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ประกาศโรงพยาบาลนางรอง
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป

***********
ด้วยโรงพยาบาลนางรอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือ 

จดัจา้งเปน็พนกังานกระทรวงสาธารณสขุทัว่ไป ฉะน้ัน อาศยัอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบรหิาร 
พนกังานกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขเกีย่วกบัการจา้งพนกังานกระทรวง 
สาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมท้ังแบบสญัญาจ้าง พ.ศ.!อ๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบรหิาร 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคณุสมบติัเฉพาะของกลุ่ม 
และการจดัทำกรอบอตัรากำลงัพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ.๒<££๖ จงึประกาศรบัสมคัรบคุคล 
เพือ่เลอืกสรรเปน็พนกังานกระทรวงสาธารณสขุทัว่ไป จำนวน ๔ ตำแหนง่ ๗ อตัรา โดยมรีายละเอยีด 
ด้งต่อไปน้ี

๑ .ตำแหนง่ท่ีเปีดรับสมคัร
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานการเงิน) จำนวน ๒ อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานประกันสุขภาพ) จำนวน ๑ อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน ๑ อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๒ อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน ๑ อัตรา

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณ ะกรรมการบรหิารพนกังานกร ะทรวงสาธารณสขุ
เร่ือง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ.๒๕:๕๖

ระยะเวลาการจา้ง ต้ังแต่วันเร่ิมสัญญาจ้าง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
(ท้ังน้ีโรงพยาบาลนางรองจะต่อสัญญาจ้าง ตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด)
๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิท่ธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
ก. คุณศมบัติท่ัว'ไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓)ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ้นเฟ้อน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไวิในกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือน
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง ห่รือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(๕)ไมเ่ปน็ผูเ้คยตอ้งรับโทษจำคุกโดยคำพพิากษาถึงทีส่ดุใหจ้ำคุก เพราะกระทำความผดิทาง 

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ห่รือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ ห่รือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๗) ไม่เป็นช้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน
(๘) คุณสมบตัหิรอืลกัษณะตอ้งหา้มอืน่ตามทีส่ว่นราชการกำหนดไว้ไนประกาศสรรหาและ 

เลอืกสรรบคุคลเพือ่จา้งเปน็พนกังานกระทรวงสาธารณสขุทัว่ไป ทัง้นี ้ ตอ้งเปน็ไปเพือ่ความจำเปน็หรอื 
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการน้ัน (ถ้ามี)

/หมายเหตุ...
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 หมายเหตุ ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ 
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
สวนทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ 
ก.พ. วาดวยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นดวย 

ข.คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย (ก) 
๓. การรับสมัคร 

  ๓.๑ ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันท่ี 6 - 17 กันยายน 2564 
ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) เปดเว็บไซต https://nrhospital.thaijobjob.com เลือกรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือเลือกสรร 

เปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป และเลือกหัวขอ “สมัครสอบออนไลน” 

(2) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด และอัพโหลด 

(upload) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวน ดํา ถ ายไว ไม เกิน 6 เดือน ขนาด 1x1.5 นิ้ ว                   

(ประมาณ 40-100 KB เปนไฟลประเภท JPG) ระบบจะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ.

ธนาคารกรุงไทยใหโดยอัตโนมัติ กรณีผูสมัครไมอัพโหลด (upload) รูปถาย จะไมสามารถพิมพแบบฟอรมการ

ชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได 

(3) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือหากไมมีเครื่องพิมพ 

ในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล 

 ในกรณีท่ีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสามารถเขาไป
พิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไขขอมูล 
ในการกรอบใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณแลวได 
 3.2 การชําระเงิน สามารถชําระเงินได 2 วิธี ดังนี้ 
 (1) ชําระเงินผานทางเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
  ผูสมัครสามารถนําแบบฟอรมการชําระเงิน ขอ 3 .1 (3) ไปชําระเงินคาธรรมเนียม 
ในการสมัครท่ีเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแตวันท่ี 6 - 18 กันยายน 2564 
ภายในวันและเวลาท่ีทําการของธนาคารและใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวดวย ท้ังนี้ ผูสมัครตองตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลในหลักฐานการชําระเงิน หากพบวาไมถูกตองใหรีบติดตอ บมจ 
.ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ีชําระเงิน 

 (2) ชําระเงินผานทางแอปพลิเคชัน Krungthai Next 
 ผูสมัครซ่ึงมีบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ท่ีไดลงทะเบียน (Register) ขอใชบริการ 
Krungthai Next แลว สามารถเลือกชําระเงินผานทางระบบแอปพลิ เคชัน และปฏิบัติตามข้ันตอน 
ท่ีระบบกําหนดไว โดยชําระเงิน  ตั้ งแต วัน ท่ี  6 - 18 กันยายน 2564  ภายในเวลา 21.00 น.                      
และใหเก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไวเปนหลักฐานดวย 
 ท้ังนี้ การสมัครจะมีผลสมบูรณเม่ือชําระคาธรรมเนียมในการสมัครเรียบรอยแลวภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
 
 

/3.3 คาธรรมเนียม... 
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๓.๓ ค่าธรรมฌยีมสมัครสอบ
- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๑๐๐ บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอรืเน็ต จำนวน ๓๐ บาท
- ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิน
๓.๔ ผู้สมัครสอบท่ีฃำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลข 

ประจำตวัสอบตามลำดบัของการชำระเงินคา่ธรรมเนยีมสอบ ซึง่ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพมิพใ์บ 
สมคัรทีม่เีลขประจำตัวสอบได้ทีเ่ว็บไซต์ https://nrhospital.thaijobjob.com  ในหวัขอ้ “พมิพใ์บสมคัร” 
ต้ังแต่วันท่ี ๒๒ กนัยายน ๒๕๖๔ เป็นด้นไป

๓.๔ เง่ือนไขในการรับสมัคร
(๑) ผูส้มคัรสอบจะตอ้งเปน็ผูม้วีฒุ กิารศกึษาตรงตามคณุวฒุ เิฉพาะลำหรบัตำแหนง่ 

ผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ๒ โดยตอ้งเปน็ผู้ลำเร็จการศกึษาและไดรั้บการอนมุตัจิากผู้มอีำนาจอนมุตัิภายในวนัท่ี 
แดรบัสมคัร คือ วนัท่ี ๑๗ กนัยายน ๒๕๖๔ ทัง้นี ้การสำเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรขัน้ปรญิญาบตัรหรอื 
ประกาศนยีบตัรของสถานศกึษาใด จะถอืตามกฎหมาย กฎหรอืระเบยีบเกีย่วกบัการสำเรจ็การศกึษา 
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ันเป็นเกณฑ์

(๒) การสมคัรสอบตามขัน้ตอนดงักลา่วขา้งตน้ ถอืวา่ผูส้มคัรสอบเปน็ผูล้งลายมอืซือ่และ 
รับรองความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ ตามพระราชบญัญติัว่าด้วยธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส ์พ.ศ.๒๕๔๔ และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติม ต้ังน้ัน หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมคีวามผดิทางอาญาฐานแจง้ความเทจ็ 
ต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗

(๓) ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มืคุณสมบัติตรง 
ตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีท่ี 
มคีวามผดิพลาดอนัเกดิจากผูส้มคัร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซ่ึงผู้สมัครนำมาย่ืนไม่ตรงหรือไม่เป็นไป 
ตามประกาศรับสมคัรสอบ จงัหวดับรุรัีมย ์ จะถอืวา่ผูส้มคัรสอบเปน็ผูข้าดคณุสมบตัใินการสมคัรสอบครัง้นี ้
มาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

๔. การประกาศรายซ ือ่ผ ูม้สีทิธเิขา้รบัการประเมนิความรูค้วามศามารถ หกัษะ และ 
สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา ศถานทีใ่นกุารประเมนิ

โรงพยาบาลนางรอง จะประกาศรายซือ่ผูส้มคัรสอบ วัน เวลา สถานทีส่อบและระเบยีบ 
เกีย่วกบั การสอบในวันท่ี ๒๒ กนัยายน ๒๕๖๔ ทางเวบ็ไซต ์ https://nrhospital.thaijobjob.com  หัวข้อ 
“ ก ารป ระก าศ รายซ ือ่ ผ ูส้ ม คั รส อ บ  วนั เวล า สถานท ี ่ แ ล ะ ร ะ เบ ีย บ เก ี ่ ย ว ก ับ ก า ร ส อ บ ” และ 
http://pnr.nrhospital.com

/ ๕.หลักเกณฑ์...
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๕. หลกัเกณฑแ์ละวิธกีารศรรหาและเลอืกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และดว้ยวิธีการประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังน้ี

ลำดบั
ท ี่

ตำแหน่งท่ีศอบ
สอบ

ขอ้เขยีน/ 
ทฤษฎี

ศอบปฏิบัติ สอบ
สมัภาษณ์ รวม

๑ .
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
(กลุ่มงานการเงิน) ๕๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๑ ๐ ๐  คะแนน

๒.
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
(กลุ่มงานประกันสุฃภาพ) ๕๐ คะแนน - ๕๐ คะแนน ๑ ๐ ๐  คะแนน

๓. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวซสถิติ 
(กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์) ๕๐ คะแนน - ๕๐ คะแนน ๑ ๐ ๐  คะแนน

๔. ตำแหน่งพนักงานซ่วยเหลือคนไซ้ 
(กลุ่มการพยาบาล) - - ๑ ๐ ๐  คะแนน ๑ ๐ ๐  คะแนน

๕. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก 
(กลุ่มการพยาบาล) - - ๑ ๐ ๐  คะแนน ๑ ๐ ๐  คะแนน

๖. หลักฐานท่ีต้องย่ืนในวันศอบ
(๑) ใบสมัครท่ีพิมพ์จากอินเทอร์เ'นต ติดรูปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ 

ขนาด ๑ X ๑.๕ น้ิว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และลงลายมือซ่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน
(๒) สำเนาปรญิญาบตัรและทรานสครปิ (หากเรยีนหลกัสตูรตอ่เนือ่งใหแ้นบมาพรอ้มนี)้ 

ทีแ่สดงวา่เปน็ผูม้วืฒุกิารศกึษาตรงกบัตำแหนง่ทีส่มคัร โดยจะตอ้งสำเรจ็การศกึษาและไดร้บัอนมุตัจิากผูม้ ื
อำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประซาขน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอ่ืน  ๆเซ่นใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปล่ียนซ่ือ -  นามสกุล 

(ในกรณีท่ีซ่ือ -  นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ 
ให้ผู้สมัครเขียนตำรับรองสำเนาถูกต้องและลงซ่ือกำกับไว้ด้วย

๗. เกณฑก์ารตัดสิน
ผูท้ ีจ่ะถอึวา่เปน็ผูท้ ีผ่า่นการเลอืกสรรจะตอ้งเปน็ผูท้ ีไ่ดค้ะแนนในการประเมนิความรู ้

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ตากว่าร้อยละ ๖๐
๘. การประกาศรายซือ่และการขึน้บญัชรีายซือ่ผูผ้า่นการเลอืกศรร
โรงพยาบาลนางรอง จะประกาศรายซ ือ่ผ ูผ้ า่นการเลอืกสรรตามลำดบัคะแนนสอบ 

ณ บอร์ดประซาสมัพันธ์ หนา้หอ้งกลุม่งานทรัพยากรบคุคล ตึกอุบติัเหตุช้ัน ๒ โรงพยาบาลนางรองและทาง 
เว็บไซต์ https://nrhospital.thaijobjob.com  และ h ttp ://pnr.n rhosp italcom  โดยบญัชรีายซือ่ดงักลา่ว 
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสินผลไปเม่ือเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี หรือนับแต่วันประกาศ 
รับสมัครในตำแหน่งท่ีมืลักษณะงานเดียวกันน้ืใหม่แล้วแต่กรณี

/ ๙ .การจัดทำสัญญา...

https://nrhospital.thaijobjob.com
http://pnr.nrhospitalcom


๙. กาฺรจดัทำสญัญาจา้งผูผ้า่นการเลอืกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป
๙.๑ จะได้รับการจ้างตามลำดับท่ีในบัญชีรายซ่ือผู้ผ่านการเลือกสรร
๙.๒ จะต้องทำสัญญาจ้างตามท่ีโรงพยาบาลนางรอง กำหนด
ในกรณทีีม่ผีูไ้ดรั้บการเลอืกสรรมากกว่าจำนวนตำแหนง่วา่งทีม่ ี และภายหลงัมตีำแหนง่วา่ง

ลกัษณะเดยีวกนัหรือคลา้ยคลงึกนั ซืง่โรงพยาบาลนางรองพจิารณาแลว้เหน็ว่าสามารถใชบ้คุคลทีม่สีมรรถนะ 
ในเรือ่งเดยีวกนัได ้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายซ่ือผู้ผ่านการเลือกสรรท่ียังไม่หมดอายุ 
หรือประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพ่ิมเติม

โรงพยาบาลนางรอง ดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังน้ัน 
หากผู้ใดแอบอ้างว่าลามารถช่วยเหลือใหท้า่นได้รับการดัดเลือก หรือมีพฤติการณใีนทำนองเดียวกันน้ีโปรดอย่า 
หลงเซ่ือ และแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนางรองทราบด้วย หรือ โทร Q ๔๔๖๓ ๓๔๕๖ -  ๖๗ ต่อ ๕๑๔

(นายวัชรพงษ์ ชอบสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนางรอง



-๖-

เอกสารแนบทา้ย (ก)

ท่ัวไป 
เทคนิค
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
กลุ่มงานการเงิน โรงพยาบาลนางรอง 
เพศชายหรือเพศหญงิ มอีายุ ๒๐ ปีข้ึน'โป
(เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วและต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสอบ) 

ลกัษณะงานท่ีปฏบัิติ
ปฏบิตังิานทางการเงนิและบญัช ี ซึง่มลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัคิอ่นชา้งยากเกีย่วกบัการเงนิ 

การงบประมาณและการบัญชีท่ัวไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลกัฐานใบสำคญัคูจ่า่ยเงิน ลงบัญชี 
ทำรายงาน การบญัช ี รวบรวมรายละเอยีดขอ้มลูเกีย่วกบัการขอจดัตัง้งบประมาณ รายรบั-รายจา่ยประจำป ี
ทำหนังสือช้ีแจง โต้ตอบ ต้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวช้อง 

หนา้ทีค่วามรับผิดชอบหลัก
ปฏบิตังิานในฐานะผู้ปฏบิตังิานทีต่อ้งใชค้วามรู้ ความสามารถในการปฏบิตังิานดา้นการเงนิ 

และบญัชี ตามแนวทางแบบอยา่ง ช้ันตอน และวธิกีารทีซ่ดัเจน ภายใต ้การกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และ 
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไต้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในต้านตาง  ๆ ดังน้ี
๑. ดา้นการปฏบิตักิาร
๑. จัดทำและปฏิบัติงานต้านเอกสารทางการเงินและบัญชี เพ่ือให้งานเป็นไปตามเป๋าหมายท่ีกำหนด
๒. ไทบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณเพ่ือใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจํฑ์!เชองหน่วยงาน
๓. ตรวจสอบและลูความถูกต้องชองเอกสารสำคัญทางกกรเงิน เพ่ือให้เกิดคทามถูกต้องในการปฏิบัติงาน,
๔. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยราชการ เอกซน หรือประซาซบท่ัวไป เพ่ือขอ 

ความชว่ยเหลอืและรว่มมอืในงาน และแลกเปลีย่นความรูค้วามเชีย่วชาญทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การทำงานของ 
หน่วยงาน

๒. ดา้นการบรกิาร
๑. ใหค้ำแนะนำตอบปญ๋ หาชีแ้จงเก ีย่วกบังานการเงนิและบญั ช ี แกเ่จา้หนา้ทีร่ะดบั 

รองลงมา หนว่ยงานราชการ เอกชน และประชาซนท่ัวไป เพือ่กา่ยทอดความรู้ ความช่านาญแก่ผู้ท่ีสนใจ
๒. ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงาบราชการ เอกซน หรือประซาซนท่ัวไป เพ่ือขอความ 

ช่วยเหลือและความร่วมมอืในงานการเงินและบญัชี และแลกเปลีย่นความรู้ความเชีย่วชาญทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ 
การทำงานของหน่วยงาน

คุณสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่
๑. ไต้รับประกาศนิยบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ตอ่จากประกาศนยีบตัร 

ประโยคมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่ หรือคณุวุฒอิย่างอืน่ทีเ่ทยีบไตใ้นระดบัเดยีวกนัในสาขาวซิาการ 
บัญชี และสาขาการเงนิและการธนาคาร หรอืทางทีส่ว่นราชการเจา้สงักดัเหน็วา่เหมาะสมกบัหนา้ทีค่วาม 
รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

๒.ไต้รับประกาศนิยบัตรห่รือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ี กพส.กำfดนดว่า1ช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตาแหน่งน้ี
"  P

ประ๓ ท 
กลุ่ม
ซ่ึอตำแหนง่ 
สถานท่ีปฏิบัติงาน 
คุณสมบัติท่ัวไป



ความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ำเปน็สำหรับตำแหนง่
๑. ความรู้ความสามารถท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
๒. ทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานโนตำแหน่ง 
๓. สมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบตงานในตำแหน่ง

คา่จา้ง ๑๐,๒๐๐บาต(หน่ึง,หม่ืนสองร้อยบาทถ้วน)
สิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง สิทธิประโยชน์ของ 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ.๒๕(ะ๖



ประ๓ ท 
กลุ่ม
ซ่ือตำแหน่ง 
สถานท่ีปฏบัิติงาน 
คุณสมบัติท่ี'วไป

พ ุ " ■ ๖
เทคนิค
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลนางรอง
เพศชายหรือเพศหญงิ มอีาย ุ ๑๘ ปีข้ึน,1ป
(เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วและต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสอบ)

ลกัษณะงานทีป่ฏบัิติ
ปฏบิตังิานทางการเงนิและบญัช ี ซืง่มลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัคิอ่นชา้งยากเกีย่วกบัการเงนิ 

การงบประมาณและการบัญชีท่ัวไปชองส่วนราชการ เซ่น การตรวจสอบ หลกัฐานใบสำคญัคูจ่่ายเงิน ลงบัญชี 
ทำรายงาน การบญัช ี รวบรวมรายละเอยีดขอ้มลูเกีย่วกบัการขอจดัตัง้งบประมาณ รายรบั-รายจา่ยประจำป ี
ทำหนงัสอืขีแ้จง โต้ตอบ ตา้นงบประมาณ พจิารณาจดัสรร งบประมาณรายจา่ย และปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ที ่
เก่ียวช้อง

หนา้ทีค่วามรับผิดชอบหลัก
ปฏบิตังิานในฐานะผูป้ฏบิตังิานทีต่อ้งใชค้วามรู้ ความสามารถในการปฏบิตังิานตา้นการเงนิ 

และบญัชี ตามแนวทางแบบอยา่ง ช้ันตอน และวธิกีารทีช่ดัเจน ภายใต ้การกำกบั แนะนำ ตรวจสอบ และ 
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีใต้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี
๑. ดา้นการปฏบิตักิาร
๑. จัดทำและปฏิบัติงานต้านเอกสารทางการเงินและบัญชี เพ่ือให้งานเป็นไปตามฟ้าหมายท่ีกำหนด
๒. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการทำฒประมาณประจำปีของหน่วยงาน
๓. ตรวจสอบและดูความถูกต้องชองเอกสารสำคัญทางการเงิน เพ่ือให้เภิดค๓มถูกต้องในการปฏิบัติงาน
๔. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยราชการ เอกซน หรือประซาซนท่ัวไป เพ่ือขอ 

ความชว่ยเหลอืและรว่มมอืในงาน และแลกเปลีย่นความรูค้วามเซีย๋วชาญทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การทำงานชอง 
หน่วยงาน

๒. ดา้นการบรกิาร
๑. ใหค้ำแนะนำ ตอบปญีหา ขีแ้จงเก ีย่วกบังานการเงนิและบญัช ี แกเ่จา้หนา้ทีร่ะดบั 

รองลงมา หนว่ยงานราชการ เอกซน และประชาชนท่ัวไป เพือ่ถา่ยทอดความรู้ ความ'ชำนาญแก่ผู้ท่ีสนใจ
๒. ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกซน หรือประชาซนท่ัวไป เพ่ือฃอความ 

ช่วยเหลือและความร่วมมอืในงานการเงินและบญัชี และแลกเปลีย่นความรู้ความเชีย่วชาญทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ 
การทำงานชองหน่วยงาน

คุณสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่
๑. ไต้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ตอ่จากประกาศนยีบตัร 

ประโยคมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเทา่หรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ทีเ่ทยีบไตใ้นระดบัเดยีวกนัในสาขา่วชิาการ 
บัญชี และสาซาการเงนิและการธนาคาร หรอืทางทีส่ว่นราชการเจา้สงักดัเหน็วา่เหมาะสมกบัหนา้ทีค่วาม 
รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

๒.ไต้รับประกาศนียบัตรพือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีกพส.กำเณดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งน้ี



ความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับตำแหนง่
๑. ความรู้ความสามารถท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
๒. ทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
๓. สมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

คา่จา้ง ๑๐,๒CKวบาห(หน่ึงหม่ืนสอฬอยบาทถ้วน)
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง สิทธิประโยชน์ของ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ.๒๕๕๖



-๑๐-

ประ๓ ท 
กลุ่ม
ชือ่ตำแหนง่ 
สถานท่ีปฏบัิติงาน 
คุณสมบัติท่ัวไป

เทคนิค
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์โรงพยาบาล้นางรอง
เพศ,ชายหรือเพศหญิง มอีาย ุ๒๐ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปี
(เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วและต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสอบ)

ลักษณะงานทีป่ฏบิตัิ
ปฏิบัติงานทางต้านเวชสถิติ ชืง่มลัีกษณะการปฏิบติังานใหบ้ริการงานเวชระเบยีน การจำแนก 

ประเภทผู้บัวยในการรักษากลุ่มเฉพาะโรค รวบรวมข้อมูลเวชระเบียน สถิติประเภทต่างๆ ให้รหัสทางการแพทย์ 
และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หนา้ทีค่วามรับผิดชอบหลกั
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงไม่จำเป็นต้องใข้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน 

ต้านเวชสถิติ ตามแนวทาง แบบอย่าง ช้ันตอน และวิธกีารทีช่ดัเจน ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบและ 
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไต้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในต้านต่างๆ ดังน้ี
๑. ดา้นปฏบิตักิาร

๑. ให้บริการในงานเวชระเบียน อย่างมีมาตรฐานเพือ่การรักษา ดูแลสุขภาพผู้บัวย 
๒. ให้บริการ จำแนก'ประเภทผู้'บัวย เพ่ือการส่งผู้บัวยไปรับการรักษากลุ่มเฉพาะโรคไต้อย่างถูกต้อง 
๓. ใหร้หสัทางการแพทยต์ามมาตรฐานไตอ้ยา่งถกูตอ้ง เพือ่ใชป้ระกอบการปฏบิตังิานชอง 

บุคลากรทางการแพทย์
๔. เก็บรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ เพ่ือจัดทำรายงานและนำเสนอเจ้าหน้าท่ีระดับสูงข้ึนไป

๒. ดา้นบรกิาร
๑. ใหบ้ริการข้อมูลเวชระเบียนและสถิติประเภทต่าง  ๆ แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง บุคลากรทาง 

การแพทย์ ประซาซ่น เพ่ือนำไปใช้ประโยชนํในการปฏิบัติงาน ศึกษา อ้างอิง วางแผนงานตา่ง ๆ
๒. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานเปน็ไปอย่างราบร่ืน 

และมีประสิทธิภาพ
๓. รว่มปฏบิตักิารในการพฒันาศกัยภาพชองบคุลากรและองคก์ร เพือ่ใหเ้ปน็บคุลากรทีม่ ี

ความชำนาญ และปฏิบัติงานไต้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี
๑. ไตร้บัประกาศนยีบตัรวชิาซพีช่ัน้ส่งูเวชระเบยีน หรอือนปุรญิญาหลกัสตูร ๓ ปี ตอ่จาก

ประกาศนยีบตัรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่ทางการพยาบาล เวชสถิติ
๒. ไตร้บัประกาศนยีบตัรหรอืคณุวฒุอิยา่งอืน่ที ่ กพส. กำหนดวา่ใชเ้ปน็คณุสมบัตเิฉพา 

สำหรับตำแหน่งน้ีได้
J

า



๑. มีความรู้ความสามารถท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบติงานในตำแหน่ง 
๒. มีทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบติงานในตำแหน่ง 
๓. มีสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบ้ติงานในตำแหน่ง
คา่จา้ง ๑๒,๒๔๐ บาท (หน่ึงหม่ืนสองพันสองร้อยท่ีสิบบาทถ้วน)
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง สิทธิประโยชน์ 

ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ.๒๔๔๖

ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะทีจ่ำเปน็สำหรบัตำแหนง่



-๑๒-

ประ๓ ท 
กลุ่ม
ซ่ือตำแหน่ง 
สถานท่ีปฏบัิติงาน 
คุณสมบัติท่ัวไป

ท่ัวไป 
บริการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนางรอง
เพศหญิง มอีายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๔ ปี

ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัิ
ปฏบิตังิานทางดา้นการพยาบาล ซืง่มลีกัษณะงานทีป่ฏบิตัเิกีย่วกบัการชว่ยเหลอืคนไขห้รอื 

ชว่ยเหลือแพทย์และพยาบาลในการใหบ้ริการแกผู้่ปว่ย การส่งเสริมสุขภาพ การพืน่ฟสูมรรถภาพ การควบคุม 
ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หนา้ทีค่วามรับผิดชอบหลกั
ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏบิตังิาน ทีต่อ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะในการ 

ปฏบิตังิาน โดยรว่มกบัทมีงานในการใหบ้รกิารทางการพยาบาลดา้นตา่ง  ๆ ภายใตก้ารกำกบั ตรวจสอบของ 
แพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพ

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้านด้งน้ี
๑. เตรยีมความพรอ้มในการใหบ้รกิารแกผู่ป้ว่ย ดแูลความสะอาดเรยีบรอ้ยบรเิวณพืน้ที ่

ให้บริการรวมท้ังส่ิงแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล และจัดเตรยีม 
ตรวจบนัอุปกรณ ์ เคร่ืองมอื เคร่ืองใช ้อปุกรณท์างการแพทยแ์ละการทำหตัถการตา่ง  ๆใหม้จีำนวนเพยีงพอ 
ครบถ้วน และพร้อมใช้งาน

๒. ชว่ยเหลอืแพทยแ์ละพยาบาลในการชว่ยเหลอืคนไขท้ีม่ลีกัษณะงานทีไ่ม1ยุง่ยากขบัชอ้น 
เช่น พลิกตะแครงตัว เข็ดตัว ป้อนอาหาร เป็นต้น

๓. ร่วมทมีแพทย์และพยาบาลปฏิบติังานในการสง่เสริมสขุภาพรักษาพยาบาล และติดตาม 
พีนฟูสุขภาพในขุมซน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการรักษา

๔. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประ๓ทการให้บริการ เพ่ือไปพัฒนาระบบงานให้มี คุณภาพ
๔. ตดิตอ่ประสานงานอำนวยความสะดวกใหก้บัผูป้ว่ย เช่น ตดิตามผลการรกัษาของผูป้ว่ย 

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
๖. ดูแล บำรงุรกัษา อปุกรณ ์ เครือ่งมอื เครือ่งใชใ้นการบรกิารหลงัเสรจ็สิน้การใชง้านให ้

เป็นไปตามหลักมาตรฐานท่ีกำหนด เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
๗. ให้คำปรึกษา แนะนำเก่ียวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

คณุสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่
๑.มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าท่ี และไดรั้บวุฒปิระกาศนยีบตัร 

มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ
๒. มคีวามรูค้วามสามารถและมคีวามชำนาญงานในหนา้ที ่ และเคยปฏบิตังิานดา้นนี ้

มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ
๓. ได้รับวุฒิประกาศนืยบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะงาน หรือ 
๔. ได้รับคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ี กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งน้ีได้



๑. มีความรู้ความสามารถท่ีจำเป็นสำหรับการปฏินัติงานในตำแหน่ง 
๒. มีทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบ้ติงานในตำแหน่ง 
๓. มีสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏินัติงานในตำแหน่ง
คา่จา้ง ๑. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.๖) ๗,๕๙๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๒. วุฒิ ปวซ. หรือประสบการณ์ ๕ ปี ๘,๓๐๐ บาท (แปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
สิทธิประโยซน่ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง สิทธิประโยชน์ 

ซองพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ.๒๕.๕๖ เ

ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะทีจ่าเปน็สำหรบัตำแหนง่



ร )(ร !-

*lu
บริการ
พนักงานประจำตึก
กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเช้ือ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนางรอง 
เพศซาย อายุ ๑๘ปีบ่ริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓(ร:ปี
(เพศชายต้องผ่านการเกณฑท์หารแล้วและตองนำหลักฐานมาแสดงในวันสอบ) 

ลักษณะงานทีป่ฏบิติั
ปฏบิตังิานดา้นอาคาร สถานท่ี ในการดแูล ทำความสะอาดบรเิวณสถานที ่ สงิแวดลอ้มและ 

เก็บรักษา เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ของหน่วยงานให้สะอาด ปลอดภยั รวมทัง้อำนวยความสะดวกติดต่องานระหว่าง 
หน่วยงาน และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวช้อง

หนา้ทีค่วามรับผดิชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทำงานท่ีต้อง 

บริหารจัดการ ดูแล จัดทำความสะอาด อาคารสถานท่ี ปริเว0ล่ิงแวดล้อมภายในหน่วยงานให้สะอาดปลอดภัยและการเก็บรักษา 
ทำความสะอาด เคร่ืองมือ เค่ร่ืองใช้ อุปกรณ์ต่าง  ๆภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีใต้รับมอบหมาย

ประ๓ ท 
กลุ่ม
ซ่ือตำแหน่ง 
ศถานท่ีปฏบัิติงาน 
คุณสมบัติท่ัวไป

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในต้านใดต้านหน่ึงหรือหลายต้าน ดังน้ี
๑. ดูแล จดัทำความสะอาดบรเิวณอาคารสถานทีใ่นความรับผดิชอบและสิง่แวดลอ้มภายใน 

หน่วยงาน เพ่ือให้สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐาน
๒. จดัเตรยีม เก็บรักษา ทำความสะอาดเคร่ืองมอื เคร่ืองใช ้อุปกรณต่์างๆ ของผู้มารับบริการ 

อปุกรณ ์ เครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละอปุกรณใ์นหอ้งปฏบิตักิาร เพือ่ใหส้ะอาด ปลอดภยั ตามมาตรฐานที ่
หน่วยงานกำหนด

๓. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในงานทีร่บัผดิชอบระหวา่งหนว่ยงาน เพือ่เพืม่ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๔. ใหข้อ้คิดเหน็หรือคำแนะนำเบือ้งตน้แกส่มาซกิในทมีงานหรือบคุคลทีเ่กีย่วชอ้ง เพ่ือสร้าง 
ความเช้าใจและร่วมมือในการปฏิบัติงานตามท่ีไต้รับมอบหมาย

คุณสมบตัเิฉพาะสำหรับตำแหนง่
๑. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี และไต้รับวุฒิประกาศนียบัตร 

มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ
๒. ไต้รับคุณวุฒิอย่างอ่ืนตามท่ี กพส. กำหนดว่าใช้เปีนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งน้ี!ต้

ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะทีจ่ำเปน็สำหรับตำแหนง่
๑. ความรู้ความสามารถท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
๒. ทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
๓. สมรรถนะทีจ่ำเปน็สำหรบัการปฏบิตังิานในตำแหนง่

คา่จา้ง ๗,๔๙๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทล้วน)
สิทธิประ๒ซน่ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน 

กระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ.๒๔๔๖ '• /


	2.ประการ รพ.นางรอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พกส.
	1.ประกาศรับสมัคร พกส. 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา
	2.ประการ รพ.นางรอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พกส.



