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ประกาศจังหวัดมหาสารคาม 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

……………………………….…….. 
 

  ดวยจังหวัดมหาสารคาม  ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ  
ประเภทพนักงานราชการท่ัวไป  สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงาน
ราชการ   และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ  ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การกําหนดลักษณะงานคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ
กลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพือ่เลือกสรร  
โดยมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
 

๑.  
  โรงพยาบาลมหาสารคาม  จํานวน  7  ตําแหนง  7  อัตรา  คือ 

ช่ือกลุมงาน  ตําแหนง  และรายละเอียดการจางงาน 

     1.1  ตําแหนงวิศวกรโยธา   จํานวน  ๑  อัตรา 
     1.2   ตําแหนงนิติกร    จํานวน  ๑  อัตรา 

1.3  ตําแหนงนักรังสีการแพทย   จํานวน  1  อัตรา 
1.4   ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ   จํานวน  1  อัตรา 
1.5  ตําแหนงนายชางเทคนิค   จํานวน  ๑  อัตรา 
1.6  ตําแหนงนายชางไฟฟา   จํานวน  ๑  อัตรา 
1.7  ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน  ๑  อัตรา 
   (ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้) 

๒.  
     ๒.๑  

คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 

     (๑)  มีสัญชาติไทย 
คุณสมบัติท่ัวไป 

 (๒)  มีอายุไมต่ํากวา  ๑๘  ป  (นับถึงวันปดรับสมัคร) 
 (๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 (๔)  ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ไรความสามารถ 

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
 (๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีใน 

พรรคการเมือง 
(๖)  ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เพราะกระทํา 

ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไมเปนผู
บกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 

(๗)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ 
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

 
 
 
 

/หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ

๒.๒  

  ผูผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง  จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน
ราชการพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทองถ่ิน 

          (ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้) 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๓.  
     ๓.๑  

การรับสมัคร 

          ใหผูประสงคจะสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ีฝายการเจาหนาท่ี  
วัน  เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

กลุมอํานวยการ  โรงพยาบาลมหาสารคาม  (ชั้น  ๓  อาคารผูปวยนอก)  ตั้งแตวันท่ี   24  กรกฎาคม  2560   
ถึงวันท่ี  31   กรกฎาคม   2560   ในวันและเวลาราชการ 
 

  ๓.๒  

         ผูสมัครตองนําเอกสารหลักฐานไปยื่นพรอมใบสมัคร  ดังนี้ 

หลักฐาน  และเอกสาร  ท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

(๑)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก  และไมสวมแวนตาดํา  ขนาด  ๑.๕ x ๒  นิ้ว   
ถายครั้งเดียวกันไมเกิน  ๑  ป  (นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน  ๓  รูป   

(๒) สําเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษา 
ตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร (หากเรียนหลักสูตรตอเนื่องใหแนบมาพรอมนี้)  จํานวนอยางละ  ๑  ฉบับ  โดยจะตอง
สําเร็จการศึกษา  และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2560   
ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได  ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษาออกใหโดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญา
บัตรซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 

(๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ท่ียังไมหมดอายุ)   และสําเนาทะเบียนบาน 
จํานวนอยางละ  ๑  ฉบบั 

(๔)  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เชน  ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง)   
ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล  (กรณีท่ี ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานไมตรงกัน  อยางละ  ๑  ฉบบั) 

(๕)  หลักฐานผานการเกณฑทหาร  สด. ๘  หรือ สด. ๔๓  (สําหรับเพศชาย) 
จํานวน  ๑  ฉบบั 

(๖)  ใบรับรองแพทยของโรงพยาบาลมหาสารคาม
แสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตาม กฎ ก.พ. ฉบับท่ี  ๓  (พ.ศ. ๒๕๓๕)  จํานวน  ๑  ฉบบั 

  ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑  เดือน  และ 

                  (๗)  หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน  ๑  ฉบับ (ถามี) ท้ังนี้ในสําเนาหลักฐานทุก
ฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 

     ๓.๓  
               ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร  ตําแหนงละ  ๒๐๐  บาท เม่ือสมัคร
สอบแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนให เวนแตในกรณีท่ีเปนผูขาดคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหนง  แตท้ังนี้
จะตองดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ 

คาธรรมเนียมในการสมัคร 

 

/เง่ือนไขการสมัคร 
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     ๓.๔  
             ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา 

เง่ือนไขการสมัคร 

เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร  และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ  ในใบสมัครพรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัคร  ไมวาดวยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร  อันมีผลทํา
ใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรร
ครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น   และโรงพยาบาลมหาสารคาม จะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครดวย 

  ๔.  

      จังหวัดมหาสารคาม  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ    
ทักษะและสมรรถนะ  และกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีการประเมิน ฯ   ในวันท่ี 7  สิงหาคม  2560  

การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ  และ
สมรรถนะ  และกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการประเมิน 

ณ  บอรดหนาลิฟต อาคารผูปวยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม  และทางเว็บไซตของโรงพยาบาล
มหาสารคาม   http://www.mkh.go.th 

 

  ๕.  
        ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะและดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

หลกัเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี 1 
- ความรูความสามารถท่ัวไป และความรู 

ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงท่ีเก่ียวของกับ
การปฏิบัติงานในหนาท่ี 

 
100 

 
สอบขอเขียน 

การประเมินครั้งท่ี 2 
- คุณลกัษณะบุคคลและความเหมาะสม 

กับตําแหนง 

 
100 

 
สอบสมัภาษณ 

รวม 200  

           จังหวัดมหาสารคาม จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี  ๑  ในขอ  ๑  กอน  
และผูผานการประเมินในครั้งท่ี  ๑  ดังกลาวจะตองเขารับการประเมินในขอท่ีเหลือในครั้งท่ี  ๒  ตอไป 

 

 

 

/เกณฑการตดัสิน 

http://www.mkh.go.th/�


- 4 - 

  ๖.  
       ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรร  จะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 

เกณฑการตัดสิน 

แตละดานไมต่ํากวารอยละ  ๖๐ 
       การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได  กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ  
ทักษะและสมรรถนะ ๒ ครั้ง  จะเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูท่ีได
คะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี  ๒  มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูง
กวา  และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี  ๒ เทากัน จะพิจารณา
จากลําดับท่ีในการสมัครเขารับการเลือกสรร 
 

  ๗.  
       จังหวัดมหาสารคาม  จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนน  ณ  บอรด
หนาลิฟต  อาคารผูปวยนอก  โรงพยาบาลมหาสารคาม  และทางเว็ปไซต  

การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

http://www.mkh.go.th/  
       โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด  ๑  ป  
นับแตวันข้ึนบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี 
 

  ๘.  
       ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีจังหวัดมหาสารคามกําหนด 

การทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

 

    ประกาศ  ณ   วันท่ี  24   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕60 
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เอกสารแนบทายประกาศ 
 

 

1. ตําแหนงวิศวกรโยธา 

กลุมงาน   วิชาชีพเฉพาะ   

ช่ือสายงาน   วิศวกรรมโยธา 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 

  สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธา ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เก่ียวกับการออกแบบและคํานวณดานวิศวกรรมโยธา การคนควา วิเคราะหวิจัย ทดสอบ หาขอมูลและสถิติ
ตางๆ  เพ่ือเปนหลักเกณฑประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงการกอสรางในสาขา
วิศวกรรมโยธา การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบท่ีเก่ียวกับงานในสาขาวิศวกรรมโยธา ซ่ึงงานดังกลาว
ขางตนตองมีลักษณะ ขนาด หรืออยูในประเภทตามท่ีกําหนดไวสําหรับผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

อัตราวาง  ๑  อัตรา   

 คาตอบแทน  ๑9,5๐๐  บาทตอเดือน 

 สิทธปิระโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ระยะเวลาการจาง วันเริ่มสัญญาจางถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕63 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงวิศวกรโยธา 

   ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้  ในสาขาวิศวกรรมศาสตร ทาง
วิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมกอสราง และตองไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
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2. ตําแหนงนิติกร 

กลุมงาน   บริหารท่ัวไป   

ช่ือสายงาน   นิติการ 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณา วินิจฉัยปญหา
กฎหมายรางและพิจารณารางกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของ จัดทํานิติกรรม รวบรวมขอมูล
เท็จจริงและพยานหลักฐาน เพ่ือดําเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับวินับ
ขาราชการและการรองทุกขหรืออุทธรณ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

อัตราวาง  ๑  อัตรา   

 คาตอบแทน  ๑8,0๐๐  บาทตอเดือน 

 สิทธปิระโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ระยะเวลาการจาง วันเริ่มสัญญาจางถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕63 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร 

   ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้  ในสาขานิติศาสตร 
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3. ตําแหนงนักรังสีการแพทย 

กลุมงาน   วิชาชีพเฉพาะ   

ช่ือสายงาน   รงัสกีารแพทย 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 

  ปฏบิัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสี
รักษาเวชศาสตรนิวเคลียและรังสีฟสิกส เชนการถายและบันทึกภาพสวนตาง ๆ ของรางกายผูปวยดวย
เครื่องรังสีเอ็กซ โดยใชกรรมวิธีพิเศษท่ีมีเทคนิคการใชท่ียุงยาก กายฉายรังสีเพ่ือบําบัดรักษาผูปวยท่ีเปน
โรคมะเร็ง เนื้องอก กอนทูม ดวยเครื่องโคบอลต 60 และเครื่องมือทางรังสีเทคนิคอ่ืนๆ การใชสาร
กัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็คโทรนิกทางเวชศาสตรนิวเคลียผูปวย การคํานวณปริมาณรังสีและการกําหนด
ระยะเวลาท่ีจะใหรังสีแกผูปวยตามปริมาณท่ีตองการ เพ่ือชวยแพทยในการวินิจฉัยและบําบัดรักษาโรค การใช
เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องกําเนิดรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในทางรังสี
การแพทย การปองกันอันตรายจากรังสีดวยวิธีการทางรังสีฟสิกสการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงาน ใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัยและใชงานได ศึกษา คนควาวิเคราะห วิจัยทางรังสีการแพทย รวมท้ัง
ปรับปรุงและคนควาวิธีการหรือเทคนิคใหม ๆ ทํารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

อัตราวาง  ๑  อัตรา  

 คาตอบแทน  ๑9,5๐๐  บาทตอเดือน 

 สิทธปิระโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ระยะเวลาการจาง วันเริ่มสัญญาจางถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕63 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักรังสีการแพทย 

   ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
การแพทยทางรังสีเทคนิค หรือทางฟสิกสการแพทย หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ทางชีวฟสิกส และ
ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะทางรังสีเทคนิค 
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4. ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 

กลุมงาน   วิชาชีพเฉพาะ   

ช่ือสายงาน   พยาบาลวิชาชีพ 

ลักษณะงานท่ีจะปฏบิตัิ 

  ปฏิบัติงานดานการพยาบาล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ โดยผูไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง ท่ีเก่ียวของโดยตรงตอชีวิต สุขภาพ
และอนามัยของประชาชนทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชนปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนาบริการการ
พยาบาล ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยใหการพยาบาลและ การผดุงครรภตามกฎหมายวิชาชีพ ชวยเหลือแพทย
กระทําการรักษาโรค ทําหนาท่ีเปนผูใหบริการ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตรและศิลปะการพยาบาลในการ
ประเมินสุขภาพ วินิจฉัยปญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการใหการพยาบาลและ
การผดุงครรภ ศึกษา วิเคราะห คิดคน พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลใหเปนไปอยางมีคุณภาพ
และอยูในมาตรฐาน สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถทางการพยาบาลใหกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับงาน
การพยาบาล จัดสถานท่ีและเตรียมเครื่องมือในการผาตัด ชวยแพทยในการยาระงับความรูสึกหรือใชเครื่องมือ
พิเศษบางประเภท เพ่ือการวินิจฉัยและบําบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุง
ครรภ  การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค การฟนฟูสภาพผูปวย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

อัตราวาง  ๑  อัตรา   

 คาตอบแทน  ๑9,5๐๐  บาทตอเดือน 

 สิทธปิระโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ระยะเวลาการจาง วันเริ่มสัญญาจางถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕63 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 

   ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้  ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร 
และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง 
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5. ตําแหนงนายชางเทคนิค 

กลุมงาน   เทคนคิ   

ช่ือสายงาน   ปฏิบัติงานชางเทคนิค 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานทางเทคนิค ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการ ซอม สราง ประกอบ ดัดแปลง 
ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ ใหเปนไปตามแบบแปลน และ
รายละเอียดท่ีกําหนด ควบคุมระบบงานท่ีใช เครื่องจาก เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆหลายชนิดรวมกันคํานวณ
รายการและประมาณราคาเก่ียวกับงานดังกลาว ชวยงาน ตรวจสอบ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย สํารวจทองท่ีเพ่ือกําหนดเขตและสถานท่ีเก่ียวกับ
การประกันภัย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ท่ีเก่ียวของ  

อัตราวาง  ๑  อัตรา   

คาตอบแทน  วุฒิ ปวช.  11,2800  บาทตอเดือน 

    วุฒิ ปวท.  13,010    บาทตอเดือน 
วุฒิ ปวส.  13,800    บาทตอเดือน 

 สิทธปิระโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ระยะเวลาการจาง วันเริ่มสัญญาจางถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕63 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางเทคนิค 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาใด 

สาขาวิชาทางชางยนต ทางชางกลโรงงาน ทางชางโลหะ ทางชางไฟฟา ทางชางไฟฟากําลัง ทางชางกอสราง 
ทางชางโยธา ทางชางอิเล็กทรอนิคส ทางชางวิทยุและโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย
สาขาวิชาดังกลาวขางตน 

2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ใน
สาขาวิชา 

เทคนิคสถาปตยกรรม เทคนิควิศกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมไฟฟา เทคนิควศิวกรรมโยธา เทคนคิ
วิศวกรรมสํารวจ เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคนิควิศวกรรม
คอมพิวเตอร สาขาวิชาหนึ่งวิชาใดทางชางอุปกรณทางการแพทย ทางฟสิกสอุตสาหกรรมและอุปกรณ
การแพทย หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลาวขางตน 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ใน
สาขาวิชา 

เครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม สาขาวิชาการกอสราง สาขาวิชาไฟฟากําลัง 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาหนึ่งวชิาใดทางชางอุปกรณการแพทย ทางฟสิกส
อุตสาหกรรมและอุปกรณการแพทย หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลาวขางตน 
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6. ตําแหนงนายชางไฟฟา 

กลุมงาน   ท่ัวไป 

ช่ือสายงาน   ปฏิบัติงานชางไฟฟา 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานทางชางไฟฟา ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการ  ตรวจ ทดสอบ สราง ซอม 
ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชท่ีเก่ียวกับไฟฟา คํานวณราคาและ
ประมาณราคาในการดําเนินงานดังกลาว จัดเก็บรักษา เบิกจาย เครื่องมือเครื่องใช และวัสดุอุปกรณท่ีใชในการ
ปฏิบัติงาน เปนตน หรือตําแหนงท่ีปฏิบัติงานบริหารดานชางไฟฟาในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกองแผนก 
และผูชวยหัวหนาหนวยงาน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

อัตราวาง  ๑  อัตรา   

คาตอบแทน  วุฒิ ปวช.  11,2800  บาทตอเดือน 

    วุฒิ ปวท.  13,010    บาทตอเดือน 
วุฒิ ปวส.  13,800    บาทตอเดือน 

 สิทธปิระโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ระยะเวลาการจาง วันเริ่มสัญญาจางถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕63 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายชางไฟฟา 

1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชา
ไฟฟา 

และอิเล็กทรอนิกส  
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ใน

สาขาวิชา 
เทคนิควิศวกรรมไฟฟา หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ
หลายสาขาวิชาดังกลาวขางตน 

3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ใน
สาขาวิชา 

ไฟฟากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หรือ
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลาวขางตน 
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7.  ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 

กลุมงาน   บริการ 

ช่ือสายงาน   ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 

ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คอนขางยากเก่ียวกับการเงิน การง
ประมาณและการบัญชีท่ัวไปของสวนราชการ เชน การตรวจสอบ หลักฐานใบสําคัญคูจายเงินลงบัญชี ทํา
รายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับการขอ จัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจายประจําป ทํา
หนังสือชี้แจง โตตอบ ดานงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจาย  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

อัตราวาง  ๑  อัตรา   

 คาตอบแทน  13,800  บาทตอเดือน 

 สิทธปิระโยชน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ระยะเวลาการจาง วันเริ่มสัญญาจางถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕63 

 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 

   ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ในการบัญชี 
การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอรธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการท่ัวไป การจัดการสํานักงาน
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกลาวขางตน 
 

 

 
 


