
 
 
 

ประกาศจังหวัดหนองคาย 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

........................... 
ดวยจังหวัดหนองคาย จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการ 

ท่ัวไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข 
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ 
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน 
และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงาน 
ราชการท่ัวไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. ช่ือตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 
ช่ือตําแหนง นักวิชาการพัสดุ 
กลุมงาน บริหารท่ัวไป 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห รายละเอียดของพัสดุ เพ่ือ

กําหนดมาตรฐานและคุณภาพการรางสัญญาซ้ือและสัญญาจาง การเสนอความเห็นเก่ียวกับพัสดุ การวางระบบ
เก่ียวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานดานการพัสดุ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

อัตราวาง    ๑   อัตรา 
คาตอบแทน   ๑8,000 บาท/เดือน 
สถานท่ีปฏิบัติงาน  ฝายบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสระใคร  จังหวัดหนองคาย 
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจาง วันเริ่มทําสัญญาจาง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
     คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไมต่ํากวา ๒0 ปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะการกระทําความผิด 

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองใน 
ศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 

(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ 
     หมายเหตุ ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ 
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ินและ 
จะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตาม กฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ 

 



 ๒ 

(พ.ศ.๒๕๓๕) มายื่นดวย 
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ 
เศรษฐศาสตร นิติศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมทางไฟฟา ทางเทคโนโลยีการไฟฟา ทางโยธา ทางกอสราง หรือสาขา 
วิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลาวขางตน 
๓. การรับสมัคร 

๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีงานการเจาหนาท่ี ชั้น 2 สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ตั้งแตวันท่ี  27  มกราคม  ๒๕๕7  ถึง  วันท่ี  31  มกราคม  ๒๕๕7 ในวัน 
และเวลาราชการ 

๓.๒ หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
(๑) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑.5 x 2 นิ้ว โดยถายมาแลวไมเกิน 6

เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 
(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา ไดแก สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาทรานสคริป ท่ีแสดงวาเปนผูท่ีมี

วุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูท่ีมี 
อํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนํา
หนังสือรับรองวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติปริญญาบัตร ซ่ึง
จะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 

(๔) สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
(๕) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อตัว 

ชื่อสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ 
(๖) ใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. 

ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) จํานวน ๑ ฉบับ 
(๗) หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ 
ท้ังนี้ ผูสมัครตองยื่นใบสมัครท่ีกรอกขอความสมบูรณ ครบถวน พรอมเอกสารท่ีเปนตนฉบับและ

สําเนาซ่ึงผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง และลงช่ือกํากับไว 
๓.๓. คาธรรมเนียมในการสอบ 

ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน  200  บาท เม่ือสมัครแลวคาธรรมเนียมจะไม
จายคืนใหไมวาจะกรณีใด ๆ ก็ตาม  

๓.๔ เง่ือนไขในการรับสมัคร 
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมี 

คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ 
ในใบสมัครพรอมยื่นหลักฐานใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ 
หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับ 
สมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น 
๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ี ในการประเมิน 
สมรรถนะ 

จังหวัดหนองคาย โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการ
ประเมินความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกําหนดวันเวลา สถานท่ีในการประเมินฯ ในวันท่ี 6 



 ๓ 

กุมภาพันธ  ๒๕๕7  ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และทางเว็บไซดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองคาย http://wwwnko.moph.go.th 
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและ 
สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังตอไปนี้ 

หลักเกณฑ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี ๑   
วิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 100 สอบขอเขียน 
การประเมินครั้งท่ี ๒ 
ความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ 

รวม 200  
จังหวัดหนองคาย จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ กอน และผูผานการประเมินในครั้งท่ี ๑ 

จึงจะมีสิทธิเขารับการประเมินในครั้งท่ี ๒ ตอไป 
๖. เกณฑการตัดสิน 

ผูท่ีจะถือวาเปนผูท่ีผานการเลือกสรร  จะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินความรู  ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะในการประเมินครั้งท่ี 1 ไมต่ํากวารอยละ 60 และไดคะแนนในการประเมินครั้งท่ี 2 ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 

ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรู  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งท่ี ๒ จะตอง
เปนผูท่ีสอบไดคะแนนในการประเมินความรู  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะในการประเมินครั้งท่ี 1 ไมต่ํากวา  
รอยละ 60 

การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได โดยจะเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนนการประเมิน
ความรูความสารถ  ทักษะ  และสมรรถนะครั้งท่ี ๑  และครั้งท่ี  ๒  รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  ถาได
คะแนนเทากัน  จะใหผูท่ีไดคะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งท่ี  ๒   มากกวา
เปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา   และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งท่ี  ๒  
เทากัน  ใหพิจารณากําหนดเลือกผูท่ีไดรับคะแนนสอบในการประเมินครั้งท่ี 1  ท่ีสูงกวา เปนลําดับแรก 
๗. การประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร 

จังหวัดหนองคาย จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และทางเว็บไซดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย http://wwwnko.moph.go.th 
โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือครบกําหนด  2 ป นับแตวันข้ึนบัญชีหรือนับแตวันประกาศ
รับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 
๘. การทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีจังหวัดหนองคาย กําหนด 

ประกาศ ณ วันท่ี   20   มกราคม   พ.ศ.๒๕๕7 
                                                                           

            
 

 

(นายวิวรรธน  กอวิริยกมล) 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 


