
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดน่าน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

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

  ด้วย จังหวัดน่านประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป 
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ  ลงวันที่ 11 กันยายน 2552  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
การก าหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 
ลงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2554  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1. ต าแหน่งพนักงานราชการที่รับสมัคร  
 

1. นิติกร    จ านวน  1  อัตรา 
2. นักประชาสัมพันธ์   จ านวน  1  อัตรา 
3. นักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน  1  อัตรา 
4. นักวิชาการสาธารณสุข   จ านวน  1  อัตรา 
5. เจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน  1  อัตรา 
 (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 

 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ ์ (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 
2. / หมายเหตุ... 
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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) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค 

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 

3. การรับสมัคร 
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 21 - 25
กรกฎาคม 2557 ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. และ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข (054) 710383, 710190 ต่อ 120, 121   
 

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

ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  3  รูป 
   (2) ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้
มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่ส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 

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

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

   ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับด้วย 
 

 3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ 
   ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ ส าหรับต าแหน่งที่สมัคร  ดังนี้ 
    - ระดับปริญญาตรี  200  บาท 
    - ต่ ากว่าปริญญาตรี  100  บาท 
 

3. / 3.4 เงื่อนไข... 
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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. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
    และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน 
  จังหวัดน่าน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และทางเว็บไซต์
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน wwwnno.moph.go.th  ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 
 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

หลักเกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
 

ครั้งที่ 1 
- ภาค ก. ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
  (คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน) 
- ภาค ข. ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 

 

 
100 

 
100 

 

 
- สอบข้อเขียน 
 
- สอบข้อเขียน 

 

ครั้งที่ 2 
- ภาค ค. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
  (พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ คือ ความรูเ้กี่ยวกับการปฏบิัติหน้าที ่
  ประสบการณ์ คณุลักษณะ เจตคติ และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม) 

 

 
100 

 

 
- สอบสัมภาษณ์ 

 

จังหวัดน่าน จะด าเนินการประเมิน ครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ที่ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 แล้วเท่านั้น  จึงจะมีสิทธิ
เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ต่อไป 
 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมิน และผ่านการประเมินใน
ทุกภาค โดยได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนการประเมินรวมกันลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ได้
คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่า 
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งยังเท่ากันอีก จะพิจารณา
จากล าดับในการสมัครสอบของผู้ที่ได้สมัครก่อน เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 

 
 

4. / 7. การประกาศ... 
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7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  จังหวัดน่าน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตามล าดับ
คะแนนสอบ ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อ
ครบก าหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ 
แล้วแต่กรณี  
 

8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 

  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีจังหวัดน่านก าหนด 
 
    ประกาศ  ณ  วันที ่ 7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

 
 
รหัส 01  ต าแหน่ง นิติกร 
 

1. กลุ่มงานพนักงานราชการ   
- บริหารทั่วไป 

 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 - ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย 
ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง จัดท านิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง 
และพยานหลักฐาน เพ่ือด าเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- ได้รับปริญญาตรี  ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน 
- กลุ่มงานนิติการ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  จ านวน  1  อัตรา 

 

5. ค่าตอบแทน   
- เดือนละ  18,000  บาท  

 

6. สิทธิประโยชน ์  
- ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

 

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

1. กลุ่มงานพนักงานราชการ   
- บริหารทั่วไป 

 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 - ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการส ารวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรู้ในด้านต่าง  ๆ เพ่ือการด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาล  การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน การควบคุม การตรวจสอบ การ
ด าเนินงานกระจายเสียง ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตามแผนงานและ
นโยบายการประชาสัมพันธ์หรือตามกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- ได้รับปริญญาตรี  ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์  วารสารศาสตร์  นิเทศศาสตร์  สื่อสารมวลชน 

 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน 
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จ านวน  1  อัตรา 

 

5. ค่าตอบแทน   
- เดือนละ  18,000  บาท  

 

6. สิทธิประโยชน ์  
- ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

 

7. ระยะเวลาการจ้าง  
- วันเริ่มสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนบท้าย 3 

 
รหัส 03  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  

 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลภูเพียง  จ านวน  1  อัตรา 

 

5. ค่าตอบแทน   
- เดือนละ  18,000  บาท  

 

6. สิทธิประโยชน ์  
- ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

 

7. ระยะเวลาการจ้าง  
- วันเริ่มสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนบท้าย 4 

 
รหัส 04  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
และอบรมด้านการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 - ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทาง
จิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ
ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด 
หรือทางแพทย์แผนจีน  

 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน 
- สถานีอนามัยบ้านด่าน ต าบลขุนน่าน      จ านวน  1  อัตรา 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 
 

5. ค่าตอบแทน   
- เดือนละ  18,000  บาท  

 

6. สิทธิประโยชน ์  
- ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

 

7. ระยะเวลาการจ้าง  
- วันเริ่มสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2559 

 
 
 
 



แนบท้าย 5 
 
รหัส 05  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
 

1. กลุ่มงานพนักงานราชการ   
- บริการ 

 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก    

ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ในทรัพย์สินของทางราชการ การด าเนินการ
เกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ 
การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  ทุกสาขาวิชา 
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ทุกสาขาวิชา 
 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน 
- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 1 อัตรา 

 

5. ค่าตอบแทน   
- วุฒิ ปวท. เดือนละ  13,010  บาท 
- วุฒิ ปวส. เดือนละ  13,800  บาท 

 

6. สิทธิประโยชน ์  
- ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

 

7. ระยะเวลาการจ้าง  
- วันเริ่มสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


