
 

 
 
 

ประกาศจังหวัดหนองคาย 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

                                     ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   
 

 

  ดวยจังหวัดหนองคาย จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004.1/ว 16 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551  และท่ี นร 
1004/ว 14 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2556 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1. ตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนท่ีจะไดรับ 
     1.1 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   
  อัตราเงินเดือนระหวาง 15,000 – 16,500 บาท  
    ท้ังนี้  อัตราเงินเดือนเปนไปตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ 

วิธีการและเง่ือนไขการใหขาราชการไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือน ลงวันท่ี 23 สิงหาคม  2555  
  2. จํานวนตําแหนงวางท่ีจะบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
       2.1 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  จํานวน 7 ตําแหนง ไดแก  
   1) ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 69085 กลุมการพยาบาล 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทาบอ   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
   2) ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 68508 กลุมการพยาบาล 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทาบอ   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
   3) ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 68032 กลุมการพยาบาล 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทาบอ   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
   4) ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 68159 กลุมการพยาบาล 
โรงพยาบาลโพนพิสัย    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
   5) ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 68988 กลุมการพยาบาล 
โรงพยาบาลโพธิ์ตาก    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
   6) ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 67883 กลุมการพยาบาล 
โรงพยาบาลเฝาไร    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
   7) ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 65576 กลุมการพยาบาล 
โรงพยาบาลรัตนวาป    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 

3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง (ตามเอกสารแนบทายประกาศ) 

     4. คุณสมบัติท่ัวไป  ลักษณะตองหาม และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิ 
สมัครเขารับการคัดเลือก 

…..2/ 4.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

 



 
- 2 - 

 
 4.1  คุณสมบัติท่ัวไป   
  ผูสมัครคัดเลือกตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36               
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังตอไปนี้ 
  ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
   (1) มีสัญชาติไทย 
   (2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) 
        (3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ดวยความบริสุทธิ์ใจ 
  ข. ลักษณะตองหาม 
   (1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
   (2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.  
   (3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
   (5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
   (6) เปนบุคคลลมละลาย 
   (7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
   (9)  เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออกตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (10)  เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอ่ืน 
    (11)  เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ 
 ผูท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ซ่ึงมีลักษณะตองหามตาม ข.(4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเวนใหรับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (8) หรือ 
(9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหาม (10) ผูนั้นตอง
ออกจากงานหรือออกจากราชการเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะ
เหตุทุจริตตอหนาท่ี     สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑)    ใหมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกได 
แตจะมีสิทธิไดรับบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญท่ีไดรับการคัดเลือกตอเม่ือพนจากการเปนผูดํารงตําแหนงทาง 
การเมืองแลว 

….3/สําหรับพระภิกษุ 



- 3 - 
 

 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัคร และไมอาจใหเขารับการคัดเลือกเพ่ือ
บรรจุเขารับราชการ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 
มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538  
                    4.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   
                          ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาล
และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการ ผดุงครรภชั้นหนึ่ง 

5. กําหนดการและวิธีการรับสมัคร 
  5.1 สถานท่ีรับสมัคร ใหผูประสงคจะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ดวยตนเอง ไดท่ีงานการเจาหนาท่ี ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  
      5.2 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแตวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2557 ถึงวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2557  
ในวันและเวลาราชการ ภาคเชาเวลา 08.30 – 12.00 น.  ภาคบายเวลา 13.00 – 16.30 น. 
  5.3 คาธรรมเนียมในการสมัคร  ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท 
   เม่ือสมัครคัดเลือกแลว คาธรรมเนียมในการสมัครจะไมจายคืนให เวนแตมีการยกเลิก
การคัดเลือกนี้ท้ังหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตจึงจายคืนคาธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแกผูสมัคร 
เฉพาะผูท่ีมิไดมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้น  
  5.4  หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
   (1) รูปถายหนาตรง ไมสวมแวนตาดําและไมสวมหมวก ถายครั้งเดียวกันมาแลวไมเกิน 6 
เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป 
       (2)  สําเนาใบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิ 
การศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัครคัดเลือกหรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอยางใดอยางหนึ่ง  
จํานวนอยางละ 2 ฉบับ ท้ังนี้ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันประกาศนียบัตรของสถานศึกษา 
ใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวของการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ 
เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครคัดเลือก คือ 
วันท่ี  7  กุมภาพันธ  2557   
        กรณียังไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ก็ใหนํา
หนังสือรับรองวุฒิท่ีสถานศึกษาออกใหโดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีไดรับอนุมัติปริญญาบัตร ซ่ึง
จะตองอยูภายในกําหนดปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 
         (3) สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบประกอบวิชาชีพฯ สําหรับตําแหนงท่ีระบุไวใน      
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง จํานวน 1 ฉบับ 
      (4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด 
      (5) สําเนาหลักฐานอ่ืน เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ 
      (6) ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ 
ก.พ.วาดวยโรค พ.ศ. 2553 ซ่ึงไดแก  

    - วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ  
    - โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม  
    - โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

….4/ โรคพิษสุราเรื้อรัง 
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    - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    - โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปน 

อุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามท่ี ก.พ.กําหนด 
 ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และลงชื่อกํากับไว
ดวย (ใหนําหลักฐานตนฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบดวย) ท้ังนี้ใหใชแบบฟอรมใบรับรองแนบทายประกาศนี้ 

 6. เง่ือนไขในการสมัครคัดเลือก 
      ผูสมัครคัดเลือกตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป
และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครเขารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และจะตอง 
กรอกรายละเอียดตางๆในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีการ
ผิดพลาดอันเนื่องมาจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซ่ึงผูสมัครนํามายื่นไมตรงตาม 
คุณวุฒิหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร จังหวัดหนองคายจะถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัคร 
ครั้งนี้มาตั้งแตตน  

 7. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีคัดเลือก 
  จังหวัดหนองคาย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา 
สถานท่ีคัดเลือกใหทราบภายในวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2557 ทางwebsite สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
(www.nko.moph.go.th ) และท่ีปายปดประกาศของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 

 8.   หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
      คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ(100 คะแนน) 

 9. เกณฑการตัดสิน 
  ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการคัดเลือก จะตองเปนผูท่ีไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60   

 10. การประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก  
  จังหวัดหนองคาย จะประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกเทากับจํานวนตําแหนงท่ีรับสมัคร  
เรียงลําดับจากผูท่ีไดคะแนนสูงสุด โดยมีเกณฑพิจารณาท่ีเชื่อมโยงกับระดับความรู ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ท่ี ก.พ. และจังหวัดหนองคายกําหนด ในกรณีผูท่ีไดรับการคัดเลือกคะแนนเทากัน จะใหผูไดรับเลข
ประจําตัวสมัครเขารับการคัดเลือกกอนเปนผูอยูในลําดับสูงกวา  โดยไมมีการข้ึนบัญชี และจะประกาศรายชื่อผูได
อันดับสํารอง จํานวน 1 ราย ท้ังนี้ ผูมีรายชื่ออันดับสํารอง จะไดรับการบรรจุแตงตั้งตอเม่ือผูไดรับการคัดเลือกสละ
สิทธิ์หรือไมมารายงานตัวปฏิบัติราชการตามท่ีประกาศผลการคัดเลือกกําหนด เทานั้น  

 11. การบรรจุแตงตั้ง  
  ผูไดรับคัดเลือกจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผูผานการคัดเลือก  
โดยไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามท่ีระบุไวในขอ 1 

 12.  การรับโอนผูไดรับคัดเลือก 
       จังหวัดหนองคาย  ไมรับโอน ผูท่ีไดรับคัดเลือกท่ีเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ 
ทุกประเภท ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
 

…..5/ 13 เง่ือนไข 
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 13. เง่ือนไข ขอความอ่ืนๆ ท่ีผูสมัครควรทราบ 
             ผูไดรับคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงดังกลาวตองอยูปฏิบัติงานในตําแหนง 
ท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนเวลาไมนอยกวา  1 ป โดยหามโอนไปสวนราชการอ่ืน เวนแตลาออกจากราชการ 
และตามเง่ือนไขของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเพ่ิมเติมใหผูไดรับการบรรจุจะตองไมโยกยาย 
ภายใน 3 ป  

  จังหวัดหนองคาย  จะดําเนินการคัดเลือกดวยความโปรงใส  ยุติธรรมและเสมอภาค  
ดังนั้น หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณในทํานองเดียวกันนี้  
โปรดอยาไดหลงเชื่อและแจงใหผูวาราชการจังหวัดหนองคาย ทราบดวย 
 
     ประกาศ  ณ  วันท่ี  31   มกราคม พ.ศ. 2557 
 
 
 

                                 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ใบรับรองแพทย ์

 

             สถานท่ีตรวจ.................................................... 

วนัท่ี.....................เดือน...............................พ.ศ..................... 

 ขา้พเจา้ นายแพทย/์แพทยห์ญิง .................................................... (1) ..... .............................. 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขท่ี...............................................  

สถานท่ีประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือสถานท่ีปฏิบติังานประจาํ หรืออยูท่ี่. 

ไดต้รวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว .................................................................  

สถานท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้.........................................................................  

ตรวจแลว้ เม่ือวนัท่ี…………… เดือน………………………….. พ.ศ…………… ขอรับรองวา่ 

นาย/นาง/นางสาว ............................................................... ไม่เป็นโรคต่อไปน้ี 

(1) วณัโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 

(2) โรคเทา้ชา้งในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 

(3) โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ 

(4) โรคพิษสุราเร้ือรัง 

(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเร้ือรังท่ีปรากฏอาการเด่นชดัหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค ต่อการ

ปฏิบติังานในหนา้ท่ีตามท่ี ก.พ. กาํหนด 

(6)  ............ …………(ถา้หากจาํเป็นตอ้งตรวจหาโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของผูรั้บการ 

ตรวจใหร้ะบุในขอ้น้ี) .............................................................................................................................  

สรุปความเห็นและขอ้แนะนาํของแพทย.์ .................(2) ................................................  

 

ลงช่ือ ........................................... แพทยผ์ูต้รวจร่างกาย 

 

หมายเหตุ     (1) ตอ้งเป็นแพทยซ่ึ์งไดข้ึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

                    (2) ใหแ้สดงวา่เป็นผูมี้ร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรือหายจากโรคท่ีเป็นเหตุใหอ้อก จากราชการ 

                          ใบรับรองแพทยฉ์บบัน้ีใหใ้ชไ้ด ้1 เดือน นบัแต่วนัท่ีตรวจร่างกาย



 
 

แผนการดําเนินการคัดเลือก 
 

ขั้นตอน กิจกรม วันท่ีดําเนินการ 
1. จัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือก 28 ม.ค. 2557 
2. แตงตั้ง คณะกรรมการดําเนินการอื่นๆ  แตงตั้งโดยประธาน

กรรมการคัดเลือก 
3 ก.พ. 2557 

3.  แพรขาวการรับสมัคร (website  สสจ.หนองคาย , สป.สธ. ,
ก.พ. (ผานทาง sunha.person.moph@hotmail.com) 

3 ก.พ. 2557 

4. รับสมัครคัดเลือก (ไมนอยกวา 5 วันทําการ) 6-12 ก.พ. 2557 
5. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ วัน เวลา และสถานท่ีสอบ

คัดเลือก 
17 ก.พ. 2557 

6.  สอบสัมภาษณ 18 ก.พ. 2557 
7. กรอกและรวมคะแนน 19 ก.พ. 2557 
8. รายงานผลการสอบและจัดทําประกาศรายชื่อผูผานการ

คัดเลือก เสนอ ผวจ.นค. พิจารณาลงนามในประกาศผลการ
คัดเลือกฯ 

21  ก.พ. 2557 

9. รายงานตัวเพื่อบรรจุ 28 ก.พ. 2557 
 

 
 
 
 
 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย 4 โหลดที่เว็ปไชตกลุมบริหารงานบุคคล กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแสดงลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง 
(แนบทายประกาศจังหวัดหนองคาย ลงวันท่ี  31  มกราคม  2557)  

  ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
   ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทาง

วิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
   1.1 ดานการปฏิบัติการ 

   1) ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให
การพยาบาลแก ผูใชบริการ เพ่ือใหไดรับการดูแลท่ีถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย 

   2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา ภาวะ
เสี่ยง เพ่ือใหการ ชวยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร การพยาบาลไดอยางลูกตองเหมาะสมทันสถานการณและ
ทันเวลา 
   3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานการพยาบาลเบื้องตน เพ่ือ
พัฒนาการดูแล ผูปวย ใหเกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 

   4) สงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการ
อ่ืนๆ ทางดาน สุขภาพ เพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชน 

   1.2 ดานการวางแผน 
          วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน

หรือโครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

  1.3 ดานการประสานงาน 
   1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน 

เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 
   2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  1.4 ดานการบริการ  
   1) สอน แนะนํา ใหคําปรึกษาเบื้องตนแกผูใชบริการและครอบครัว ชุมชน 

เก่ียวกับการสงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสมรรถภาพเพ่ือใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได  
    2) ใหบริการขอมูลทางวิชาการ จัดเก็บขอมูลเบื้องตน เก่ียวกับการพยาบาล 
เพ่ือใหประชาชนไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 
และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

  
 
 
       

 



เลขท่ีสมคัร.................. 

แบบใบสมคัรคดัเลอืกเพือ่บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

 

 

เรียน     ผูว้า่ราชการจงัหวดัหนองคาย 

 ขา้พเจา้ (นาย/นางนางสาว)................................................................................................... 

สัญชาติ........................เกิดวนัท่ี ..............เดือน...................................พ.ศ. .....................อายุ ...........ปี ........เดือน 

(นบัถึงวนัสมคัร)  เลขประจาํตวัประชาชน............................................................ออกให ้ณ อาํเภอ...................... 

จงัหวดั...........................................วนัท่ี ..............เดือน................................พ.ศ........................เป็นผูอ้อกบตัร 

 O ไดรั้บทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนรัฐบาล และสาํเร็จการศึกษาวฒิุ................................... 

ซ่ึงไดรั้บอนุมติัการศึกษาดงักล่าวจากสถานศึกษา.................................................................................................. 

ประเทศ........................................................วนัท่ี .............. เดือน ........................... พ.ศ. ................................... 

 O สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรท่ี ก.พ.อนุมติัใหส่้วนราชการจดัใหมี้การศึกษาข้ึน เพื่อ

เขา้รับราชการในส่วนราชการนั้นโดยเฉพาะ โดยไดรั้บวุฒิ....................................ซ่ึงไดรั้บอนุมติัวุฒิดงักล่าวจาก 

สถานศึกษา.................................................................วนัท่ี.................เดือน....................................พ.ศ................. 

 O สาํเร็จการศึกษาในวฒิุท่ี ก.พ.กาํหนดใหค้ดัเลือกบรรจุได ้คือวฒิุ.................................... 

ซ่ึงไดรั้บอนุมติัการศึกษาดงักล่าวจากสถานศึกษา.................................................................................................. 

วนัท่ี.................เดือน.....................................พ.ศ................. 

 O เคยสอบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่ง...............................................ตามประกาศการข้ึนบญัชี

ผูส้อบแข่งขั้นไดข้องกรม/สาํนกังาน.........................................ลงวนัท่ี...............เดือน............................พ.ศ....... 

และถึงลาํดบัท่ีท่ีจะไดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการแลว้ แต่ไม่สามารถไปรับการบรรจุไดเ้น่ืองจากอยูใ่นระหวา่ง

รับราชการทหารและขณะน้ีบญัชีผลการสอบแข่งขั้นดงักล่าวไดถู้กยกเลิกไปแลว้  

 ขอสมคัรเขา้รับการคดัเลือกเพื่อบรรจุเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัใน

ตาํแหน่ง............................................... .............................................ของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองคาย  

และขอแจง้ขอ้มูลเพื่อประกอบการพิจารณา  ดงัน้ี 
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1. ขอ้มูลส่วนบุคคล 

สถานท่ีเกิด  จงัหวดั.....................................................ภูมิลาํเนา..........................................ท่ีอยูปั่จจุบนับา้นเลขท่ี

................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย..............................ถนน................................ตาํบล/แขวง.............................. 

อาํเภอ/เขต.........................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์....................... e-mail address 

..................................................................โทรศพัท.์.............................โทรศพัทมื์อถือ....................................... 

อาชีพ   O ลูกจา้ง/พนกังานราชการ O ขา้ราชการพลเรือนสามญั ตาํแหน่ง............................................... 

            O ขา้ราชการประเภทอ่ืน ตาํแหน่ง....................................................  O กาํลงัศึกษาต่อ 

            O อ่ืนๆ................................................................................................................................................. 

สถานท่ีทาํงาน หน่วยงาน /กรม/บริษทั..............................................กอง/ฝ่าย....................................................... 

e-mailaddress...................................................................................โทรศพัท.์....................................................... 

สถานภาพ    O โสด  O  สมรส O หมา้ย O หยา่ 

ช่ือสามี/ภรรยา......................................................................สัญชาติ..............................อาชีพ............................... 

ช่ือบิดา.................................................................................  สัญชาติ.............................อาชีพ...............................  

ช่ือมารดา...............................................................................สัญชาติ..............................อาชีพ............................. 

2.ประวติัการศึกษา ( กรอกทุกวฒิุท่ีไดรั้บและแนบสาํเนาระเบียนผลการเรียนเฉพาะวฒิุท่ีใชส้มคัรคดัเลือก 

มาพร้อมใบสมคัร ) 

 

วฒิุท่ีไดรั้บ สาขาวชิา 

(วชิาเอก) 

คะแนนเฉล่ีย 

ตลอดหลกัสูตร 

ช่ือสถานศึกษา ระยะเวลา 

ตั้งแต่........ถึง........ 

     

…………………… …………………….. …………………... ………….......... …………………….. 

…………………… …………………….. …………………... ………….......... …………………….. 

…………………… …………………….. …………………... ………….......... …………………….. 

…………………… …………………….. …………………... ………….......... …………………….. 

…………………… …………………….. …………………... ………….......... …………………….. 

…………………… …………………….. …………………... ………….......... …………………….. 
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3. ประวติัการทาํงาน /ฝึกอบรม 

สถานท่ีทาํงาน/

ฝึกอบรม 

ตาํแหน่ง/ลกัษณะงาน เงินเดือนสุดทา้ย 

ก่อนออก 

ระยะเวลา 

ตั้งแต่..........ถึง……. 

เหตุผลท่ีออก 

…………………… ………………………. ……………………. ……………………. ………………. 

…………………… ………………………. ……………………. ……………………. ………………. 

…………………… ………………………. ……………………. ……………………. ………………. 

…………………… ………………………. ……………………. ……………………. ………………. 

…………………… ………………………. ……………………. ……………………. ………………. 

…………………… ………………………. ……………………. ……………………. ………………. 

…………………… ………………………. ……………………. ……………………. ………………. 

…………………… ………………………. ……………………. ……………………. ………………. 

…………………… ………………………. ……………………. ……………………. ………………. 

     

4.ความรู้ความสามารถพิเศษ ................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความท่ีแจง้ไวใ้นใบสมคัรน้ีถูกตอ้งและเป็นจริงทุกประการ 

 

     (ลงช่ือ) ...........................................................ผูส้มคัร 

      (........................................................) 

     วนัท่ี............... เดือน.................................. พ.ศ............... 

 

 

     (ลงช่ือ) ........................................................ผูรั้บรองขอ้มูล 

      (........................................................) 

       ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ของผูส้มคัร 

     วนัท่ี............... เดือน.................................. พ.ศ............... 
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แบบหนังสือรับรองประวตัิการทาํงานในหน่วยงานสังกดัสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัหนองคาย 

  

      เขียนท่ี...................................................................... 

      วนัท่ี.................เดือน.............................พ.ศ............ 

 

 ขา้พเจา้...........................................................ตาํแหน่ง......................................................... 

สังกดั...............................................................................เป็นผูบ้งัคบับญัชาของ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ขอรับรองวา่.............................................................................. ไดป้ฏิบติังานเป็น  
 O ลูกจา้งชัว่คราว ตาํแหน่ง........................................................................ 

 O พนกังานราชการ  ตาํแหน่ง........................................................................ 
 O ขา้ราชการ   ตาํแหน่ง........................................................................ 

 O ลูกจา้งประจาํ ตาํแหน่ง........................................................................ 

ของหน่วยงานในสังกดัสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัหนองคาย ดงัน้ี 

 1.......................................................ตั้งแต่วนัท่ี.............................ถึง ......................... 

 2.......................................................ตั้งแต่วนัท่ี.............................ถึง ......................... 

 3.......................................................ตั้งแต่วนัท่ี.............................ถึง ......................... 

 

 

เกียรติประวติัหรือรางวลัคุณงามความดีท่ีไดผู้ส้มคัรไดรั้บ.................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

      ลงช่ือ..........................................................ผูรั้บรอง 

              ( ........................................................) 

      ตาํแหน่ง...................................................... 

 

หมายเหตุ  ผูรั้บรองจะตอ้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาระดบัผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล หรือสาธารณสุขอาํเภอ 
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