
 

 
 
 

(ส ำเนำ) 

ประกำศจังหวัดชลบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 

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

  ด้วยจังหวัดชลบุรี มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ประเภท
ทั่วไป  ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และ
เงื่อนไขกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร   ลงวันที่  11  
กันยำยน 2552   และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  เรื่อง กำรก ำหนดลักษณะงำน  และ
คุณสมบัติเฉพำะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำน และกำรจัดกำรกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร        
ลงวันที่  28 กุมภำพันธ์ 2554  จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 1.  ชื่อต ำแหน่ง  กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
      ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี มีอัตรำว่ำง   จ ำนวน  5  ต ำแหน่ง  ๘  อัตรำ 
 1.1  ต ำแหน่งนักเทคนิคกำรแพทย์      จ ำนวน  ๔  อัตรำ  
      1.1.1  กลุ่มงำนเทคนิคบริกำร โรงพยำบำลสัตหีบ กม.10  
        1.1.2  กลุ่มงำนเทคนิคบริกำร โรงพยำบำลแหลมฉบัง 
        1.1.3  กลุ่มงำนเทคนิคบริกำร โรงพยำบำลพำนทอง 
 ๑.๑.๔  กลุ่มงำนเทคนิคบริกำร โรงพยำบำลวัดญำณสังวรำรำม 
 1.2  ต ำแหน่งนักกำยภำพบ ำบัด        จ ำนวน  1  อัตรำ   
         กลุ่มงำนเทคนิคบริกำร โรงพยำบำลพำนทอง 
 1.3  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล        จ ำนวน  1  อัตรำ 
       ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี 
 1.4  ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี     จ ำนวน  1  อัตรำ 
  ฝ่ำยบริหำรทั่วไป โรงพยำบำลบำงละมุง    
    1.5  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร      จ ำนวน  1  อัตรำ 
              ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนบึง 

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร 
      2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
 2.1.1 มีสัญชำติไทย 
 2.1.2 มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ 
 2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย   
 2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟ่ันเฟือน            
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
 2.1.5 ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ใน
พรรคกำรเมือง  
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  2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก  เพรำะกระท ำควำมผิดทำง
อำญำเว้นแต่โทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
หมำยเหตุ  ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร 
พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ
จะต้องน ำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3  
(พ.ศ.2535) มำยื่นด้วย 
 2.2  คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
                         

(ดังรำยละเอียดแนบท้ำย) 

3.  กำรรับสมัคร 
   3.1  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
        ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดชลบุรี  ตั้งแต่วันที่  17  มิถุนำยน  2556  -  วันที่  21  มิถุนำยน  2556   ในวันและเวลำรำชกำร 
 3.2  หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  1. รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด 1.5X2 นิ้ว โดยถ่ำยไม่เกิน 1 ปี (นับถึง
วันปิดรับสมัคร)  จ ำนวน 2 รูป 
 2. ส ำเนำหลักฐำนกำรศึกษำ หรือส ำเนำประกำศนียบัตร หรือส ำเนำปริญญำบัตรและระเบียบผลกำร
เรียนที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งที่สมัคร จ ำนวนอย่ำงละ 2 ฉบับ 
โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำ และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 21 มิถุนำยน  
2556  
  ในกรณีที่ไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น ำหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกำศนียบัตร ซึ่ง
จะต้องอยู่ภำยในก ำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทนก็ได ้  
 3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวนอย่ำงน้อย   1 ฉบับ 
 4. ส ำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส (เฉพำะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยนชื่อ และ
นำมสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นำมสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) อย่ำงละ 1 ฉบับ 
 5. ส ำเนำใบประกอบวิชำชีพ  (ถ้ำมี)  จ ำนวน  1  ฉบับ 
 6. หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน (ถ้ำมี) จ ำนวน  1  ฉบับ 
   ทั้งนี้ ในส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองส ำเนำถูกต้อง และลงชื่อก ำกับไว้ด้วย   
 3.3  ค่ำธรรมเนียมสอบ 
     ผู้สมัครสอบต้องเสียค่ำสมัครสอบส ำหรับต ำแหน่งที่สมัครในอัตรำต ำแหน่งละ 100 บำท เมื่อ
สมัครสอบต้องเสียค่ำสมัครจะไม่จ่ำยคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขำดคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง แต่ทั้งนี้
จะต้องด ำเนินกำรขอคืนก่อนวันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินฯ 
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 3.4  เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
   ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียด
ต่ำง ๆ ใน  ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำก
ผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่สมัคร อันมีผลท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครสอบตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้ เข้ำรับกำรเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส ำหรับผู้นั้น และจังหวัดชลบุรีจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครด้วย 
4.  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ และก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมินฯ ในวันที่ 26  มิถุนำยน 
2556  ณ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี และทำง http:/www.cbo.moph.go.th 
5.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 
และสมรรถนะด้วยวิธีกำรประเมิน ดังนี้    
            

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 1 

ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง 

 

100 

 

สอบข้อเขียน 

การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี 2 

ควำมรู้ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

 

100 

 

สอบสัมภำษณ์ 

รวม 200  

 
จังหวัดชลบุรี จะด ำเนินกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ก่อน และผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ

ในครั้งท่ี ๑ ดังกล่ำวจะต้องเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป  

6.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้อง
เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ ำกว่ำ          ร้อยละ ๖๐ 

          ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินสมรรถนะ  แต่ละ
ครั้งไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐    
  กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมล ำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงล ำดับที่จำกผู้ที่ได้คะแนนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมำกกว่ำเป็นผู้ที่อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนเท่ำกันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจำกกำร
ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ และหำกคะแนนใน
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ เท่ำกัน ให้พิจำรณำก ำหนดเลือกควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพ่ือก ำหนดให้เป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำก็ได้ 
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7.  กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
 จังหวัดชลบุรีจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมล ำดับคะแนนสอบ ณ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี เมื่อเสร็จสิ้นกำรสอบคัดเลือก ทำง http:/www.cbo.moph.go.th  โดยบัญชีรำยชื่อ
ดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก ำหนด  1  ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกำศ
รับสมัครในต ำแหน่งที่มีลักษณะงำนเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี  
8.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
   ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมท่ีจังหวัดชลบุรีก ำหนด 

ประกำศ  ณ  วันที่ ๑๑  มิถุนำยน  พ.ศ. 2556 

(ลงชื่อ) พงษ์ศักดิ์  ปรีชำวิทย์ 

(นำยพงษ์ศักดิ์  ปรีชำวิทย์) 
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชลบุรี รักษำรำชกำรแทน 

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชลบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำงสำวกุณฑีรำ  บุรำณรัตน์) 
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี 
๑๑  มิถุนำยน ๒๕๕๖ 

กุณฑีรำ/คัด 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

1.  กลุ่มงำน  วิชำชีพเฉพำะ 
    ต ำแหน่งนักเทคนิคกำรแพทย์ จ ำนวน  ๔  อัตรำ 

1. โรงพยำบำลสัตหีบ กม.10  
2. โรงพยำบำลแหลมฉบัง 
3. โรงพยำบำลพำนทอง 
4. โรงพยำบำลวัดญำณสังวรำรำม 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
  ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ในสำขำวิชำใดวิชำหนึ่ง ทำงเทคนิค
กำรแพทย์ และได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำเทคนิคกำรแพทย์ 
ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ   
                    ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับเทคนิคกำรแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรตรวจ ทดสอบ 
วิเครำะห์ วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มำจำกร่ำงกำยมนุษย์ โดยใช้วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทำง
ห้องปฏิบัติกำรที่ครอบคลุมด้ำน เคมีคลินิก จุลทรรศศำสตร์คลินิก จุลชีววิทยำคลินิก โลหิตวิทยำ คลังเลือด 
ภูมิคุ้มกันวิทยำคลินิก พิษวิทยำคลินิก ฯลฯ เพ่ือน ำผลมำใช้ในกำรวินิจฉัย ค้นหำสำเหตุ วิเครำะห์ควำมรุนแรง
และติดตำมกำรรักษำโรค กำรประเมินภำวะสุขภำพกำรป้องกันโรค กำรส่งเสริมสุขภำพ รวมถึงกำรควบคุม
คุณภำพ กำรก ำหนดคุณลักษณะ และกำรควบคุมกำรใช้เครื่องมือ รวมทั้งน้ ำยำต่ำง ๆ ทำงห้องปฏิบัติกำรทำง
เทคนิคกำรแพทย์ กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำและฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยำกำรทำงเทคนิคกำรแพทย์ และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
              อัตรำว่ำง        ๔   อัตรำ 
              ค่ำตอบแทน     17,290  บำท 
              สิทธิประโยชน์   ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.2547   
              ระยะเวลำกำรจ้ำง   วันเริ่มสัญญำจ้ำงถึงวันที่  30  กันยำยน พ.ศ. 2559 
 
2.  กลุ่มงำน  วิชำชีพเฉพำะ 
   ต ำแหน่งนักกำยภำพบ ำบัด จ ำนวน 1 อัตรำ 
   โรงพยำบำลพำนทอง    
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
  ได้รับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ในสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด 
ทำงกำยภำพบ ำบัดและได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำกำยภำพบ ำบัด หรือใบอนุญำตเป็น 
ผู้ประกอบวิชำชีพกำยภำพบ ำบัดของสภำกำยภำพบ ำบัด 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติงำน 
      ปฏิบัติงำนบ ำบัดรักษำผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีกำรทำงกำยภำพบ ำบัดซึ่งมีลักษณะงำนที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วยด้วยโรคเก่ียวกับกล้ำมเนื้อโรคทำงกระดูกโรคทำงข้อโรคทำงระบบประสำท 
และควำมพิกำรต่ำง ๆ ที่เกิดจำกโรคหรืออุบัติเหตุโดยวิธีกำยภำพบ ำบัด โดยกำรใช้ควำมร้อน แสง เสียง  ไฟฟ้ำ 
หลักกลศำสตร์กำรดัด กำรดึง กำรนวดกำรบริหำรร่ำงกำย ตลอดจนกำรใช้เครื่องมือทำงกำยภำพ  ชนิดต่ำง ๆ 
เพ่ือฟ้ืนฟู ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไขสมรรถภำพของส่วนของร่ำงกำยที่เสื่อมสภำพหรือพิกำรให้ กลับคืนดีทั้งทำงรูป
และทำงหน้ำที่และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
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   อัตรำว่ำง          1   อัตรำ 
              ค่ำตอบแทน     17,290  บำท 
              สิทธิประโยชน์   ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.2547   
              ระยะเวลำกำรจ้ำง   วันเริ่มสัญญำจ้ำงถึงวันที่  30  กันยำยน พ.ศ. 2559 
 
3.  กลุ่มงำน บริหำรทั่วไป 
   ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล จ ำนวน 1 อัตรำ 
   ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี 
   คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  
     ได้รับปริญญำตรีหรอืคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ในทุกสำขำวิชำ 
   ลักษณะงำนที่ปฏิบัติงำน 
    ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ 
กำรศึกษำวิเครำะห์และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรวำงระบบ มำตรฐำน หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล กำรวำงแผนทรัพยำกรบุคคล กำรก ำหนดต ำแหน่งกำรให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง          
กำรสรรหำ กำรบรรจุและกำรแต่งตั้งกำรฝึกอบรมและพัฒนำข้ำรำชกำรและบุคลำกรอ่ืน กำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจ
ในกำรปฏิบัติรำชกำร กำรรักษำจรรยำและวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรคุ้มครองระบบคุณธรรมและปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
  อัตรำว่ำง        1   อัตรำ 
              ค่ำตอบแทน     15,960  บำท 
             สิทธิประโยชน์   ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.2547   
             ระยะเวลำกำรจ้ำง   วันเริ่มสัญญำจ้ำงถึงวันที่  30  กันยำยน พ.ศ. 2559 
 
4.  กลุ่มงำน บริหำรทั่วไป 
   ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี จ ำนวน 1 อัตรำ 
   โรงพยำบำลบำงละมุง  
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
      ไดร้ับปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ในสำขำวิชำกำรบัญชี สำขำวิชำ 
บริหำรธุรกิจ หรือสำขำวิชำเศรษฐศำสตรซึ่งไดศ้ึกษำวิชำบัญชีไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต หรือสำขำวิชำใดสำขำวิชำ
หนึ่ง หรอืหลำยสำขำวิชำดังกล่ำวข้ำงต้น 
ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ   
      ปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรเงินและบัญชีซึ่งมีลักษณะงำนทีป่ฏิบัติเกี่ยวกับกำรเงิน กำรงบประมำณ 
กำรบัญชีทั่วไปของส่วนรำชกำร กำรศึกษำวิเครำะห์ติดตำม ประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงิน กำรวิเครำะห์ฐำนะทำง
กำรเงินและบัญชี กำรวิเครำะห์งบประมำณ กำรพัฒนำระบบงำนคลังตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรลงบัญชี
ประเภทต่ำงๆ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  อัตรำว่ำง        1   อัตรำ 
              ค่ำตอบแทน     15,960  บำท 
              สิทธิประโยชน์   ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.2547   
              ระยะเวลำกำรจ้ำง   วันเริ่มสัญญำจ้ำงถึงวันที่  30  กันยำยน พ.ศ. 2559 
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5.  กลุ่มงำน บริกำร  จ ำนวน  1  อัตรำ  
 ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร   
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนบึง  
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
  - ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ในสำขำวิชำ
บริหำรธุรกิจหรือสำขำวิชำใดสำขำหนึ่งทำงบริหำรธุรกิจ 
ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำรและ งำนสำรบรรณ  ซึ่งมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรร่ำง โต้ตอบ 
บันทึก   ย่อเรื่อง ตรวจทำนหนังสือ กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรสิทธิ์ ในทรัพย์สินของทำงรำชกำร กำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์  ตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รำยกำรและเก็บรักษำเอกสำร ส ำคัญของทำง
รำชกำร กำรรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสำร กำรเตรียมกำรประชุมและจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม และ
ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง     
  อัตรำว่ำง          1   อัตรำ 
              ค่ำตอบแทน     12,240  บำท 
              สิทธิประโยชน์   ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ.2547   
                   ระยะเวลำกำรจ้ำง   วันเริ่มสัญญำจ้ำงถึงวันที่  30  กันยำยน พ.ศ. 2559 
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