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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#งนักโภชนาการ 
       1.3 ตําแหน#งแพทย>แผนไทย 
       1.4 ตําแหน#งพยาบาลวิชาชีพ 
             (ดังรายละเอียดแนบท<าย) 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการ
เลือกสรร 
       คุณสมบัติท่ัวไป 
                      (๑) มีสัญชาติไทย 
                     (๒) มีอายุไม#ตํ่ากว#า ๑๘ ป� (นับถึงวันปTดรับสมัคร) 
                      (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 
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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  28  กรกฎาคม – 5  สิงหาคม  255๗ ใน
วันและเวลาราชการ 
       ๓.๒ หลักฐานท่ีต�องย่ืนพร�อมใบสมัคร 
    (๑) รูปถ#ายหน<าตรง ไม#สวมหมวกและไม#สวมแว#นตาสีดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว     
โดยถ#ายไม#เกิน ๑ ป� (นับถึงวันเปTดรับสมัคร) 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<มีอํานาจอนุมัติภายในวันปTดรับสมัคร คือ วันท่ี  5  สิงหาคม  255๗  
                   ในกรณีท่ีไม#สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล#าวมายื่นพร<อมใบสมัครได< ให<นํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให< โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีได<รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ซ่ึงจะต<องอยู#ภายในกําหนดวันปTดรับสมัครมายื่นแทนก็ได< 
   (3) สําเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย>แผนไทย ประเภทเวชกรรม
ไทย หรือสาขาการแพทย>แผนไทยประยุกต> (เฉพาะตําแหน#งแพทย>แผนไทย) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ>ชั้นหนึ่ง (เฉพาะตําแหน#งพยาบาลวิชาชีพ) 
จํานวน 2 ฉบับ 
    (4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ<าน จํานวนอย#างละ ๑ ฉบับ 
               (5) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช#น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู<สมัครเพศหญิง)         
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม#ตรงกัน) อย#างละ ๑ ฉบับ 
    (6) หนังสือรับรองการผ#านงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถ<ามี) 
    (7) หลักฐานผ#านการเกณฑ>ทหาร สด.๘ หรือ สด.๔๓ (สําหรับเพศชาย)        
จํานวน ๑ ฉบับ 
    (8) 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  
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          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 
      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 13 สิงหาคม 255๗ ณ ฝdาย   
การเจ<าหน<าท่ี ชั้น ๕ อาคารผู<ปdวยนอก - อํานวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี และทางเว็บไซต>โรงพยาบาล
อุดรธานี www.udh.go.th  

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 
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    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 

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  22  กรกฎาคม  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 จัดงานรับรองและงานพิธีต#าง ๆ เตรียม
เรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงาน
อ่ืน ๆ ทําเรื่องติดต#อกับหน#วยงานและบุคคลต#าง ๆ ท้ังในประเทศและต#างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามมติท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งหัวหน<าส#วนราชการ หรือมีลักษณะงานท่ีต<องปฏิบัติเก่ียวกับ
การควบคุม และบริหารงานหลายด<านด<วยกัน เช#น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัด
ระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานท่ี งานเอกสาร งาน
ระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข<อมูลสถิติ งานสัญญา เป7นต<น และปฏิบัติหน<าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข<อง  

       อัตราว�าง   2  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  ในทุกสาขาวิชา  
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๑.๒ ตําแหน�งนักโภชนาการ 
       กลุ�มงาน  บริหารท่ัวไป 
       ตําแหน�ง  นักโภชนาการ    
               ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
       ปฏิบัติงานทางโภชนาการ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห> วิจัย ปYญหา
โภชนาการด<านต#าง ๆ เพ่ือปรับปรุงแก<ไขและส#งเสริมภาวะโภชนาการของประชาชน สํารวจและรวบรวมข<อมูล
ด<านโภชนาการของประชาชนภาคต#าง ๆ เพ่ือหาสาเหตุของโรคขาดสารอาหาร วางแผนปxองกัน และบําบัดโรค
ขาดสารอาหาร วิจัยด<านอาหารและโภชนาการเพ่ือกําหนดเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและพัฒนาเทคโนโลยีต#าง 
ๆ ให<เหมาะสม ทดลองตํารับอาหารใหม#ตามหลักวิชาอาหารและโภชนาการ ส#งเสริมการผลิตอาหารท่ีจําเป7นแก#
การปรับปรุงภาวะโภชนาการ ค<นคว<า ทดลองและพัฒนาสูตรอาหาร ซ่ึงมีคุณค#าด<านโภชนาการ กําหนด
รายการอาหารควบคุมและให<คําแนะนําในการประกอบอาหารเฉพาะโรค จัดสอนฝyกอบรมเจ<าหน<าท่ี 
อาสาสมัครหมู#บ<านและประชาชนท่ัวไป และเผยแพร#ความรู<ประชานิเทศด<านโภชนาการทางสื่อมวลชนโดยวิธี
ต#างๆ และปฏิบัติหน<าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข<อง  

       อัตราว�าง   1  อัตรา  ฝdายโภชนาการ  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#ตํ่ากว#านี้  ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง
วิทยาศาสตร>การอาหาร  ทางการอาหาร  ทางเทคโนโลยีการอาหาร  ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ  
ทางวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยีการอาหาร  ทางอาหารและโภชนาการ  ทางโภชนาการและการจัดการความ
ปลอดภัยในอาหาร  หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล#าวข<างต<น 
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 ๑.๓ ตําแหน�งแพทย5แผนไทย 
       กลุ�มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 
       ตําแหน�ง  แพทย>แผนไทย    
               ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
      ปฏิบัติงานด<านการแพทย>แผนไทยและการแพทย>แผนไทยประยุกต>  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการรักษาพยาบาล  การส#งเสริม  การปxองกัน  การบําบัดรักษาการฟ[zนฟูสุขภาพท่ีเก่ียวข<องกับชีวิต
สุขภาพและอนามัยของประชาชน  ด<านศาสตร>การแพทย>แผนไทย  รวมถึงการศึกษา  วิเคราะห>  วิจัย  คิดค<น  
วางแผน  และพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีด<านการแพทย>แผนไทยและสมุนไพร  ให<คําปรึกษา  แนะนํา  
ฝyกอบรมเก่ียวกับวิทยาการด<านการแพทย>แผนไทยและสมุนไพร  และปฏิบัติหน<าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข<อง 
       อัตราว�าง   1 อัตรา งานการแพทย>แผนไทยและแพทย>ทางเลือก  กลุ#มงานผู<ปdวยนอก  

โรงพยาบาลอุดรธานี   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

       ค�าตอบแทน  19,500  บาทต#อเดือน   

       สิทธิประโยชน5  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว#าด<วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

       ระยะเวลาการจ�าง  วันเริ่มสัญญาจ<าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

       คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง    
       ได<รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย#างอ่ืนท่ีเทียบได<ไม#ตํ่ากว#านี้  ในสาขาวิชาการแพทย>แผนไทย  หรือ
สาขาวิชาแพทย>แผนไทยประยุกต>  และได<รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ  สาขาการแพทย>แผนไทย  ประเภท
เวชกรรมไทย  หรือสาขาการแพทย>แผนไทยประยุกต>  
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๑.๔ ตําแหน�งพยาบาลวิชาชีพ 
       กลุ�มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 
       ตําแหน�ง  พยาบาลวิชาชีพ    
               ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   
       ปฏิบัติงานด<านการพยาบาล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีต<องปฏิบัติ โดยผู<ได<รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ>ชั้นหนึ่ง ท่ีเก่ียวข<องโดยตรงต#อชีวิต สุขภาพและ
อนามัยของประชาชนท้ังในสถานบริการสุขภาพและในชุมชนปฏิบัติงานส#งเสริมและพัฒนาบริการการพยาบาล 
ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให<การพยาบาลและ การผดุงครรภ>ตามกฎหมายวิชาชีพ ช#วยเหลือแพทย>กระทําการ
รักษาโรค ทําหน<าท่ีเป7นผู<ให<บริการ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร>และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ 
วินิจฉัยปYญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให<การพยาบาลและการผดุงครรภ> 
ศึกษา วิเคราะห> คิดค<น พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให<เป7นไปอย#างมีคุณภาพและอยู#ใน
มาตรฐาน ส#งเสริมและพัฒนาความรู<ความสามารถทางการพยาบาลให<กับเจ<าหน<าท่ีท่ีเก่ียวข<องกับงานการ
พยาบาล จัดสถานท่ีและเตรียมอุปกรณ>ท่ีใช<ในการรักษาพยาบาล ช#วยแพทย>ในการตรวจวินิจฉัยและ
บําบัดรักษา จัดเตรียมและส#งเครื่องมือในการผ#าตัด ช#วยแพทย>ในการใช<ยาระงับความรู<สึก หรือใช<เครื่องมือ
พิเศษบางประเภท เพ่ือการวินิจฉัยและบําบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุง
ครรภ> การส#งเสริมสุขภาพและปxองกันโรค การฟ[zนฟูสภาพผู<ปdวย และปฏิบัติหน<าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข<อง  

       อัตราว�าง   7  อัตรา  งานผู<ปdวยใน  กลุ#มการพยาบาล  โรงพยาบาลอุดรธานี                               
                                          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

       ค�าตอบแทน  19,500  บาทต#อเดือน   

       สิทธิประโยชน5  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว#าด<วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

       ระยะเวลาการจ�าง  วันเริ่มสัญญาจ<าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

       คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง    
       ได<รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย#างอ่ืนท่ีเทียบได<ไม#ต่ํากว#านี้  ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร>  และ
ได<รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง  หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ>ชั้นหนึ่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


