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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
1. กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
    ชื่อต าแหน่ง นายช่างโยธา  ฝุายบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา                  
    ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ 
   ปฏิบัติงานทางช่างโยธา  ซึ่งได้แก่งานช่างส ารวจ  งานช่าง  รังวัด  งานช่างเขียนแบบ  และงาน
ช่างก่อสร้าง  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเก่ียวกับการออกแบบ  ด้านช่างโยธา  การค านวณแบบด้าน 
ช่างโยธา  การควบคุม  การก่อสร้างด้านช่างโยธา  การวางโครงการ  ก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา  การให้
ค าปรึกษาแนะน า  หรือตรวจสอบที่เก่ียวกับงานด้านช่างโยธา  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  อัตราว่าง 1 อัตรา 
  ค่าตอบแทน 13,800 บาท 
  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง – 30  กันยายน  2563 
    คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ในสาขาวิชาโยธา 
สาขาวิชาส ารวจ  สาขาวิชาการก่อสร้าง  หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 
  

2. กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
    ชื่อต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล  ฝุายบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา           
    ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ 
   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การศึกษา  วิเคราะห์  และด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ  มาตรฐาน  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากร-
บุคคล  การวางแผนทรัพยากรบุคคล  การก าหนดต าแหน่ง  การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  การ
สรรหา  การบรรจุ  และการแต่งตั้ง  การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอ่ืน  การเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติราชการ  การรักษาจรรยาและวินัย  การออกจากราชการ  การคุ้มครองระบบคุณธรรม  และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
  อัตราว่าง 1 อัตรา 
  ค่าตอบแทน 18,000 บาท 
  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง – 30  กันยายน  2563 
    คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในทุกสาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 
 



3. กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
    ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ (กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิต 
                     และยาเสพติด) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา      
    ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ 
   ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์   
วิจัย  วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข  เช่น  การสุขศึกษา  การส่งเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล   
และการควบคุมโรค  เป็นต้น  เพื่อเสนอนโยบาย  วางแผนงาน  และด าเนินงานด้านการสาธารณสุข  วัดและ
ประเมินผล  ก าหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ  นิเทศควบคุมติดตามผล  และประเมินผลงานด้านการสาธารณสุข 
การสอนและอบรมด้านการสาธารณสุข  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  อัตราว่าง 1 อัตรา 
  ค่าตอบแทน 18,000 บาท 
  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 
 ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง – 30  กันยายน  2563 
    คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา  ทางจิตวิทยาคลินิก  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
ชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  สาขาวิชาแพทยศาสตร์  สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์  สาขาวิชา 
เทคนิคการแพทย์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
และพฤติกรรมศาสตร์  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  สาขาวิชา 
เทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา  สาขาวิชาวิศกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  ทาง
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด  หรือทางแพทย์แผนจีน  หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและ
ทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น 
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