังกัดโรงพยาบาลน่าน

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยได้รับค่าตอบแทนตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัคร 
สัญญาจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
รัฐวิสาหกิจและราชการส่วนท้องถ่ิน 

จังหวัดน่านจะดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอ
หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมใ

อ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านทราบด้วย  

  ประกาศ ณ วันท่ี  29  เมษายน พ.ศ. 2556
   

  (ลงชื่อ) กาญจพล  เอิบสุขสิริ 
  (นายกาจพล  เอิบสุขสิริ) 

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน
  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 

 
 
 
 
 

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป สังกัดโรงพยาบาลน่าน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยได้รับค่าตอบแทนตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัคร และในวันท่ีทํา
สัญญาจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

จังหวัดน่านจะดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอ
หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในทํานอง

. 2556 

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน 


