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หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน ้าโขง” 

 
 
 

ประกาศจังหวัดหนองคาย 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ และต าแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 
สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  

…………………………………… 
 

  ด้วยจังหวัดหนองคาย จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่ง
นายแพทย์ปฏิบัติการ และต าแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติง าน ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความใน 
มาตรา 55 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หนังสือส านักงาน ก.พ.  
ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551  และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว 12 ลงวันที่  
21 กันยายน ๒๕60 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
 

  1. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
 1.1 ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ      
 1.2 ต าแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน        
 1.3 เงินเดือนที่จะได้รับ 
  อัตราเงินเดือน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  2. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 
 จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง  
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

     4. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
                         4.1 คณุสมบัติท่ัวไป   
      ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36               
แห่งพระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 
   ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) 
       (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  ข. ลักษณะต้องห้าม 
  (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  (2) เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ 
หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดใน กฎ ก.พ.  

…2/ (3) เป็นผู้อยู่ใน… 

 
(ส าเนาคู่ฉบับ) 



- 2 - 

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน ้าโขง” 

 
  (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ตามพระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น 
  (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (8) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (9) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น 
  (10) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือตามกฎหมายอื่น 
   (11) เป็นผู้ เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ 
  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.(4) 
(6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้รับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม 
(10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออก
จากราชการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ ส ำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๑)  ให้มีสิทธิสมัครเข้ำรับ 
กำรคัดเลือกได้แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญที่ได้รับกำรคัดเลือกต่อเมื่อพ้นจำกกำรเป็น 
ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองแล้ว 
  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือก 
เพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538  

                    4.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
                        คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  5. ก าหนดการและวิธีการรับสมัคร 
     5.1 สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โทร. 0 4241 1285 
     5.2 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่  5 – 9 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ  
ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น.  ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. 

 
…3/ 5.3 ค่าธรรมเนียม… 
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     5.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท 
                               เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิก
การคัดเลือกนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่ าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก      
แก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น  
     5.4 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด าและไม่สวมหมวก ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้ว 
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รปู 
       (2) ส าเนาปริญญาบัตร/ส าเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภา
มหาวิทยาลัย/สถานศึกษาอนุมัติ อย่างใดอย่างหนึ่ง และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครคัดเลือก จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ผู้ที่จะถือว่าเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
ทีเ่กี่ยวข้องการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือวันที่ 9 สิงหาคม 2562 
   กรณียังไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ก็ให้น า
หนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
   (3) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา จ านวน 1 ฉบับ 
(เฉพาะผู้สมัครต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ)       
   (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ซึ่งมรีูปถ่ายลายมือชื่อ และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักปรากฏชัดเจน จ านวน 1 ฉบับ 
   (5) ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
     (6) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ  
จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
      (7) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่  

    - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ  
    - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
    - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    - โรคติดต่อร้ายแรง 

       - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ.ก าหนด 
   ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง”  
และลงชื่อก ากับไว้ด้วย (ให้น าหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย) ทั้งนี้ ให้ใช้แบบฟอร์มใบรับรอง 
แนบท้ายประกาศนี ้
 

...4/ 6. เงื่อนไข… 
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 6. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก 
      ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบั ติ
ทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก  
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมคัรน ามายื่น
ไม่ตรงตามคุณวุฒิหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของจังหวัดหนองคาย จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
ในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  

 7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 
     จังหวัดหนองคายจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและก าหนดวันเวลาสถานที ่
คัดเลือกให้ทราบภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ทาง website  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  
ที่ wwwnko.moph.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” และทางเว็บไซต์ของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ที่ wwwnko.moph.go.th/HR และที่ป้ายประกาศของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 
 

 8. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก  
      คณะกรรมการฯ จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)   
เป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา  
ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใด 
เพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น  ความรู้ที่ใช้อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

 9. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60   

                   10. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก  
 10.1 จังหวัดหนองคาย จะประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้     
คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ   
และสมรรถนะที่  ก.พ. และจังหวัดก าหนด ในกรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้รับ 
เลขประจ าตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อน เป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า      
 10.๒ การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้จนถึง สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่าน 
การคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก   

 
 

…5/ 11. การบรรจุแต่งตั้ง… 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ และต าแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 

ตามประกาศจังหวัดหนองคาย ลงวันที่  26 กรกฎาคม 2562 
-------------------------------------------- 

 

ต าแหน่งที่ 1 ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 
 

๑. เงินเดือนที่จะได้รับ 
 อัตราเงินเดือนระหว่าง  18,020 – 19,830 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตาม
คุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่  23 สิงหาคม 2555  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

2. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก  จ านวน 1 อัตรา        
  บรรจุที่ส่วนราชการ กลุ่มงานการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ    
 

3. ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ         
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด้านการปฏิบัติการ 
 (1) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชน
มีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ  
 (2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพ่ือประกอบการพัฒนา
แนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ 
ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 
 (3) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือวางแผนการด าเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน 
เฝ้าระวัง รักษาโรค และฟ้ืนฟู ส่งเสริมสุขภาพทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
 (4) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติ เวชศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทางนิติเวชศาสตร์ เพ่ือให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต 
 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 

 3. ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย   

...7/ 4. ด้านการบริการ… 
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  4. ด้านการบริการ  
   (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค การฟ้ืนฟู
สภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ต้นมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้มีสุขภาพท่ีดี 
   (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
   (3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนลียีทางการแพทย์และสาธารณสุข แก่บุคลากรสาธารณสุ ข 
นักศึกษาและประชาชน เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ ไม่ต่ ากว่านี้ และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…8/ ต าแหน่งที่ ๒… 
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ต าแหน่งที่ ๒ ต าแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 

 
๑. เงินเดือนที่จะได้รับ ดังนี้ 
 1.๑ อัตราเงินเดือนระหว่าง 10,840 - 11,930 บาท (ส าหรับวุฒิประกาศนียบัตรของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 ๑.๒ อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท (ส าหรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 
 ทั้งนี้  อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่  23 สิงหาคม 2555 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

2. ต าแหน่งว่างครั้งแรก  จ านวน 1 อัตรา  
 บรรจุที่ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์  
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 
  

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านเวชสถิติ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย       
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้      
 1. ด้านปฏิบัติการ 

(1) ให้บริการในงานเวชระเบียน อย่างมีมาตรฐานเพ่ือการรักษา ดูแลสุขภาพผู้ป่วย 
(2) ให้บริการ จ าแนกประเภทผู้ป่วย เพ่ือการส่งผู้ป่วยไปรับการรักษากลุ่มเฉพาะโรคได้อย่างถูกต้อง 
(3) ให้รหัสทางการแพทย์ตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้องเพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ทางการแพทย ์
(4) เก็บรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ เพ่ือจัดท ารายงาน และน าเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป 

 2. ด้านบริการ 
 (1) ให้บริการข้อมูลเวชระเบียนและสถิติประเภทต่าง ๆ แก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง บุคลากรทาง

การแพทย์ ประชาชน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ศึกษา อ้างอิง วางแผนงานต่าง ๆ  
  (2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ  
 

4. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษา 
ตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน 
 

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



 

 

      เลขที่สมัคร..................... 
แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 

                                                              
                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
เรียน     ผูว้่าราชการจังหวัดหนองคาย 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................. 
สัญชาติ........................เกิดวันที่ ..............เดือน...................................พ.ศ. .....................อาย ุ...........ปี .............
เดือน(นับถึงวันสมัคร)  เลขประจ าตัวประชาชน......................................................ออกให้ ณ อ าเภอ.................. 
จังหวัด...........................................วันท่ี ..............เดือน................................พ.ศ........................เปน็ผู้ 

 O ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงหรือทุนรัฐบาล และส าเร็จการศึกษาวุฒิ.................................. 

ซ่ึงไดร้ับอนุมัติการศึกษาดังกล่าวจากสถานศึกษา................................................................ .................................. 
ประเทศ........................................................วันที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. ................................... 

 O ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ.อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้ น  

เพ่ือเข้ารับราชการในส่วนราชการนั้นโดยเฉพาะ โดยได้รับวุฒิ....................................ซึ่งได้รับอนุมัติวุฒิดังกล่าว
จากสถานศึกษา..................................................................วนัที่.............เดือน...........................พ.ศ..................... 

 O ส าเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ.ก าหนดให้คัดเลือกบรรจุได ้คือวุฒิ................................. 

ซ่ึงได้รับอนุมัตกิารศึกษาดังกล่าวจากสถานศึกษา.................................................................................................. 
วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ................... 

 O เคยสอบแข่งขันได้ในต าแหน่ง...............................................ตามประกาศการขึ้นบัญชี

ผู้สอบแข่งขั้นได้ของกรม/ส านักงาน.....................................ลงวันที่...........เดือน........................พ.ศ.... ................ 
และถึงล าดับที่ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว แต่ไม่สามารถไปรับการบรรจุได้เนื่องจากอยู่ในระหว่าง
รับราชการทหารและขณะนี้บัญชีผลการสอบแข่งข้ันดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้ว  
 ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใน
ต าแหน่ง.......................................................................................ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
และขอแจ้งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
รูปถ่าย 

1x1.5 นิ้ว 
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1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
สถานทีเ่กิด  จังหวัด........................................................ภูมิล าเนา........................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย...................................ถนน...................................... 
ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย์......................................... 
E-mail Address.................................................โทรศัพท์.............................โทรศัพท์มือถือ................................ 

อาชีพ   O ลูกจ้าง/พนักงานราชการ O ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่ง................................................... 

          O ข้าราชการประเภทอ่ืน ต าแหน่ง....................................................  O ก าลังศึกษาต่อ 

          O อ่ืน ๆ ................................................................................................................................................. 

สถานที่ท างาน หน่วยงาน /กรม/บริษัท...........................................กอง/ฝ่าย....................................................... 
E-mail Address.............................................................. ....โทรศัพท์................................................................... 

สถานภาพ    O โสด  O  สมรส O หม้าย O หย่า 

ชื่อสามี/ภรรยา.................................................................. สญัชาติ..............................อาชีพ............................... 
ชื่อบิดา.............................................................................. สญัชาติ.............................อาชพี................................. 
ชื่อมารดา..........................................................................  สญัชาติ..............................อาชีพ................................ 
 
2. ประวัติการศึกษา (กรอกทุกวุฒิท่ีได้รับและแนบส าเนาระเบียนผลการเรียนเฉพาะวุฒิที่ใช้สมัครคัดเลือก 
มาพร้อมใบสมัคร ) 
 

วุฒิที่ได้รับ สาขาวิชา 
(วิชาเอก) 

คะแนนเฉลี่ย 
ตลอดหลักสูตร 

ชื่อสถานศึกษา ระยะเวลา 
ตั้งแต่............. 
ถึง................ 

…………………..……… ………………………………….. ………..…………. …………………................ …………………….. 
…………………..……… ………………………………….. ………..…………. …………………................ …………………….. 
…………………..……… ………………………………….. ………..…………. …………………................ …………………….. 
…………………..……… ………………………………….. ………..…………. …………………................ …………………….. 
…………………..……… ………………………………….. ………..…………. …………………................ …………………….. 
…………………..……… ………………………………….. ………..…………. …………………................ …………………….. 
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3. ประวัติการท างาน /ฝึกอบรม 
 

สถานที่ท างาน/
ฝึกอบรม 

ต าแหน่ง/ 
ลักษณะงาน 

เงินเดือน
สุดท้าย 

ก่อนออก 

ระยะเวลา 
ตั้งแต่...............
ถึง.……….……. 

เหตุผลที่ออก 

……………………….……… ………………………………. …………………. ……………………………. ……………………. 
……………………….……… ………………………………. …………………. ……………………………. ……………………. 
……………………….……… ………………………………. …………………. ……………………………. ……………………. 
……………………….……… ………………………………. …………………. ……………………………. ……………………. 
……………………….……… ………………………………. …………………. ……………………………. ……………………. 
……………………….……… ………………………………. …………………. ……………………………. ……………………. 
……………………….……… ………………………………. …………………. ……………………………. ……………………. 
……………………….……… ………………………………. …………………. ……………………………. ……………………. 
……………………….……… ………………………………. …………………. ……………………………. ……………………. 
     
4.ความรู้ความสามารถพิเศษ  
 

.............................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................ ...................................... 

......................................................................................................................................................................... ..... 

.............................................................................................................................................................................. 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ) ...........................................................ผู้สมัคร 
      (........................................................) 
     วันที่............... เดือน.................................. พ.ศ............... 
 
 
     (ลงชื่อ)......................................................ผู้รับรองข้อมูล 
      (........................................................) 
       ผู้บังคบับัญชาระดับต้นของผู้สมัคร 
     วันที่............... เดือน.................................. พ.ศ............... 
   
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
ที่ นค 0032..............            .........................…………………..……………. 
                                                                                 ………………………………………………………. 
 

หนังสือรับรองการปฏิบัตงิาน 

 

 หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ............................................................. .....................................  
ได้ปฏิบัติงานเป็น  

(  ) ลูกจ้างชั่วคราว   ต าแหน่ง ...................................... โรงพยาบาล.................................................. ... 
     ตั้งแต่วันที่...........................ถึงวันที่...................... ........  
(  ) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   ต าแหน่ง ...................... โรงพยาบาล............................................. 
     ตั้งแต่วันที่...........................ถึงวันที่.............................   
(  ) พนักงานราชการ   ต าแหน่ง .................................. โรงพยาบาล...................................................... 
     ตั้งแตว่ันที่...........................ถึงวันท่ี.............................  
ระยะเวลา.....................ปี..................เดือน ได้รับค่าจ้าง ณ วันรับรอง จ านวนเงิน ........................ บาท     
(............................................................................) 

   ให้ไว้ ณ วันที.่.................... เดือน  ....................... พ.ศ................... 

 

 

      (......................................................) 

     ต าแหน่ง ............................................................. 

        

 
 
 
 

 
 


