
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดน่าน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

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

  ด้วย จังหวัดน่านประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป 
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน  
2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุ่มงาน และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศ  
รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร  
 

1. นักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน  4  อัตรา 
2. นักวิชาการพัสดุ   จ านวน  3  อัตรา 
3. นักวิชาการสาธารณสุข   จ านวน  1  อัตรา 
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน  1  อัตรา 
5. เจ้าพนักงานพัสดุ   จ านวน  1  อัตรา 
6. นายช่างโยธา    จ านวน  1  อัตรา 
(ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 

 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ป  บริบูรณ ์(นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งทีร่ับผิดชอบ 

ในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดใน กฎ ก.พ. 
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการชั่วคราวไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า 

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(10) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน 

หน่วยงานของรัฐ 
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หมายเหตุ ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้า 

รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการได้ และผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  ดังนี้ 

(1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
(2) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค 

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

3. การรับสมัคร 
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์สมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2556 ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. 
และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. และสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 
(054) 710383, 710190 ต่อ 120, 121   
 

 3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
 (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 3 x 4 ซ.ม. หรือ 

ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ป  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  3  รูป 
   (2) ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้
มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่ส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่  

 (3) ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  อย่างละ 1 ฉบับ 
 (4) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) 

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) 
   (5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  จ านวน 1 ฉบับ 
 

   ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับด้วย 
 

 3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ 
   ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร 100 บาท และเมื่อสมัครสอบ
แล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้  เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  แต่ทั้งนี้ จะต้อง
ด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 
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3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 

   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิส าหรับต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มี
สิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรของผู้สมัครรายนั้นเป็น
โมฆะ และจังหวัดน่านจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ 
   ประเมินสมรรถนะ 
  จังหวัดน่าน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา 
สถานที่ประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  
 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 

1. ภาค ก. วชิาความรู้ความสามารถทั่วไป 
(คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน) 

 

100 
 

- สอบข้อเขียน 

 

2. ภาค ข. วชิาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 

 

100 
 

- สอบข้อเขียน 
 

3. ภาค ค. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(ผู้สมัครต้องสอบผ่านท้ังภาค ก. และ ข. ก่อนจึงจะมสีิทธิสอบ) 
(พิจารณาความเหมาะสมในด้านตา่งๆ คือ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบตัิหน้าที่ 
ประสบการณ์ คุณลักษณะ เจตคตแิละบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม) 

 

100 
 

- สอบสัมภาษณ์ 

 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมิน และผ่านการประเมินใน
ทุกด้าน โดยได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนการประเมินรวมกันลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ได้
คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่า 
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งยังเท่ากันอีก จะพิจารณา
จากล าดับในการสมัครสอบของผู้ที่ได้สมัครก่อน เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
  จังหวัดน่าน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตามล าดับ
คะแนนสอบ ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อ
ครบก าหนด 2 ป  นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ 
แล้วแต่กรณี  
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8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 

  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดน่านโดยได้รับค่าตอบแทนตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร และในวันที่ท าสัญญาจ้างต้อง
ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจและ
ราชการส่วนท้องถิ่น 
 

  จังหวัดน่าน จะด าเนินการเลือกสรรพนักงานราชการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และ    
เสมอภาค  ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในท านอง
เดียวกัน โปรดอย่าหลงเชื่อ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านทราบด้วย 
 
    ประกาศ  ณ  วันที ่ 23  กันยายน  พ.ศ. 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

 
 
รหัส 01  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

1. กลุ่มงานพนักงานราชการ   
- บริหารทั่วไป 

 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ  

การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะ
ทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  จ านวน  1  อัตรา 
2. ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลเวียงสา    จ านวน  1  อัตรา 
3. ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลเชียงกลาง   จ านวน  1  อัตรา 
4. ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสันติสุข    จ านวน  1  อัตรา 

 

5. ค่าตอบแทน   
- เดือนละ 15,960 บาท  

 

6. สิทธิประโยชน ์  
- ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

 

7. ระยะเวลาการจ้าง  
- วันเริ่มสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2559 
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รหัส 02  ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
 

1. กลุ่มงานพนักงานราชการ   
- บริหารทั่วไป 

 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียด 

ของพัสดุ เพ่ือก าหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับ 
พัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 
 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จ านวน  1  อัตรา 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลบ่อเกลือ   จ านวน  1  อัตรา 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  จ านวน  1  อัตรา 

 

5. ค่าตอบแทน   
- เดือนละ 15,960 บาท  

 

6. สิทธิประโยชน ์  
- ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

 

7. ระยะเวลาการจ้าง  
- วันเริ่มสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2559 
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รหัส 03  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
 

1. กลุ่มงานพนักงานราชการ   
- บริหารทั่วไป 

 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย

วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล และการ
ควบคุมโรค เป็นต้น เพ่ือเสนอนโยบาย วางแผนงาน และด าเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล
ก าหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล และประเมินผลงานด้านการสาธารณสุขการสอน
และอบรมด้านการสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน 
- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จ านวน  1  อัตรา 

 

5. ค่าตอบแทน   
- เดือนละ 15,960 บาท  

 

6. สิทธิประโยชน ์  
- ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

 

7. ระยะเวลาการจ้าง  
- วันเริ่มสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2559 
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รหัส 04  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 

1. กลุ่มงานพนักงานราชการ   
- บริการ 

 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน

การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี 
ท ารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอ จัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจ าปี 
ท าหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี 
 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จ านวน  1  อัตรา 

 

5. ค่าตอบแทน   
- เดือนละ 12,240 บาท  

 

6. สิทธิประโยชน ์  
- ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

 

7. ระยะเวลาการจ้าง  
- วันเริ่มสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2559 
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รหัส 05  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 
 

1. กลุ่มงานพนักงานราชการ   
- บริการ 

 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ 

การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การท าบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญ
หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด การท าสัญญา การต่ออายุสัญญาและการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ที่เก่ียวข้อง 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี การเลขานุการ การจัดการทั่วไป 
 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลบ้านหลวง  จ านวน  1  อัตรา 

 

5. ค่าตอบแทน   
- เดือนละ 12,240 บาท  

 

6. สิทธิประโยชน ์  
- ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

 

7. ระยะเวลาการจ้าง  
- วันเริ่มสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2559 
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รหัส 06  ต าแหน่ง นายช่างโยธา 
 

1. กลุ่มงานพนักงานราชการ   
- เทคนิค 

 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- ปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างส ารวจ งานช่าง รังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่าง

ก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบ ด้านช่างโยธา การค านวณแบบด้านช่าง
โยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการ ก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้ค าปรึกษา
แนะน า หรือตรวจสอบที่เก่ียวกับงานด้านช่างโยธา และ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาโยธา 

สาขาวิชาส ารวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง 
 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จ านวน  1  อัตรา 

 

5. ค่าตอบแทน   
- เดือนละ 12,240 บาท  

 

6. สิทธิประโยชน ์  
- ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

 

7. ระยะเวลาการจ้าง  
- วันเริ่มสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


