
 
 
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลนาโพธิ์ 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน / รายวัน 

---------------------------------- 
  ด้วยโรงพยาบาลนาโพธิ์   อ าเภอนาโพธิ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  มีความประสงค์จะรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน / รายวัน เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบ ารุง  ต าแหน่ง                
นักกายภาพบ าบัด เพ่ือปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการทางการแพทย ์ โรงพยาบาลนาโพธิ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  
 
  ฉะนั้น อาศัยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุงเพ่ือเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือ รายคาบ
ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน /รายวัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
   ๑.๑  นักกายภาพบ าบัด      จ านวน  ๑ อัตรา 
    
  ๒.   สถานที่ปฏิบัติงาน 
   ๒.๑   งานกายภาพบ าบัด กลุ่มงานบริการทางการแพทย์  โรงพยาบาลนาโพธิ์ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
  ๓.  คุณสมบัติท่ัวไป  ลักษณะต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
   ๓.๑  ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 
   ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
   (๑)   มีสัญชาติไทย  
   (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
   (๓)   เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   ข.  ลักษณะต้องห้าม 
   (๑)  เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
   (๒)  เป็นไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
   (๓)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม 
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
 
 
 
 
 

(ส ำเนำ) 



(๖)/....เป็นบุคคลล้มละลาย 
 
   (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   (๕)  เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง          
   (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๗)  เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   (๘)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   (๙)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระท าความผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอื่น 
   (๑๐)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ ตามกฎหมายอื่น 
   (๑๑)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐ 
   ค. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
   รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ ส าหรับพระภิกษุ 
หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัคร  และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสาร
บรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว. ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหา
เถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
  ๔.  ก าหนดการ และวิธีการรับสมัคร 
   ๔.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ให้ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลนาโพธิ์ อ าเภอ              
นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ในวันราชการ                
ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖๐๐ น.  
   ๔.๒  ค่าสมัครสอบ 

ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัด   
จ านวน  ๑๐๐  บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมนี้จะต้องส่งเป็นรายได้แผ่นดิน และจะไม่คืนให้ แม้ว่าผู้สมัครสอบ
คัดเลือกจะคัดเลือกไม่ได้ก็ตาม 
   ๔.๓  สิทธิประโยชน ์
   ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างชั่วคราว 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   ๔.๔  อัตราค่าจ้าง (ขั้นต่ าชั่วคราว) แรกบรรจุ 
    -  ต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด    อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑๑,๒๓๐  บาท 

(สายงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะได้รับเพิ่มเงิน พ.ต.ส. ตามระเบียบที่ ก.พ. ก าหนด) 
   ๔.๕  ระยะเวลาทดลองงาน  ๖  เดือน นับจากวันที่เริ่มจ้าง  
     -      หากพ้นทดลองงานบรรจุเงินเดือนขั้นต่ า  ๑๑,๗๖๐  บาท 
   ๔.๖  ระยะเวลาการจ้าง  ปีต่อปี ตามปีงบประมาณ 
 
 

 
 
 
 
 
 



/(๔.๗). หลักฐาน...... 
 
   ๔.๗  หลักฐาน และเอกสารที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
   ผู้สมัครต้องน าเอกสารและหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้ 

๑.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาด า และไม่สวมหมวก ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึง 
วันปิดรับสมัคร )ขนาด ๑.๕ * ๒ นิ้ว จ านวน ๒ รูป (เขียนชือ่ – สกุล หลังรูปด้วย)     

๒. ส าเนาวุฒิการศึกษา ส าเนาปริญญาบัตร และระเบียบแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มี 
วุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติก่อนวันเปิดรับสมัคร คือ วันที่  ๒๐   ตุลาคม ๒๕๕๙ 

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้น าหนังสือรับรอง 
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในก าหนดวันที่เปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

๓. ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และ
เลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน หรือทะเบียนบ้านจ านวน  ๑  ฉบับ 

๔. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ (ถ้ามี) จ านวนอย่างละ ๑ 
ฉบับ 

๕. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 
ฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๕๓  (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ) ซึ่งได้แก่ 

๑. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
๒. วัณโรคในระยะอันตราย 
๓. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
๔. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
๕. โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่าส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
(ให้น าหลักฐาน ต้นฉบับทุกฉบับ มาตรวจสอบด้วย)  

   ๔.๒  เงื่อนไขการรับสมัครคัดเลือก 
     ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอัน
เนื่องมาจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือตรวจพบวาเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรงตามคุณวุฒิ
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครผู้สมัครสอบจะไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบในครั้งนี้ ให้ถือว่าเป็นการรับสมัครและการ
ได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และโรงพยาบาลนาโพธิ์ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ๕.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงพยาบาลนาโพธิ์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
คัดเลือกให้ทราบ ในวันที่ ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ ป้ายปิดประกาศของโรงพยาบาลนาโพธิ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖./ หลักเกณฑ์.... 
 
 
  ๖.  หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก 
  คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะด าเนินการโดยวิธีสอบข้อเขียน /ปฏิบัติ และ สัมภาษณ์ 
  ๗.  เกณฑ์การตัดสิน 
   ๗.๑  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
   ๗.๒  การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีโดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ตามล าดับ ในกรณีท่ีได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า โดยถือวันที่มา
สมัครเป็นส าคัญ 
  ๘.  การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับที่ 
   โรงพยาบาลนาโพธิ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเรียงล าดับที่ได้จากผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดลงมาตามล าดับ โดยเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ เลขประจ าตัวสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกก่อน เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้นับจากวันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกัน
อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก 
  ๙.  การจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
   ๙.๑  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑  ธันวาคม ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไปสิ้นสุดตามปีงบประมาณ ตามล าดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกของแต่ละต าแหน่งโดยได้รับเงินเดือนตามที่
ก าหนดในข้อ ๔.๔ 
   ๙.๒  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมีต าแหน่งว่าง
เพ่ิมอีก โรงพยาบาลนาโพธิ์ อาจจ้างผู้ได้รับการสอบคัดเลือกท่ีขึ้นบัญชีไว้ หรือจะด าเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ 
   โรงพยาบาลนาโพธิ์ จะด าเนินการสอบคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาคดังนี้ 
หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือหากพฤติการณ์ในท านองเดียวกันนี้โปรดอย่าหลงชื่อ 
และแจ้งให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์  ทราบด้วย 
  ๑๐.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  โรงพยาบาลนาโพธิ์  จะประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะ  ๖  เดือนแรก หากผ่านการประเมินจะได้รับ
การจ้างให้ปฏิบัติงานต่อไป 
 
 
     
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘   เดอืน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
  
 
     
        (นางสาวใจทิพย์   เชื่อมไธสง) 
                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์ 
 
 
 
   
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ โรงพยาบาลนาโพธิ์  ลงวันที่ ๑๘  เดือนตุลาคม พ.ศ.   ๒๕๕๙ 

 
  ต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด  จ านวน  ๑  อัตรา 
   
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานบ าบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบ าบัด ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบ าบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรคเก่ียวกับกล้ามเนื้อ โรคทางกระดูก โรคทางข้อ โรคทางระบบประสาทและความพิการ
ต่างๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ โดยวิธีกายภาพบ าบัด โดยการใช้ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า หลักกลศาสตร์ การดัด การ
ดึง การนวด การบริหารร่างกาย ตลอดจนการใช้เครื่องมือทางกายภาพชนิดต่าง ๆ เพ่ือฟ้ืนฟู ป้องกัน ปรับปรุง แก้ไข
สมรรถภาพของส่วนของร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือพิการให้กลับคืนดีทั้งทางรูปและทางหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานด้าน
กายภาพบ าบัด ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง  ๆ ดังนี้ 

๑.  ด้านการปฏิบัติการ 
a. ให้บริการทางกายภาพบ าบัดแก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ได้รับการบริการที่

ถูกต้องเหมาะสม 
b. คัดกรอง ตรวจ ประเมิน ทางกายภาพบ าบัด วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง

เพ่ือให้การบริการทางกายภาพบ าบัดเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์และเวลา 
c. บันทึก รวบรวมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพบ าบัดเพ่ือพัฒนาการให้บริการ

แก่ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ 
d. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน ด้วยวิชาชีพทางด้านกายภาพบ าบัดเพ่ือ

สุขภาพที่ดีของประชาชน 
๒. ด้านการวางแผน 

วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ 
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

๓. ด้านการประสานงาน 
a. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
b. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. / ด้านการบริการ.... 
๔.  ด้านการบริการ 

a. สอน แนะน า ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม
ป้องกัน ดูแล รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ 

b. ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับด้านกายภาพบ าบัด เพื่อให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการ ประชาชนได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ใน
การดูแลตัวเองการปฏิบัติงานที่สอดคล้องสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน ใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงานหลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ ขององค์กร 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
๑.  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบ าบัดทาง

กายภาพบ าบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบ าบัด หรือใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบ าบัดของสภากายภาพบ าบัด 

๒. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ กพส. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบ าบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพกายภาพบ าบัดของสภากายภาพบ าบัด 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

๑.  มีความรู้ ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
๒. มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
๓. มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่  บร ๐๐๓๒.๓๐๑/            โรงพยาบาลนาโพธิ์ 
          อ.นาโพธิ์   จ.บุรีรัมย์  ๓๑๒๓๐ 
     

              กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 

เรียน    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ /นายอ าเภอนาโพธิ์/ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุข
อ าเภอทุกแห่ง/นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งในเขตอ าเภอนาโพธิ์/ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ส าเนาประกาศโรงพยาบาลนาโพธิ์      จ านวน  ๑  ชุด 
 
  ด้วยโรงพยาบาลนาโพธิ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัด เลือกบุคคล
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและต าแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
นั้น ในการนี้ โรงพยาบาลนาโพธิ์    จึ งขอส่งประกาศโรงพยาบาลนาโพธิ์   ลงวันที่  ๒๕ กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙                                   
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนมาตามรายละเอียดส าเนาประกาศท่ีส่งมาด้วย 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบเพ่ือประชาสัมพันธ์และปิดประกาศให้ผู้สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน                        
จักเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
           (นางสาวใจทิพย์   เชื่อมไธสง) 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์ 
 
 
 
 
กลุ่มงานการจัดการ 
โทร. ๐ – ๔๔๖๒ – ๙๓๒๗ – ๘ ต่อ ๑๐๓ 
โทรสาร  ๐ – ๔๔๖๒ – ๙๓๒๗ – ๘ ต่อ ๑๑๓ 
 

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑” 


