ร'

>4

ประกาศโรงพยาบาลนางรอง
เรือ่ ง รับสมัครบุคคลเพือ่ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทัว่ ไป
***********
ด้วยโรงพยาบาลนางรอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรี มั ย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพือ่
จัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทัว่ ไป ฉะนัน้ อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริห าร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขเกีย่ วกับ การจ้างพนัก งานกระทรวง
สาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทัง้ แบบสัญญาจ้าง พ.ศ.!อ๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัตเิ ฉพาะของกลุม่
และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒<££๖ จึงประกาศรับ สมัครบุคคล
เพือ่ เลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทัว่ ไป จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๗ อัตรา โดยมีร ายละเอีย ด
ด้งต่อไปนี้
๑ .ตำแหน่งทีเ่ ปีดรับสมัคร
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กลุม่ งานการเงิน)
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กลุม่ งานประกันสุขภาพ)
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ
- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
- ตำแหน่งพนักงานประจำตึก

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๒ อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา
๒ อัตรา
๑ อัตรา

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริห ารพนัก งานกร ะทรวงสาธารณสุข
เรือ่ ง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทัว่ ไป พ.ศ.๒๕:๕๖
ระยะเวลาการจ้าง ตัง้ แต่วนั เริม่ สัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
(ทัง้ นีโ้ รงพยาบาลนางรองจะต่อสัญญาจ้าง ตามทีส่ ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด)
๒. คุณสมบัตทิ ว่ั ไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งของผูม้ สี ทิ ธ่ สิ มัครเข้ารับการเลือกสรร
ก. คุณศมบัตทิ ัว่ 'ไป
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓)ไม่เป็นผูม้ กี ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ้นเฟ้อน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามทีก่ ำหนดไวิในกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือน
(๔) ไม่เป็นผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง ห่รอื เจ้าหน้าทีใ่ นพรรคการเมือง
(๕)ไม่เป็นผูเ้ คยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดทีไ่ ด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖)ไม่เป็นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ห่รอื ไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ ห่รอื หน่วยงานอืน่ ของรัฐ
(๗) ไม่เป็นช้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอืน่ ของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิน่
(๘) คุณสมบัตหิ รือลักษณะต้องห้ามอืน่ ตามทีส่ ว่ นราชการกำหนดไว้ไนประกาศสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพือ่ จ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทัว่ ไป ทัง้ นี้ ต้องเป็น ไปเพือ่ ความจำเป็น หรือ
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนัน้ (ถ้ามี)
/หมายเหตุ...

-2หมายเหตุ ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
สวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ
ก.พ. วาดวยโรค (พ.ศ.๒๕๕๓) มายื่นดวย
ข.คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย (ก)
๓. การรับสมัคร
๓.๑ ผูป ระสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเทอรเน็ ต ตั้งแตวัน ที่ 6 - 17 กันยายน 2564
ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เปด เว็บ ไซต https://nrhospital.thaijobjob.com เลือกรับสมัครสอบแขงขันเพื่ อเลือกสรร
เปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และเลือกหัวขอ “สมัครสอบออนไลน”
(2) กรอกข อ ความให ถู ก ต อ งและครบถ ว น ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนที่ กํ า หนด และอั พ โหลด
(upload) รู ป ถ า ยหน า ตรง ไม ส วมหมวก ไม ส วมแว น ดํ า ถ า ยไว ไ ม เ กิ น 6 เดื อ น ขนาด 1x1.5 นิ้ ว
(ประมาณ 40-100 KB เปนไฟลประเภท JPG) ระบบจะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ.
ธนาคารกรุงไทยใหโดยอัตโนมัติ กรณี ผูสมัครไมอัพโหลด (upload) รูปถาย จะไมสามารถพิมพแบบฟอรมการ
ชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได
(3) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือหากไมมีเครื่องพิมพ
ในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล
ในกรณีที่ไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสามารถเขาไป
พิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไขขอมูล
ในการกรอบใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณแลวได
3.2 การชําระเงิน สามารถชําระเงินได 2 วิธี ดังนี้
(1) ชําระเงินผานทางเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ผู ส มั ค รสามารถนํ า แบบฟอร ม การชํ า ระเงิ น ข อ 3.1 (3) ไปชํ า ระเงิ น ค า ธรรมเนี ย ม
ในการสมัครที่เคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 6 - 18 กันยายน 2564
ภายในวันและเวลาที่ทําการของธนาคารและใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวดวย ทั้งนี้ ผูสมัครตองตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลในหลักฐานการชําระเงิน หากพบวาไมถูกตองใหรีบติดตอ บมจ
.ธนาคารกรุงไทย สาขาที่ชําระเงิน
(2) ชําระเงินผานทางแอปพลิเคชัน Krungthai Next
ผูสมัครซึ่งมีบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่ไดลงทะเบียน (Register) ขอใชบริการ
Krungthai Next แล ว สามารถเลื อ กชํ า ระเงิ น ผ า นทางระบบแอปพลิ เ คชั น และปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอน
ที่ ร ะบบกํ า หนดไว โดยชํ า ระเงิ น ตั้ ง แต วั น ที่ 6 - 18 กั น ยายน 2564 ภายในเวลา 21.00 น.
และใหเก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไวเปนหลักฐานดวย
ทั้งนี้ การสมัครจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครเรียบรอยแลวภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

/3.3 คาธรรมเนียม...

-๓๓.๓ ค่าธรรมฌียมสมัครสอบ
- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
- ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอรืเน็ต
- ค่าธรรมเนียมจะไม่จา่ ยคืนให้ไมวากรณีใดๆ ทัง้ สิน

จำนวน ๑๐๐ บาท
จำนวน ๓๐ บาท

๓.๔ ผู้สมัครสอบทฃ
่ี ำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว

จะได้รบั เลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลข
ประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ซึง่ ผูส้ มัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบ
สมัครทีม่ เี ลขประจำตัวสอบได้ทเ่ี ว็บไซต์ https://nrhospital.thaijobjob.com ในหัวข้อ “พิม พ์ใบสมัค ร”
ตัง้ แต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นด้นไป
๓.๔ เงือ่ นไขในการรับสมัคร
(๑) ผูส้ มัค รสอบจะต้อ งเป็น ผูม้ วี ฒ
ุ กิ ารศึก ษาตรงตามคุณ วุฒ เิ ฉพาะลำหรับ ตำแหน่ง
ผูม้ สี ทิ ธิสมัครสอบในข้อ๒ โดยต้องเป็นผูล้ ำเร็จการศึกษาและได้รบั การอนุมตั จิ ากผูม้ อี ำนาจอนุมตั ิภายในวัน ที่
แดรับ สมัคร คือ วันที่ ๑๗ กัน ยายน ๒๕๖๔ ทัง้ นี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขัน้ ปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัต รของสถานศึก ษาใด จะถือ ตามกฎหมาย กฎหรือ ระเบีย บเกีย่ วกับ การสำเร็จ การศึก ษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานัน้ เป็นเกณฑ์
(๒) การสมัครสอบตามขัน้ ตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผูส้ มัครสอบเป็นผูล้ งลายมือซือ่ และ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่
แก้ไขเพิม่ เติม ตัง้ นัน้ หากผูส้ มัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
(๓) ผูส้ มัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผูม้ คื ณ
ุ สมบัตติ รง
ตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถกู ต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีท่ี
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึง่ ผูส้ มัครนำมายืน่ ไม่ตรงหรือไม่เป็นไป
ตามประกาศรับสมัครสอบ จังหวัดบุรรี มั ย์ จะถือว่าผูส้ มัครสอบเป็นผูข้ าดคุณสมบัตใิ นการสมัครสอบครัง้ นี้
มาตัง้ แต่ตน้ และจะไม่คนื ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๔. การประกาศรายซือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับ การประเมิน ความรูค้ วามศามารถ หักษะ และ
สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา ศถานทีใ่ นุการประเมิน
โรงพยาบาลนางรอง จะประกาศรายซือ่ ผูส้ มัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่ อบและระเบียบ
เกีย่ วกับ การสอบในวันที่ ๒๒ กัน ยายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ https://nrhospital.thaijobjob.com หัวข้อ
“ การป ระกาศรายซ อ่ื ผูส้ มัค รส อบ วัน เวลา สถานที่ และระเบี ย บเกี ่ ย วกั บ การสอบ” และ
http://pnr.nrhospital.com

/ ๕.หลักเกณฑ์...

๕. หลักเกณฑ์และวิธกี ารศรรหาและเลือกสรร
ผูส้ มัครต้องได้รบั การประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธกี ารประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ด้วยวิธกี ารประเมิน ดังนี้
ลำดับ
ท ี่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ตำแหน่งทีศ่ อบ

สอบ
ข้อ เขียน/ ศอบปฏิบตั ิ
ทฤษฎี

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๕๐ คะแนน
(กลุม่ งานการเงิน)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๕๐ คะแนน
(กลุม่ งานประกันสุฃภาพ)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวซสถิติ
๕๐ คะแนน
(กลุม่ งานสารสนเทศทางการแพทย์)
ตำแหน่งพนักงานซ่วยเหลือคนไซ้
(กลุม่ การพยาบาล)
ตำแหน่งพนักงานประจำตึก
(กลุม่ การพยาบาล)

สอบ
สัมภาษณ์

รวม

๒๐ คะแนน

๓๐ คะแนน

๑๐ ๐ คะแนน

-

๕๐ คะแนน

๑๐ ๐ คะแนน

-

๕๐ คะแนน

๑๐ ๐ คะแนน

-

๑๐ ๐ คะแนน

๑๐ ๐ คะแนน

-

๑๐ ๐ คะแนน

๑๐ ๐ คะแนน

๖. หลักฐานทีต่ อ้ งยืน่ ในวันศอบ
(๑) ใบสมัครทีพ่ มิ พ์จากอินเทอร์เ'นต ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ
ขนาด ๑ X ๑.๕ นิว้ โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และลงลายมือซือ่ ในใบสมัครให้ครบถ้วน
(๒) สำเนาปริญ ญาบัตรและทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรต่อเนือ่ งให้แนบมาพร้อมนี)้
ทีแ่ สดงว่าเป็นผูม้ วื ฒ
ุ กิ ารศึกษาตรงกับตำแหน่งทีส่ มัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ ื
อำนาจอนุมตั ภิ ายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประซาขน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอืน่ ๆ เซ่นใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผูส้ มัครเพศหญิง) ใบเปลีย่ นซือ่ - นามสกุล
(ในกรณีทซ่ี อ่ื - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ
ให้ผสู้ มัครเขียนตำรับรองสำเนาถูกต้องและลงซือ่ กำกับไว้ดว้ ย
๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผูท้ จ่ี ะถึอ ว่าเป็น ผูท้ ผ่ี า่ นการเลือ กสรรจะต้อ งเป็น ผูท้ ไ่ี ด้ค ะแนนในการประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ตากว่าร้อยละ ๖๐
๘. การประกาศรายซือ่ และการขึน้ บัญชีรายซือ่ ผูผ้ า่ นการเลือกศรร
โรงพยาบาลนางรอง จะประกาศรายซือ่ ผูผ้ า่ นการเลือ กสรรตามลำดับ คะแนนสอบ
ณ บอร์ดประซาสัมพันธ์ หน้าห้องกลุม่ งานทรัพยากรบุคคล ตึกอุบตั เิ หตุชน้ั ๒ โรงพยาบาลนางรองและทาง
เว็บไซต์ https://nrhospital.thaijobjob.com และ http://pnr.nrhospitalcom โดยบัญชีรายซือ่ ดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสินผลไปเมือ่ เลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วนั ประกาศขึน้ บัญชี หรือนับแต่วนั ประกาศ
รับสมัครในตำแหน่งทีม่ ลื กั ษณะงานเดียวกันนืใ้ หม่แล้วแต่กรณี
/ ๙.การจัดทำสัญญา...

๙. กฺารจัดทำสัญ ญาจ้างผูผ้ า่ นการเลือกสรร
ผูผ้ า่ นการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทัว่ ไป
๙.๑ จะได้รบั การจ้างตามลำดับทีใ่ นบัญชีรายซือ่ ผูผ้ า่ นการเลือกสรร
๙.๒ จะต้องทำสัญญาจ้างตามทีโ่ รงพยาบาลนางรอง กำหนด
ในกรณีทม่ี ผี ไู้ ด้รบั การเลือกสรรมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่างทีม่ ี และภายหลังมีตำแหน่งว่าง
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซืง่ โรงพยาบาลนางรองพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บคุ คลทีม่ สี มรรถนะ
ในเรือ่ งเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผูท้ ผ่ี า่ นการเลือกสรรจากบัญชีรายซือ่ ผูผ้ า่ นการเลือกสรรทีย่ งั ไม่หมดอายุ
หรือประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิม่ เติม
โรงพยาบาลนางรอง ดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุตธิ รรมและเสมอภาค ดังนัน้
หากผูใ้ ดแอบอ้างว่าลามารถช่วยเหลือให้ทา่ นได้รบั การดัดเลือก หรือมีพฤติการณีในทำนองเดียวกันนีโ้ ปรดอย่า
หลงเซือ่ และแจ้งให้ผอู้ ำนวยการโรงพยาบาลนางรองทราบด้วย หรือ โทร Q ๔๔๖๓ ๓๔๕๖ - ๖๗ ต่อ ๕๑๔

(นายวัชรพงษ์ ชอบสุข)
ผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลนางรอง

-๖-

เอกสารแนบท้าย (ก)
ประ๓ ท
กลุม่
ซึอ่ ตำแหน่ง
สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
คุณสมบัตทิ ว่ั ไป

ทัว่ ไป
เทคนิค
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุม่ งานการเงิน โรงพยาบาลนางรอง
เพศชายหรือเพศหญิง มีอายุ ๒๐ ปีขน้ึ 'โป
(เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วและต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสอบ)

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบ ตั งิ านทางการเงิน และบัญ ชี ซึง่ มีลกั ษณะงานทีป่ ฏิบ ตั คิ อ่ นช้างยากเกีย่ วกับ การเงิน
การงบประมาณและการบัญชีทว่ั ไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคูจ่ า่ ยเงิน ลงบัญชี
ทำรายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกีย่ วกับการขอจัดตัง้ งบประมาณ รายรับ -รายจ่ายประจำปี
ทำหนังสือชีแ้ จง โต้ตอบ ต้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วช้อง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านทีต่ อ้ งใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ านด้านการเงิน
และบัญชี ตามแนวทางแบบอย่าง ชัน้ ตอน และวิธกี ารทีซ่ ดั เจน ภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ต้รบั มอบหมาย
โดยมีลกั ษณะงานทีป่ ฏิบตั ใิ นต้านตาง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบตั กิ าร
๑. จัดทำและปฏิบตั งิ านต้านเอกสารทางการเงินและบัญชี เพือ่ ให้งานเป็นไปตามเป๋าหมายทีก่ ำหนด
๒. ไทบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณเพือ่ ใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจํฑ!์ เชองหน่วยงาน
๓. ตรวจสอบและลูความถูกต้องชองเอกสารสำคัญทางกกรเงิน เพือ่ ให้เกิดคทามถูกต้องในการปฏิบตั งิ าน,
๔. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุม่ กับหน่วยราชการ เอกซน หรือประซาซบทัว่ ไป เพือ่ ขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงาน และแลกเปลีย่ นความรูค้ วามเชีย่ วชาญทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การทำงานของ
หน่วยงาน
๒. ด้านการบริการ
๑. ให้ค ำแนะนำตอบป๋ญ หาชีแ้ จงเกีย่ วกับ งานการเงิน และบัญ ชี แก่เจ้าหน้าทีร่ ะดับ
รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาซนทัว่ ไป เพือ่ ก่ายทอดความรู้ ความช่านาญแก่ผทู้ ส่ี นใจ
๒. ประสานงานในระดับกลุม่ กับหน่วยงาบราชการ เอกซน หรือประซาซนทัว่ ไป เพือ่ ขอความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลีย่ นความรูค้ วามเชีย่ วชาญทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
การทำงานของหน่วยงาน
คุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ไต้รบั ประกาศนิยบัตรวิชาชีพชัน้ สูงหรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒอิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทียบไต้ในระดับเดียวกันในสาขาวิซาการ
บัญชี และสาขาการเงิน และการธนาคาร หรือทางทีส่ ว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบและลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
๒.ไต้รบั ประกาศนิยบัตรห่รอื คุณวุฒอิ ย่างอืน่ ที่ กพส.กำfดนดว่า1ช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตาแหน่งนี้
"

P

ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ ำเป็นสำหรับตำแหน่ง
๑. ความรูค้ วามสามารถทีจ่ ำเป็นสำหรับการปฏิบตั งิ านในตำแหน่ง
๒. ทักษะทีจ่ ำเป็นสำหรับการปฏิบตั งิ านโนตำแหน่ง
๓. สมรรถนะทีจ่ ำเป็นสำหรับการปฏิบตงานในตำแหน่ง
ค่าจ้าง ๑๐,๒๐๐บาต(หนึง่ ,หมืน่ สองร้อยบาทถ้วน)
สิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทัว่ ไป พ.ศ.๒๕(ะ๖

ประ๓ ท
กลุม่
ซือ่ ตำแหน่ง
สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
คุณสมบัตทิ ี'่ วไป

พ

ุ
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เทคนิค
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุม่ งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลนางรอง
เพศชายหรือเพศหญิง มีอายุ ๑๘ ปีขน้ึ ,1ป
(เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วและต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสอบ)

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบ ตั งิ านทางการเงิน และบัญ ชี ซืง่ มีลกั ษณะงานทีป่ ฏิบ ตั คิ อ่ นช้างยากเกีย่ วกับ การเงิน
การงบประมาณและการบัญชีทว่ั ไปชองส่วนราชการ เซ่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคูจ่ า่ ยเงิน ลงบัญชี
ทำรายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกีย่ วกับการขอจัดตัง้ งบประมาณ รายรับ -รายจ่ายประจำปี
ทำหนังสือขีแ้ จง โต้ตอบ ต้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ที่
เกีย่ วช้อง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ านทีต่ อ้ งใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ านต้านการเงิน
และบัญชี ตามแนวทางแบบอย่าง ชัน้ ตอน และวิธกี ารทีช่ ดั เจน ภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีใ่ ต้รบั มอบหมาย
โดยมีลกั ษณะงานทีป่ ฏิบตั ใิ นด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบตั กิ าร
๑. จัดทำและปฏิบตั งิ านต้านเอกสารทางการเงินและบัญชี เพือ่ ให้งานเป็นไปตามฟ้าหมายทีก่ ำหนด
๒. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพือ่ ใช้ประกอบในการทำฒประมาณประจำปีของหน่วยงาน
๓. ตรวจสอบและดูความถูกต้องชองเอกสารสำคัญทางการเงิน เพือ่ ให้เภิดค๓มถูกต้องในการปฏิบตั งิ าน
๔. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุม่ กับหน่วยราชการ เอกซน หรือประซาซนทัว่ ไป เพือ่ ขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงาน และแลกเปลีย่ นความรูค้ วามเซีย๋ วชาญทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การทำงานชอง
หน่วยงาน
๒. ด้านการบริการ
๑. ให้คำแนะนำ ตอบปีญ หา ขีแ้ จงเกีย่ วกับ งานการเงิน และบัญ ชี แก่เจ้าหน้าทีร่ ะดับ
รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกซน และประชาชนทัว่ ไป เพือ่ ถ่ายทอดความรู้ ความ'ชำนาญแก่ผทู้ ส่ี นใจ
๒. ประสานงานในระดับกลุม่ กับหน่วยงานราชการ เอกซน หรือประชาซนทัว่ ไป เพือ่ ฃอความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลีย่ นความรูค้ วามเชีย่ วชาญทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
การทำงานชองหน่วยงาน
คุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. ไต้รบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงหรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒอิ ย่างอืน่ ทีเ่ ทียบไต้ในระดับเดียวกันในสาข่าวิชาการ
บัญชี และสาซาการเงิน และการธนาคาร หรือทางทีส่ ว่ นราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบและลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
๒.ไต้รบั ประกาศนียบัตรพือคุณวุฒอิ ย่างอืน่ ทีก่ พส.กำเณดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ ำเป็นสำหรับตำแหน่ง
๑. ความรูค้ วามสามารถทีจ่ ำเป็นสำหรับการปฏิบตั งิ านในตำแหน่ง
๒. ทักษะทีจ่ ำเป็นสำหรับการปฏิบตั งิ านในตำแหน่ง
๓. สมรรถนะทีจ่ ำเป็นสำหรับการปฏิบตั งิ านในตำแหน่ง
ค่าจ้าง ๑๐,๒CKวบาห(หนึง่ หมืน่ สอฬอยบาทถ้วน)
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทัว่ ไป พ.ศ.๒๕๕๖

-๑๐ประ๓ ท
กลุม่
ชือ่ ตำแหน่ง
สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
คุณสมบัตทิ ว่ั ไป

เทคนิค
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
กลุม่ งานสารสนเทศทางการแพทย์โรงพยาบาล้นางรอง
เพศ,ชายหรือเพศหญิง มีอายุ ๒๐ ปีบริบรู ณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปี
(เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วและต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสอบ)

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบตั งิ านทางต้านเวชสถิติ ชืง่ มีลกั ษณะการปฏิบตั งิ านให้บริการงานเวชระเบียน การจำแนก
ประเภทผูบ้ วั ยในการรักษากลุม่ เฉพาะโรค รวบรวมข้อมูลเวชระเบียน สถิตปิ ระเภทต่างๆ ให้รหัสทางการแพทย์
และปฏิบตั งิ านอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ าน ซึง่ ไม่จำเป็นต้องใข้ผสู้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบตั งิ าน
ต้านเวชสถิติ ตามแนวทาง แบบอย่าง ชัน้ ตอน และวิธกี ารทีช่ ดั เจน ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบและ
ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีไ่ ต้รบั มอบหมาย
โดยมีลกั ษณะงานทีป่ ฏิบตั ใิ นต้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านปฏิบตั กิ าร
๑. ให้บริการในงานเวชระเบียน อย่างมีมาตรฐานเพือ
่ การรักษา ดูแลสุขภาพผูบ้ วั ย
๒. ให้บริการ จำแนก'ประเภทผู'้ บวั ย เพือ่ การส่งผูบ้ วั ยไปรับการรักษากลุม่ เฉพาะโรคไต้อย่างถูกต้อง
๓. ให้รหัสทางการแพทย์ตามมาตรฐานไต้อย่างถูกต้อง เพือ่ ใช้ประกอบการปฏิบตั งิ านชอง
บุคลากรทางการแพทย์
๔. เก็บรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ เพือ่ จัดทำรายงานและนำเสนอเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงขึน้ ไป
๒. ด้านบริการ
๑. ให้บริการข้อมูลเวชระเบียนและสถิตป
ิ ระเภทต่าง ๆ แก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง บุคลากรทาง
การแพทย์ ประซาซ่น เพือ่ นำไปใช้ประโยชนํในการปฏิบตั งิ าน ศึกษา อ้างอิง วางแผนงานต่าง ๆ
๒. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพือ่ ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรืน่
และมีประสิทธิภาพ
๓. ร่วมปฏิบตั กิ ารในการพัฒนาศักยภาพชองบุคลากรและองค์กร เพือ่ ให้เป็นบุคลากรทีม่ ี
ความชำนาญ และปฏิบตั งิ านไต้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคณ
ุ วุฒอิ ย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้
๑. ไต้รบ
ั ประกาศนียบัตรวิชาซีพช่ น้ั ส่ งู เวชระเบียน หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทางการพยาบาล เวชสถิติ
๒. ไต้รบั ประกาศนียบัตรหรือคุณ วุฒ อิ ย่างอืน่ ที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณ สมับติเฉพา
สำหรับตำแหน่งนีไ้ ด้
J
า

ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ ำเป็น สำหรับ ตำแหน่ง
๑. มีความรูค้ วามสามารถทีจ่ ำเป็นสำหรับการปฏิบติงานในตำแหน่ง

๒. มีทกั ษะทีจ่ ำเป็นสำหรับการปฏิบติงานในตำแหน่ง
๓. มีสมรรถนะทีจ่ ำเป็นสำหรับการปฏิบต
้ งิ านในตำแหน่ง
ค่าจ้าง ๑๒,๒๔๐ บาท (หนึง่ หมืน่ สองพันสองร้อยทีส่ บิ บาทถ้วน)
สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง สิทธิประโยชน์
ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทัว่ ไป พ.ศ.๒๔๔๖

-๑๒ประ๓ ท
กลุม่
ซือ่ ตำแหน่ง
สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
คุณสมบัตทิ ว่ั ไป

ทัว่ ไป
บริการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
กลุม่ การพยาบาล โรงพยาบาลนางรอง
เพศหญิง มีอายุ ๑๘ ปีบริบรู ณ์ แต่ไม่เกิน ๓๔ ปี

ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบตั งิ านทางด้านการพยาบาล ซืง่ มีลกั ษณะงานทีป่ ฏิบตั เิ กีย่ วกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ
ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผปู้ ว่ ย การส่งเสริมสุขภาพ การพืน่ ฟูสมรรถภาพ การควบคุม
ป้องกันโรค และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วข้อง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ าน ทีต่ อ้ งใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการ
ปฏิบตั งิ าน โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการทางการพยาบาลด้านต่าง ๆ ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบของ
แพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพ
โดยมีลกั ษณะงานทีป่ ฏิบตั ใิ นด้านใดด้านหนึง่ หรือหลายด้านด้งนี้
๑. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผปู้ ว่ ย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพืน้ ที่
ให้บริการรวมทัง้ สิง่ แวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล และจัดเตรียม
ตรวจบันอุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทำหัตถการต่าง ๆ ให้มจี ำนวนเพียงพอ
ครบถ้วน และพร้อมใช้งาน
๒. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ทม่ี ลี กั ษณะงานทีไ่ ม1ยุง่ ยากขับช้อน
เช่น พลิกตะแครงตัว เข็ดตัว ป้อนอาหาร เป็นต้น
๓. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบตั งิ านในการส่งเสริมสุขภาพรักษาพยาบาล และติดตาม
พีนฟูสขุ ภาพในขุมซน เพือ่ ให้เป็นไปตามแผนการรักษา
๔. สรุปสถิติรายงานผูเ้ ข้ารับบริการตามประ๓ทการให้บริการ เพือ่ ไปพัฒนาระบบงานให้มี คุณภาพ
๔. ติดต่อประสานงานอำนวยความสะดวกให้กบั ผูป้ ว่ ย เช่น ติดตามผลการรักษาของผูป้ ว่ ย
จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
๖. ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ในการบริการหลังเสร็จสิน้ การใช้งานให้
เป็นไปตามหลักมาตรฐานทีก่ ำหนด เพือ่ ให้มสี ภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
๗. ให้คำปรึกษา แนะนำเกีย่ วกับการช่วยเหลือคนไข้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ าน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
คุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑.มีความรูค้ วามสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รบั วุฒปิ ระกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ
๒. มีความรูค้ วามสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๔ ปี หรือ
๓. ได้รบ
ั วุฒปิ ระกาศนืยบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับลักษณะงาน หรือ
๔. ได้รบั คุณวุฒอิ ย่างอืน่ ที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งนีไ้ ด้

ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็น สำหรับ ตำแหน่ง

๑. มีความรูค้ วามสามารถทีจ่ ำเป็นสำหรับการปฏินตั งิ านในตำแหน่ง
๒. มีทกั ษะทีจ่ ำเป็นสำหรับการปฏิบต้ งิ านในตำแหน่ง
๓. มีสมรรถนะทีจ่ ำเป็นสำหรับการปฏินตั งิ านในตำแหน่ง
ค่าจ้าง ๑. วุฒมิ ธั ยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.๖) ๗,๕๙๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
๒. วุฒิ ปวซ. หรือประสบการณ์ ๕ปี ๘,๓๐๐ บาท (แปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
สิทธิประโยซน่ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง สิทธิประโยชน์
ซองพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทัว่ ไป พ.ศ.๒๕.๕๖
เ
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ประ๓ ท
กลุม่
ซือ่ ตำแหน่ง
ศถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
คุณสมบัตทิ ว่ั ไป

*lu

บริการ
พนักงานประจำตึก
กลุม่ งานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชือ้ กลุม่ การพยาบาล โรงพยาบาลนางรอง
เพศซาย อายุ ๑๘ปีบร่ บิ รู ณ์ แต่ไม่เกิน ๓(ร:ปี
(เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วและตองนำหลักฐานมาแสดงในวันสอบ)
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ปฏิบตั งิ านด้านอาคาร สถานที่ ในการดูแล ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ สิงแวดล้อมและ
เก็บรักษา เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ของหน่วยงานให้สะอาด ปลอดภัย รวมทัง้ อำนวยความสะดวกติดต่องานระหว่าง
หน่วยงาน และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วช้อง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบตั งิ านในฐานะผูป้ ฏิบตั งิ าน ทีต่ อ้ งใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทำงานทีต่ อ้ ง
บริหารจัดการ ดูแล จัดทำความสะอาด อาคารสถานที่ ปริเว0ลิง่ แวดล้อมภายในหน่วยงานให้สะอาดปลอดภัยและการเก็บรักษา
ทำความสะอาด เครือ่ งมือ เค่รอ่ื งใช้ อุปกรณ์ตา่ งๆ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบตั งิ านอืน่ ที่ใต้รบั มอบหมาย
โดยมีลกั ษณะงานทีป่ ฏิบตั ใิ นต้านใดต้านหนึง่ หรือหลายต้าน ดังนี้
๑. ดูแล จัดทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานทีใ่ นความรับผิดชอบและสิง่ แวดล้อมภายใน
หน่วยงาน เพือ่ ให้สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐาน
๒. จัดเตรียม เก็บรักษา ทำความสะอาดเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ อุปกรณ์ตา่ งๆ ของผูม้ ารับบริการ
อุปกรณ์ เครือ่ งมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ในห้องปฏิบตั กิ าร เพือ่ ให้สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานที่
หน่วยงานกำหนด
๓. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในงานทีร่ บ
ั ผิดชอบระหว่างหน่วยงาน เพือ่ เพืม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
๔. ให้ขอ้ คิดเห็นหรือคำแนะนำเบือ้ งต้นแก่สมาซิกในทีมงานหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วช้อง เพือ่ สร้าง
ความเช้าใจและร่วมมือในการปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ต้รบั มอบหมาย
คุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. มีความรูค
้ วามสามารถเหมาะสมในการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ และไต้รบั วุฒปิ ระกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ
๒. ไต้รบั คุณวุฒอิ ย่างอืน่ ตามที่ กพส. กำหนดว่าใช้เปีนคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งนี!้ ต้
ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ ำเป็นสำหรับตำแหน่ง
๑. ความรูค้ วามสามารถทีจ่ ำเป็นสำหรับการปฏิบตั งิ านในตำแหน่ง
๒. ทักษะทีจ่ ำเป็นสำหรับการปฏิบตั งิ านในตำแหน่ง
๓.

สมรรถนะทีจ่ ำเป็นสำหรับการปฏิบต
ั งิ านในตำแหน่ง

ค่าจ้าง ๗,๔๙๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทล้วน)
สิทธิประ๒ซน่ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน
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