(สําเนา)
ประกาศจังหวัดน่าน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------ด้วยจังหวัดน่าน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงาน
ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่ อ นไขการสรรหาและเลื อ กสรรพนั ก งานราชการ และแบบสั ญ ญาจ้ า งของพนั ก งานราชการ
ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบั ติเฉพาะงานและคุ ณสมบั ติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจั ดกรอบอั ตรากํ าลังพนักงานราชการ
พ.ศ. 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิ บัติงานการบริ หารและการพัฒ นาทรั พยากรบุคคล ซึ่ งมี ลักษณะงานที่ ปฏิ บัติเกี่ ยวกั บ
การศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากร
บุคคล การวางแผนทรั พยากรบุคคล การกํ าหนดตําแหน่ง การให้ ได้รั บ เงิน เดื อนและเงิ น ประจํ าตําแหน่ ง
การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม
และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,960 บาท
1.2 ตําแหน่งนิตกิ ร
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย
ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทํานิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐาน เพื่อดําเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และการ
ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,960 บาท

1.3 ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
ปฏิ บั ติ ง านทางวิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี
ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การเงิ น
การงบประมาณการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
/อัตราว่าง…

-2อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,960 บาท
1.4 ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด
ของพัสดุ เพื่อกําหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ
การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,960 บาท
1.5 ตําแหน่งนักวิชาการสถิติ
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
ปฏิ บั ติงานด้ านวิ ช าการสถิ ติซึ่ง มี ลั กษณะงานที่ ป ฏิ บั ติเ กี่ ย วกั บ วิ ช าการทางด้ านสถิ ติ เช่ น
การกําหนดมาตรฐานสถิติกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและควบคุมคุณภาพเชิงสถิติและเทคนิคการปฏิบัติการทาง
สถิติการวางแผนการจัดทําสถิติรวมทั้งการดําเนินการส่งเสริมวิชาการสถิติและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,960 บาท
1.6 ตําแหน่งนักจิตวิทยา
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานทางวิชาการในการประเมินภาวะสุขภาพจิตให้คําแนะนําปรึกษารวมทั้งการส่งเสริม
ป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในสังคมซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศงาน ฝึกอบรมวิชาจิตวิทยา
เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาในหน่วยงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,960 บาท
1.7 ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของ
ส่วนราชการหรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง
ในระดับประเทศรวมถึงประเด็น ปัญหาทางเศรษฐกิ จ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อประกอบการกําหนดนโยบายจัดทําแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลสําหรับกําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,960 บาท
/1.8 ตําแหน่ง...

-31.8 ตําแหน่งนายช่างเทคนิค
กลุ่มงาน เทคนิค
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานด้านเทคนิคซึ่งมีลักษณะงานให้บริการด้านการตรวจ บํารุงรักษา ซ่อมเครื่องมือ
ทางการแพทย์ และเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 12,240 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) สัญชาติไทย
(2) อายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า นี้ ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล
ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ และได้
ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ตําแหน่งนิติกร
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
/ตําแหน่ง…
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ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ตําแหน่งนักวิชาการสถิติ
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์หรือสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่ง ทางเวชสถิติ
ตําแหน่งนักจิตวิทยา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง
จิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก
ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในทุกสาขาวิชา
ตําแหน่งนายช่างเทคนิค
ได้ รั บ คุ ณ วุ ฒิ ป ระกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.)หรื อ เที ย บได้ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า นี้ ใ น
ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้ากําลัง
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค ร ขอและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ ก ลุ่ ม งานทรั พ ยากรบุ ค คล
อาคารสิริเวชรักษ์ ชั้น 4 โรงพยาบาลน่าน ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน
1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป)
(2) สําเนาวุฒิการศึกษาและสําเนาระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตําแหน่งที่สมัคร (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้อง
สําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ในกรณีที่ไม่ สามารถนําหลั กฐานการศึกษาดังกล่ าวมายื่น พร้อมใบสมัครได้ ให้ นําหนั งสื อรั บรองคุณวุ ฒิ
ที่ส ถานศึกษาออกให้ โดยระบุ ส าขาวิช าที่ สํ าเร็ จการศึ กษา และวั น ที่ที่ได้รั บ อนุ มัติป ริญญาบั ตรหรื อ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(5) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย
3.3 ค่าสมัครสอบ
ผูส้ มัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบตําแหน่ง 1.1 – 1.7 อัตราค่าสมัครตําแหน่งละ 100 บาท
ตําแหน่ง 1.8 อัตราค่าสมัคร 50 บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
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-53.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ ส มั ครเข้ ารั บ การเลื อ กสรรจะต้ องรั บ ผิ ดชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ าเป็ น ผู้ มี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น และจังหวัดน่าน จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
จังหวัดน่าน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์ข่าวโรงพยาบาลน่าน
และทางเว็บไซต์ www.nanhospital.go.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม
1. ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
100
2. ภาค ข. วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
100
3. ภาค ค. ความเหมาะสมกับตําแหน่ง
100
(ผู้มีสิทธิสอบ ต้องผ่านทั้งภาค ก. และ ข.)
(พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ คือ ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ ประสบการณ์ คุณลักษณะ เจตคติและบุคลิกภาพที่เหมาะสม)

วิธีการประเมิน
- สอบข้อเขียน
- สอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์

6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละภาค ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
จังหวัดน่าน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงลําดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลง
มาตามลําดับ ในกรณีได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ใน
ลําดับที่สูงกว่า
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จั ง ห วั ดน่ า น จะ ป ร ะก า ศ ร าย ชื่ อ ผู้ ผ่ า น ก าร เ ลื อก ส ร ร ตา ม ลํ าดั บ ค ะ แน น ส อ บ
ณ ศูนย์ข่าวโรงพยาบาลน่าน และทางเว็บไซต์ www.nanhospital.go.th
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 2 ปีนับแต่
วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
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8. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลน่าน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยได้รับค่าตอบแทนตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร และในวันที่ทํา
สัญญาจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจและราชการส่วนท้องถิ่น
จังหวัดน่านจะดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอ
ภาคดังนั้น หากมี ผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่ว ยเหลือให้ ท่านได้ รับ การเลือกสรร หรื อมี พฤติกรรมในทํ
รรมใ านอง
เดียวกันโปรดอย่าหลงเชื่อ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.. 2556
(ลงชื่อ) กาญจพล เอิบสุขสิริ
(นายกาจพล เอิบสุขสิริ)
รองผูผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สําเนาถูกต้อง
(นายนพพล ศรีประเสริฐ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กลุ่มทรัพยากรบุคคล รพ.น่าน
29 เมษายน ๒๕๕6

