
 
 

 
 
 
                                                ประกาศจังหวัดหนองคาย 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
........................... 

ด้วยจังหวัดหนองคาย จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงาน
ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการลงวันที่ ๑๑ 
กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.ต าแหน่ง ชื่อ กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน  
   ชื่อต าแหน่ง    

1) นักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน  2  อัตรา 
2) นิติกร                     จ านวน  1  อัตรา 
3) นักจิตวิทยา   จ านวน  1  อัตรา 
4) นักรังสีการแพทย์  จ านวน  2  อัตรา 

(มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)                   
๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
     คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่ต่ ากว่า ๒0 ปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะการกระท าความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

     หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ         
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่นและจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม  
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) มายื่นด้วย 
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๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 
2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  ตั้งแต่ที่ 5 มีนาคม ๒๕61 ถึงวันที่ 13 มีนาคม ๒๕61  ในวัน 
และเวลาราชการ 

๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 

เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 
(๒) ส าเนาแสดงผลการศึกษา ได้แก่ ส าเนาวุฒิการศึกษา และส าเนาระเบียนแสดงผลการ

เรียน (ทรานสคริป) ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดย
จะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้ที่มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  ในกรณีที่ไม่สามารถน า
หลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุ
สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมา
ยื่นแทนก็ได ้

(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(4) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อตัว 

ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
(5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.

ฉบับที ่๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) จ านวน ๑ ฉบับ 
(6) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 
ทั้งนี ้ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ครบถ้วน พร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับ

และส าเนาซึ่งผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับไว้ 
๓.๓. ค่าธรรมเนียมในการสอบ 

ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร จ านวน  200  บาท เมื่อสมัครแล้ว
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตาม  

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง    และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆในใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิส าหรับต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการไดเ้ข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน 
สมรรถนะ 

จังหวัดหนองคาย โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และก าหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินฯ ใน
วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และทางเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดหนองคาย http://wwwnko.moph.go.th 
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๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังต่อไปนี้ 

 
หลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งที ่๑   
สอบข้อเขียน  วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 100 

การประเมินครั้งที ่๒ 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
100 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200  
 

จังหวัดหนองคาย จะด าเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการประเมินใน
ครั้งที ่๑ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งท่ี ๒ ต่อไป 
๖. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้  ความสามารถ 
ทักษะ  และสมรรถนะในการประเมินครั้งท่ี 1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนในการประเมินครั้งที่ 2 ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๖๐ 

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่ ๒ 
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะในการประเมินครั้งที่ 1 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูง
กว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้ง
ที่ ๒ เท่ากัน จะพิจารณาก าหนดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสอบในการประเมินครั้งที่ 1  มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่ 
สูงกว่า 
๗. การประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 

จังหวัดหนองคาย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ณ  ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และทางเว็บไซต์ http://wwwnko.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็น
อันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบก าหนด  2  ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
๘. การท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีจังหวัดหนองคาย ก าหนด 

ประกาศ ณ วันที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒561 

 
 

                                                                   (นายสุชาติ  ทีคะสุข) 
                                        รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  ปฏิบัติราชการแทน 
                                                       ผูว้่าราชการจังหวัดหนองคาย 



 

   
                                                            -4-                                 

      
เอกสารแนบท้ายประกาศ 

1) ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

    ปฏิบัติ ง านทางวิชาการ เงินและบัญชี  ซึ่ งมี ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ เกี่ ยวกับการ เงิน 
การงบประมาณการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  อัตราว่าง    2   อัตรา 

ค่าตอบแทน   ๑8,000 บาท/เดือน 
สถานที่ปฏิบัติงาน  1.ฝุายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
                          อัตราว่าง 1 อัตรา 
                        2.ฝุายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสังคม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
                          อัตราว่าง 1 อัตรา   
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63 

    คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น 
 

2) ชื่อต าแหน่ง นิติกร 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

    ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหา
กฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดท านิติกรรม รวบรวม
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพ่ือด าเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัย
ข้าราชการ และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
  อัตราว่าง    ๑   อัตรา 

ค่าตอบแทน   ๑8,000 บาท/เดือน 
สถานที่ปฏิบัติงาน  กลุ่มงานนิติการ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63 

          คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
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3) ชื่อต าแหน่ง  นักรังสีการแพทย์ 
กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

    ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสี
รักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์ เช่นการถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ปุวยด้วย
เครื่องรังสีเอ็กซ์ โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใช้ที่ยุ่งยาก การฉายรังสีเพ่ือบ าบัดรักษาผู้ปุวยที่เป็น
โรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ 60 และเครื่องมื อทางรังสีเทคนิคอ่ืน ๆ การใช้สาร
กัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็คโทรนิกทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ปุวย การค านวณปริมาณรังสีและการ
ก าหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่ผู้ปุวยตามปริมาณที่ต้องการ เพ่ือช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบ าบัดรักษาโรค 
การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องก าเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทาง
รังสีการแพทย์ การปูองกันอันตรายจากรังสีด้วยวิธีการทางรังสีฟิสิกส์การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยทางรังสี การแพทย์ รวมทั้ง
ปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ ๆ ท ารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
  อัตราว่าง    2   อัตรา 

ค่าตอบแทน   ๑9,500 บาท/เดือน 
สถานที่ปฏิบัติงาน 1) กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลโพธิ์ตาก  
                         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  จ านวน 1 อัตรา 
                      2) กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลรัตนวาปี 
                         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  จ านวน 1 อัตรา 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63 

    คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 
 

4) ชื่อต าแหน่ง  นักจิตวิทยา 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานทางวิชาการในการประเมินภาวะสุขภาพจิต ให้ค าแนะน าปรึกษา รวมทั้งการ

ส่งเสริมปูองกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศงาน ฝึกอบรมวิชา
จิตวิทยา เพ่ือพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาในหน่วยงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องให้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานด้านจิตวิทยา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
 
                                                                                        อัตราว่าง.../6 
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 อัตราว่าง    1   อัตรา 

ค่าตอบแทน   ๑8,000 บาท/เดือน 
สถานที่ปฏิบัติงาน    กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ           
                           ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  จ านวน 1 อัตรา  
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63 

    คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชา ใดวิชาหนึ่งทาง
จิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก  
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