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ประกาศจังหวัดอุดรธานี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป7นพนักงานราชการท่ัวไป 

……………………………………………. 

ด<วยจังหวัดอุดรธานี ประสงค>จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ<างเป7นพนักงานราชการประเภท
พนักงานราชการท่ัวไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
หลักเกณฑ> วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ<างของพนักงาน
ราชการ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ#มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕5๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต#อไปนี้ 

๑. ช่ือตําแหน�ง กลุ�มงาน และรายละเอียดการจ�างงาน 
        1.1 ตําแหน#งนักจัดการงานท่ัวไป 
       1.2 ตําแหน#งนักวิชาการเงินและบัญชี 
       1.3 ตําแหน#งเจ<าพนักงานการเงินและบัญชี 
       1.4 ตําแหน#งเจ<าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
       1.5 ตําแหน#งเจ<าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร> 
      1.6 ตําแหน#งนายช#างเทคนิค (นายช#างโยธา) 
             (ดังรายละเอียดแนบท<าย) 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการ
เลือกสรร 
       คุณสมบัติท่ัวไป 
                      (๑) มีสัญชาติไทย 
                     (๒) มีอายุไม#ตํ่ากว#า ๑๘ ป� (นับถึงวันปSดรับสมัคร) 
                      (๓) ไม#เป7นบุคคลล<มละลาย 
                      (๔) ไม#เป7นผู<มีกายทุพพลภาพจนไม#สามารถปฏิบัติหน<าท่ีได< ไร<ความสามารถหรือจิต
ฟYZนเฟ[อนไม#สมประกอบ หรือเป7นโรคตามท่ีกําหนดไว<ในกฎหมายว#าด<วยระเบียบข<าราชการพลเรือน 
            (๕) ไม#เป7นผู<ดํารงตําแหน#งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ<าหน<าท่ีใน
พรรคการเมือง   
                      (๖) ไม#เป7นผู<เคยต<องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให<จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว<นแต#เป7นโทษสําหรับความผิดท่ีได<กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม#เป7นผู<
บกพร#องในศีลธรรมอันดีจนเป7นท่ีรังเกียจของสังคม 
                      (๗) ไม#เป7นผู<เคยถูกลงโทษให<ออก ปลดออก หรือไล#ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน#วยงานอ่ืนของรัฐ 
 

     
 

/ หมายเหตุ...  
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   หมายเหตุ ผู<ผ#านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ<าง จะต<องไม#เป7นข<าราชการหรือลูกจ<าง
ของส#วนราชการ พนักงานหรือลูกจ<างของหน#วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ<างของ
ราชการส#วนท<องถ่ิน และจะต<องนําใบรับรองแพทย> ซ่ึงออกให<ไม#เกิน ๑ เดือน และแสดงว#าไม#เป7นโรค           
ท่ีต<องห<ามตามกฎ ก.พ. ว#าด<วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด<วย 

     คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
           (ดังรายละเอียดแนบท<าย) 

๓. การรับสมัคร 
       ๓.๑ วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 
    ให<ผู<ประสงค>จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด<วยตนเองได<ท่ี ฝdายการเจ<าหน<าท่ี ชั้น 5 
อาคารผู<ปdวยนอก - อํานวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี ต้ังแต#วันท่ี  17 - 25 ๑เมษายน 255๗ ในวันและ     
เวลาราชการ 
       ๓.๒ หลักฐานท่ีต�องย่ืนพร�อมใบสมัคร 
    (๑) รูปถ#ายหน<าตรง ไม#สวมหมวกและไม#สวมแว#นตาสีดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว     
โดยถ#ายไม#เกิน ๑ ป� (นับถึงวันเปSดรับสมัคร) จํานวน ๒ รูป (ให<เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปถ#ายด<วย) 
              (๒) สําเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (ทรานสคริป) ท่ีแสดงว#าเป7น
ผู<มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน#งท่ีสมัคร จํานวนอย#างละ ๒ ฉบับ โดยจะต<องสําเร็จการศึกษาและได<รับอนุมัติ
จากผู<มีอํานาจอนุมัติภายในวันปSดรับสมัคร คือ วันท่ี  25  เมษายน 255๗  
                   ในกรณีท่ีไม#สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล#าวมายื่นพร<อมใบสมัครได< ให<นํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให< โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีได<รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ซ่ึงจะต<องอยู#ภายในกําหนดวันปSดรับสมัครมายื่นแทนก็ได< 
    (3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ<าน จํานวนอย#างละ ๑ ฉบับ 
               (๔) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช#น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู<สมัครเพศหญิง)         
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม#ตรงกัน) อย#างละ ๑ ฉบับ 
    (๕) หนังสือรับรองการผ#านงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถ<ามี) 
    (๖) หลักฐานผ#านการเกณฑ>ทหาร สด.๘ หรือ สด.๔๓ (สําหรับเพศชาย)        
จํานวน ๑ ฉบับ 
    (๗) ใบรับรองแพทย> ซ่ึงออกให<ไม#เกิน ๑ เดือน และแสดงว#าไม#เป7นโรคท่ีต<องห<าม 
ตามกฎ ก.พ. ว#าด<วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน 1 ฉบับ 
                    ท้ังนี้ ผู<สมัครต<องยื่นใบสมัคร พร<อมเอกสารท่ีเป7นต<นฉบับและสําเนา หากไม# 
สามารถนําเอกสารท่ีเป7นต<นฉบับมาแสดงได< ให<นําหนังสือรับรองจากหน#วยงานท่ีเก่ียวข<องเป7นหลักฐาน
ประกอบการสมัครแทน และในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให<ผู<สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต<องและลงชื่อกํากับ
ไว<ด<วย  
          ๓.๓ ค�าสมัครสอบ 
    ผู<สมัครสอบต<องเสียค#าสมัครสอบสําหรับตําแหน#งท่ีสมัคร ตําแหน#งละ 100 บาท        
(หนึ่งร<อยบาทถ<วน) เม่ือสมัครสอบแล<วค#าสมัครสอบจะไม#จ#ายคืนให<ไม#ว#ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
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      ๓.๔ เง่ือนไขในการรับสมัคร 
               ผู<สมัครเข<ารับการเลือกสรรจะต<องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง   
ว#าเป7นผู<มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน#งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต<องกรอก 
รายละเอียดต#าง ๆ ในใบสมัคร พร<อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให<ถูกต<องครบถ<วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู<สมัครไม#ว#าด<วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม#ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน#งท่ีสมัคร อันมีผลทําให<
ผู<สมัครไม#มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล#าว ให<ถือว#าการรับสมัครและการได<เข<ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป7นโมฆะสําหรับผู<นั้น และจังหวัดอุดรธานี จะไม#คืนค#าธรรมเนียมในการสมัครด<วย 

๔. การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ี
ในการประเมินสมรรถนะ 
       โรงพยาบาลอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู<มีสิทธิเข<ารับการประเมินความรู<ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินฯ ในวันท่ี  30  เมษายน  255๗ ณ ฝdาย    
การเจ<าหน<าท่ี ชั้น ๕ อาคารผู<ปdวยนอก - อํานวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี  

๕. หลักเกณฑ5และวิธีการเลือกสรร 
            ผู<สมัครต<องได<รับการประเมินสมรรถนะ ด<วยวิธีการประเมินความรู<ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ5การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี 1   
- ความรู< ความสามารถ และทักษะเฉพาะตําแหน#ง  

100 สอบข<อเขียน/ทดสอบตัวอย#างงาน 

การประเมินครั้งท่ี 2 
- ความรู<ความเหมาะสมกับตําแหน#ง 

100 สอบสัมภาษณ> 

รวม 200  

๖. เกณฑ5การตัดสิน                                      
        ๖.๑ ผู< ท่ีจะถือว#าเป7นผู< มีสิทธิ์เข<ารับการประเมินความรู<ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งท่ี 2 จะต<องเป7นผู<ท่ีสอบได<คะแนนในการประเมินฯ ครั้งท่ี 1 ไม#ต่ํากว#าร<อยละ 60  
           ๖.๒ ผู<ท่ีจะถือว#าเป7นผู<ผ#านการเลือกสรรจะต<องเป7นผู<ท่ีได<คะแนนในการประเมินความรู<
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต#ละครั้ง ไม#ต่ํากว#าร<อยละ ๖๐ 
      ๖.๓ การจัดจ<างจะเป7นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได< จะเรียงลําดับท่ีจากผู<ท่ีได<คะแนนการ
ประเมินท้ัง 2 ครั้งรวมกันมากกว#าเป7นผู<อยู#ในลําดับท่ีสูงกว#า ถ<าได<คะแนนเท#ากัน จะให<ผู<ท่ีได<คะแนนจากการ
ประเมินความรู<ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 มากกว#าเป7นผู<อยู#ในลําดับท่ีสูงกว#า และหาก
คะแนนในการประเมินความรู<ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 เท#ากัน จะพิจารณาจากลําดับท่ีใน
การสมัครเข<ารับการเลือกสรร 
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๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู�ผ�านการเลือกสรร 
            จังหวัดอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู<ผ#านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ ฝdาย   
การเจ<าหน<าท่ี ชั้น ๕ อาคารผู<ปdวยนอก - อํานวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี โดยบัญชีรายชื่อดังกล#าวเป7นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรร ครบกําหนด 2 ป� นับแต#วันข้ึนบัญชีหรือนับแต#วันประกาศรับสมัครใน 
ตําแหน#งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม#แล<วแต#กรณี 

๘. การจัดทําสัญญาจ�างผู�ผ�านการเลือกสรร 
             ผู<ผ#านการเลือกสรรจะต<องทําสัญญาจ<างตามท่ีจังหวัดอุดรธานีกําหนด  
 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 
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เอกสารแนบท�ายประกาศ 
 
       ๑.๑ ตําแหน�งนักจัดการงานท่ัวไป 
       กลุ�มงาน  บริหารท่ัวไป 
       ตําแหน�ง  นักจัดการงานท่ัวไป    
               ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
       ปฏิบัติตามแต#จะได<รับคําสั่งโดยไม#จํากัดขอบเขตหน<าท่ี เช#น การศึกษาวิเคราะห>เก่ียวกับข<อมูล 
สถิติ การรายงาน ช#วยวางแผนและติดตามงาน การติดต#อนัดหมาย จัดงานรับรองในพิธีต#างๆ เตรียมเรื่องและ
เตรียมการสําหรับการประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอ่ืนๆทํา
เรื่องติดต#อกับหน#วยงานและบุคคลต#างๆท้ังประเทศและต#างประเทศ ติดตามผลและปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุม
หรือผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งหัวหน<าส#วนราชการ หรือมีลักษณะงานท่ีต<องปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุม และ
บริหารงานหลายด<านด<วยกัน เช#น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหาร
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานท่ี งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งาน
รวบรวมข<อมูลสถิติ งานสัญญา เป7นต<น และปฏิบัติหน<าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข<อง 

       อัตราว�าง   1 อัตรา ฝdายบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลอุดรธานี                                 
                                          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

       ค�าตอบแทน  1๘,๐๐0 บาทต#อเดือน   

       สิทธิประโยชน5  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว#าด<วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

       ระยะเวลาการจ�าง  วันเริ่มสัญญาจ<าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

       คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง    
       ได<รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย#างอ่ืนท่ีเทียบได<ไม#ต่ํากว#านี้ ในทุกสาขา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Person42:\\D:\PERSON42\D\พนักงานราชการ\ประกาศ\ประกาศป�2556\ตําแหน#ง นิติกรและอ่ืนๆ 6 อัตรา\ประกาศรับสมัคร6อัตราฯ 

 
     ๑.๒ ตําแหน�งนักวิชาการเงินและบัญชี 
       กลุ�มงาน  บริหารท่ัวไป 
       ตําแหน�ง  นักวิชาการเงินและบัญชี    
               ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
       ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชีซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน การงบประมาณ 
การบัญชีท่ัวไปของส#วนราชการ การศึกษา วิเคราะห> ติดตาม ประเมินผล การใช<จ#ายเงิน การวิเคราะห>ฐานะ
ทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห>งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต<องของการ
ลงบัญชีประเภทต#างๆและปฏิบัติหน<าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข<อง 

       อัตราว�าง   ๓ อัตรา กลุ#มงานการเงิน และกลุ#มงานบัญชี โรงพยาบาลอุดรธานี                                
                                          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

       ค�าตอบแทน  1๘,๐๐0 บาทต#อเดือน   

       สิทธิประโยชน5  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว#าด<วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

       ระยะเวลาการจ�าง  วันเริ่มสัญญาจ<าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

       คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง    
       ได<รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย#างอ่ืนท่ีเทียบได<ไม#ต่ํากว#านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร>ซ่ึงได<ศึกษาวิชาบัญชีไม#น<อยกว#า ๖ หน#วยกิต หรือสาขาวิชาใดวิชา
หนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล#าวข<างต<น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Person42:\\D:\PERSON42\D\พนักงานราชการ\ประกาศ\ประกาศป�2556\ตําแหน#ง นิติกรและอ่ืนๆ 6 อัตรา\ประกาศรับสมัคร6อัตราฯ 

 
 ๑.๓ ตําแหน�งเจ�าพนักงานการเงินและบัญชี 
       กลุ�มงาน  บริการ 
       ตําแหน�ง  เจ<าพนักงานการเงินและบัญชี    
               ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
       ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ค#อนข<างยากเก่ียวกับการเงิน 
การงบประมาณและการบัญชีท่ัวไปของส#วนราชการ เช#น การตรวจสอบ หลักฐานใบสําคัญคู#จ#ายเงิน ลงบัญชี 
ทํารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข<อมูลเก่ียวกับการขอจัดต้ังงบประมาณ รายรับ-รายจ#ายประจําป� ทํา
หนังสือชี้แจง โต<ตอบ ด<านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ#าย และปฏิบัติหน<าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข<อง 

       อัตราว�าง   1 อัตรา กลุ#มงานการเงิน โรงพยาบาลอุดรธานี                                 
                                          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

       ค�าตอบแทน  1๓,๘๐0 บาทต#อเดือน   

       สิทธิประโยชน5  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว#าด<วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

       ระยะเวลาการจ�าง  วันเริ่มสัญญาจ<าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

       คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง    
       ได<รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท#าได<ไม#ต่ํากว#านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ 
การเงินและการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร>ธุรกิจ การจัดการท่ัวไป การจัดการสํานักงาน 
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล#าวข<างต<น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Person42:\\D:\PERSON42\D\พนักงานราชการ\ประกาศ\ประกาศป�2556\ตําแหน#ง นิติกรและอ่ืนๆ 6 อัตรา\ประกาศรับสมัคร6อัตราฯ 

 
๑.๔ ตําแหน�งเจ�าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
       กลุ�มงาน  บริการ 
       ตําแหน�ง  เจ<าพนักงานโสตทัศนศึกษา    
               ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
       ปฏิบัติงานทางโสตทัศนศึกษา ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการให<บริการติดต้ัง ใช<
โสตทัศนูปกรณ>ต#างๆ ในการประชุมฝqกอบรม ฝqกอบรม สัมมนา และการแสดงนิทรรศการต#างๆตลอดจน การ
จัดหา จัดเก็บ เก็บรักษา และซ#อมแซมโสตทัศนูปกรณ>และปฏิบัติหน<าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข<อง 

       อัตราว�าง   1 อัตรา กลุ#มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลอุดรธานี                                
                                          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

       ค�าตอบแทน  1๓,๘๐0 บาทต#อเดือน   

       สิทธิประโยชน5  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว#าด<วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

       ระยะเวลาการจ�าง  วันเริ่มสัญญาจ<าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

       คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง    
       ได<รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท#าได<ไม#ต่ํากว#านี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทาง
วิศวกรรมศาสตร> ทางวิศวกรรมไฟฟrาและอิเล็กทรอนิกส> ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทาง
ศิลปกรรมท่ัวไป ทางสังคมศาสตร> ด<านนิเทศศาสตร>และสื่อสารมวลชน ทางเวชสาธิต หรอืสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
และทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล#าวข<างต<น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Person42:\\D:\PERSON42\D\พนักงานราชการ\ประกาศ\ประกาศป�2556\ตําแหน#ง นิติกรและอ่ืนๆ 6 อัตรา\ประกาศรับสมัคร6อัตราฯ 

 
๑.๕ ตําแหน�งเจ�าพนักงานคอมพิวเตอร5 
       กลุ�มงาน  เทคนิค 
       ตําแหน�ง  เจ<าพนักงานคอมพิวเตอร>    
               ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
       ปฏิบัติงานควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร> ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุม
การทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร> ตรวจสอบ แก<ไขปYญหา ข<อขัดข<องในการปฏิบัติงาน ติดตามศึกษา
ความก<าวหน<าเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร> และปฏิบัติหน<าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข<อง 

       อัตราว�าง   1 อัตรา ฝdายแผนงานและสารสนเทศ โรงพยาบาลอุดรธานี                                 
                                          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

       ค�าตอบแทน  1๓,๘๐0 บาทต#อเดือน   

       สิทธิประโยชน5  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว#าด<วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

       ระยะเวลาการจ�าง  วันเริ่มสัญญาจ<าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

       คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง    
       ได<รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท#าได<ไม#ต่ํากว#านี้ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส> 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร> คอมพิวเตอร> คอมพิวเตอร>ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร>ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทาง
ดังกล#าวข<างต<น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Person42:\\D:\PERSON42\D\พนักงานราชการ\ประกาศ\ประกาศป�2556\ตําแหน#ง นิติกรและอ่ืนๆ 6 อัตรา\ประกาศรับสมัคร6อัตราฯ 

 
 ๑.๖ ตําแหน�งนายช�างเทคนิค (นายช�างโยธา) 
       กลุ�มงาน  เทคนิค 
       ตําแหน�ง  นายช#างเทคนิค (นายช#างโยธา)    
               ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
       ปฏิบัติงานทางเทคนิค ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการ ซ#อม สร<าง ประกอบ ดัดแปลง 
ออกแบบ ติดต้ัง เครื่องจักร เครื่องยนต> เครื่องมือและอุปกรณ>ต#างๆให<เป7นไปตามแบบแปลน และรายละเอียด
ท่ีกําหนด ควบคุมระบบงานท่ีใช<เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ>ต#างๆหลายชนิดรวมกัน คํานวณรายการและ
ประมาณราคาเก่ียวกับงานดังกล#าว ช#วยงาน ตรวจสอบ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม ตามกฎหมาย
ว#าด<วยวิชาชีพวิศวกรรมตามท่ีได<รับมอบหมาย สํารวจท<องท่ีเพ่ือกําหนดเขตและสถานท่ีเก่ียวกับการประกันภัย 
และปฏิบัติหน<าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข<อง 

       อัตราว�าง   1 อัตรา ฝdายพัสดุและบํารุงรักษา โรงพยาบาลอุดรธานี                                 
                                          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

       ค�าตอบแทน  1๓,๘๐0 บาทต#อเดือน   

       สิทธิประโยชน5  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว#าด<วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

       ระยะเวลาการจ�าง  วันเริ่มสัญญาจ<าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

       คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง    
       ได<รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย#างอ่ืนท่ีเทียบได<ไม#ต่ํากว#านี้ ในสาขาวิชาการ
ก#อสร<าง หรือสาขาวิชาโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


