ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้ ว ยจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ จั ด จ้ า งเป็ น พนั ก งานราชการ
ประเภทพนั ก งานราชการทั่ว ไป ฉะนั้ น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริห ารพนัก งานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่ อ ง การก าหนดลั กษณะงานและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะงานของกลุ่ ม งาน และการจั ด ท ากรอบอั ต ราก าลั ง
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ตาแหน่งนักรังสีการแพทย์
จานวน 1 ตาแหน่ง
1.2 ตาแหน่งวิศวกรโยธา
จานวน 1 ตาแหน่ง
1.3 ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์
จานวน 1 ตาแหน่ง
1.4 ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
จานวน 1 ตาแหน่ง
(รายละเอียดกลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงานปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่น้อยกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา ความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่ วนราชการ พนักงานหรื อลู กจ้ างของหน่ วยงานอื่นของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือพนักงานหรือลู กจ้างของ
ราชการส่ ว นท้อ งถิ่น และจะต้อ งน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย (ต้องมีผลการตรวจสุขภาพ เอกซเรย์ปอด)
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
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๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓
อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 – 12 มีนาคม ๒๕๖4 ในวัน
และเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
(๒) สาเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระเบียนแสดงผลการเรียน
หรือสาเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 12 มีนาคม ๒๕๖4
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล
(ในกรณีที่ชื่อ – สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับด้วย
๓.๓ ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัคร ตาแหน่งละ ๒๐๐.- บาท
เมื่ อสมั ครสอบแล้ วค่ าสมั ครสอบจะไม่ จ่ ายคื นให้ เว้ นแต่ ในกรณี ที่ เป็ นผู้ ขาดคุ ณสมบั ติ เฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้
มีคุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ตาแหน่ง ตรงตามประกาศรั บ สมัค รจริ ง และจะต้ องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับ
ผู้นั้นและจังหวัดสมุทรปราการ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
และกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน
จังหวัดสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 23 มีนาคม ๒๕๖4 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยนอก และกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ หรือทาง www.spko.moph.go.th และทาง www.smpkhos.go.th
/๕. หลักเกณฑ์...
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๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินครั้งที่ ๑
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
การประเมินครั้งที่ ๒
- ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

30
70

สอบข้อเขียน

๑๐๐
๒๐๐

สอบสัมภาษณ์

จั ง หวั ด สมุ ท รปราการจะดาเนิน การประเมิ น ครั้ ง ที่ ๑ ก่ อ น และผู้ ผ่ า นการประเมิ นครั้ งที่ ๑
ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในครั้งที่ ๒ ต่อไป
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ที่ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนในการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๖๐
ผู้ที่จะถือว่าเป็ นผู้ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒
จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ๒ ครั้ ง จะเรี ย งล าดั บ ที่ จ ากผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนการประเมิ น ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่
ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่
สู ง กว่ า และหากคะแนนในการประเมิ น ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ ครั้ ง ที่ ๒ เท่ า กั น
จะพิจารณาจากลาดับที่ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดสมุทรปราการจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
ชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยนอก และกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุ ท รปราการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และทาง www.spko.moph.go.th และทาง www. smpkhos.go.th
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด ๒ ปี นับแต่วัน
ขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้าง ตามที่จังหวัดสมุทรปราการกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4
สาเนาถูกต้อง
(นางสาวทัศนียา รักกสิกรรม)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
16 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4

วัชราพร/คัด

ลงชื่อ ศุภมิตร ชิณศรี
(นายศุภมิตร ชิณศรี)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัด

เอกสารแนบท้าย
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
๑ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
1.1 ตาแหน่งนักรังสีการแพทย์ กลุ่มงานรังสีวิทยา
1.1.1 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวิ นิจฉัย
รังสีรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์ เช่น การถ่ายและบันทึกภาพส่ว นต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่ว ย
ด้ว ยเครื่ องรั งสี เอ็กซ์ โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใช้ที่ยุ่งยาก การฉายรังสี เพื่อบาบัดรักษาผู้ ป่ว ยที่
เป็นโรคมะเร็ง เนื้องอก ก้อนทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ ๖๐ และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอื่น ๆ การใช้สารกัมมันตรังสี
และเครื่องอิเลคทรอนิกส์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย การคานวณปริมาณรังสีและการกาหนดระยะเวลาที่
จะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่ต้องการ เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบาบัดรักษาโรค การใช้เครื่อ งมือวัด
ปริมาณรังสีจากเครื่องกาเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางรังสีการแพทย์
การป้องกันอันตรายจากรังสีด้วยวิธีการทางรังสีฟิสิกส์ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่
ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์ รวมทั้งปรับปรุงและค้นคว้า
วิธีการหรือเทคนิคใหม่ ๆ ทารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง
๑ อัตรา
ค่าตอบแทน
๑๙,๕๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
1.1.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางรังสีคลินิก หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
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1.2 ตาแหน่งวิศวกรโยธา กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
1.2.1 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
๑. ปฏิบั ติงานทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีลั กษณะงานที่เกี่ยวกับการอกแบบและคานวณ
ด้ า นวิ ศ วกรรมโยธา การค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ วิ จั ย ทดสอบ หาข้ อ มู ล และสถิ ติ ต่ า ง ๆ เพื่ อ เป็ น หลั ก เกณฑ์
ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงสร้างก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธาการให้คาปรึกษา
แนะนาหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งงานดังกล่าวข้างต้นนี้มีลักษณะ ขนาด หรืออยู่ใน
ประเภทตามที่กาหนดไว้สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง
๑ อัตรา
ค่าตอบแทน
๑๙,๕๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
1.2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมก่อสร้าง และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามที่กฎหมายกาหนด
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2. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.1 นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.1.1 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
๑. ปฏิบัติง านประชาสัม พันธ์ ซึ่ง มีลัก ษณะงานที่ปฏิบัติเ กี่ยวกับการสารวจ รวบรวม
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อการดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการการดาเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาล การเผยแพร่
ศิล ปวัฒ นธรรมของชาติเ พื่อ เป็น สื่อ เชื่อ มโยงระหว่า งรัฐ บาลกับ ประชาชน การควบคุม การตรวจสอบ
การดาเนินงานกระจายเสียง ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตามแผนงาน
และนโยบายการประชาสัมพันธ์หรือตามกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง
๑ อัตรา
ค่าตอบแทน
๑๘,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
2.1.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รั บปริ ญญาตรี หรื อคุณวุฒิ อย่ างอื่นที่เทียบได้ ไม่ ต่ากว่ านี้ ในสาขาวิชาประชาสั มพันธ์
วารสารศาสตร์ นิ เทศศาสตร์ สื่ อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รั ฐประศาสนศาสตร์ บริ หารธุ รกิ จ สาขาวิ ชาภาษา
วรรณคดีทางภาษาต่างประเทศ หรื อสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
และทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น
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2.2 ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.2.1 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
๑. ปฏิบั ติต ามแต่ จ ะได้รั บค าสั่ งโดยไม่จ ากั ดขอบเขตหน้ าที่ เช่น การศึ กษาวิ เคราะห์
เกี่ยวกับข้อมูลสถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธี
ต่าง ๆ เตรียมเรื่อง และเตรียมการสาหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ
และรายงานอื่น ๆ ทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผล
การปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชีงานพัสดุงานบริหาร อาคารสถานที่ งานเอกสาร
งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง
๑ อัตรา
ค่าตอบแทน
๑๘,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗
2.2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

