
 

      ส ำเนำ 
   
 ประกาศโรงพยาบาลสมุทรปราการ  
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

---------------------------------- 
  ด้วยโรงพยาบาลสมุทรปราการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เพ่ือทดแทนต าแหน่งว่าง ฉะนั้น อาศัยอ านาจตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 (ฉบับที่  2)            
พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การก าหนดประเภท            
ต าแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ ่มและการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1.  กลุ่มตำมลักษณะงำน ต ำแหน่งงำน ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ 
 กลุ่มตำมลักษณะงำน  บริหารทั่วไป  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 
 1.1 ชื่อต ำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและ
เป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือ
ความมั่นคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั่งในและต่างประเทศ                
เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลส าหรับก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 
 อัตรำว่ำง 1 อัตรา 
     ค่ำจ้ำง          13,300 บาท 
 

 กลุ่มตำมลักษณะงำน  เทคนิค  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานรังสีวิทยา 
 1.2 ชื่อต ำแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 
 ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานรังสีการแพทย์ ในการให้บริการรังสีการแพทย์ ดูแล
ความเรียบร้อยและเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ทางด้านรังสีการแพทย์ เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท า
รายงานการปฏิบัติงานรวมทั้งสถิติผลงานด้านรังสีการแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางรังสีวิทยา ทางรังสี
การแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค 
 อัตรำว่ำง 2 อัตรา 
     ค่ำจ้ำง          12,240 บาท 
 

 กลุ่มตำมลักษณะงำน  เทคนิค  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบัญชี และกลุ่มงานการเงิน 
 1.3 ชื่อต ำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับ
การเงินการงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายเงิน 
ลงบัญชีท ารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย
ประจ าปี ท าหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน           
ที่เก่ียวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
 อัตรำว่ำง 3 อัตรา 
   ค่ำจ้ำง          10,200 บาท 
 

 กลุ่มตำมลักษณะงำน  เทคนิค  ปฏิบัติงานทีก่ลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 1.4 ชื่อต ำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
 ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือจัดท าข้อมูล 
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การด าเนินการเกี่ยวกับ
เอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง
รายการ และเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ การตรวจสอบหรือจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการประกัน
สุขภาพ การจัดท า การบันทึก การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึก
รายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
 อัตรำว่ำง 2 อัตรา 
     ค่ำจ้ำง          10,200 บาท 
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 กลุ่มตำมลักษณะงำน  เทคนิค  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 1.5 ชื่อต ำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วย
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของรัฐบาล หรือนโยบายของรัฐบาล รวบรวมข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ช่วยจัดท าเอกสารข่าวสาร 
เพ่ือน าออกเผยแพร่ ช่วยส ารวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน รวมตลอดถึงการปฏิบัติงานบริการ
ด้านประชาสัมพันธ์ในการติดต่อ ต้อนรับ อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ให้ความรู้ในเรื่องทั่วๆไป ชี้แจง 
ตอบปัญหาข้อข้องใจต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
 อัตรำว่ำง 2 อัตรา 
     ค่ำจ้ำง          10,200 บาท 
 

 กลุ่มตำมลักษณะงำน  เทคนิค  ปฏิบัติงานทีก่ลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ 
 1.6 ชื่อต ำแหน่ง นายช่างโยธา 
 ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางด้านช่างโยธา ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานช่างโยธา ส ารวจ ออกแบบ 
เขียนแบบ ก่อสร้าง ตรวจสอบ แก้ไข ก าหนดรายละเอียดให้ตรงกับรูปแบบ และรายการควบคุมการก่อสร้าง 
วางโครงการ การก่อสร้างในด้านช่าง รวบรวมจัดเก็บข้อมูล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา 
สาขาวิชาส ารวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม  
 อัตรำว่ำง 1 อัตรา 
     ค่ำจ้ำง          10,200 บาท 
 

 กลุ่มตำมลักษณะงำน  เทคนิค  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ 
 1.7 ชื่อต ำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า  
 ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางด้านช่างไฟฟ้าซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงาน ส ารวจ เขียนแบบ 
ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประกอบ ประดิษฐ์ ทดสอบ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม ดูแลบ ารุงรักษา และใช้งาน
เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวบรวมจัดท าสถิติข้อมูล และบันทึกประวัติการใช้ จัดท าบัญชีวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้       
ที่เก่ียวกับระบบไฟฟ้าและปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 อัตรำว่ำง   1 อัตรา 
 ค่ำจ้ำง   10,200 บาท 
 

 กลุ่มตำมลักษณะงำน  เทคนิค  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ 
 1.8 ชื่อต ำแหน่ง นายช่างเทคนิค  
 ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางด้านช่างเทคนิค ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานช่าง ควบคุม ดูแล
บ ารุงรักษา ตรวจซ่อม ซ่อมสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง ทดสอบ ส ารวจ ออกแบบระบบสาธารณูปโภค 
เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง เครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับโลหะ ช่วยค านวณราคา
รายการและประมาณราคา และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
 อัตรำว่ำง 1 อัตรา 
 ค่ำจ้ำง         8,300 บาท 

 

 กลุ่มตำมลักษณะงำน   บริการ  ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ 
 1.9 ชื่อต ำแหน่ง ช่างต่อท่อ  
 ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านช่าง ลักษณะงานที่ปฏิบัติรับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบ บ ารุงรักษา 
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบท่อ (ท่อน้ าดีและท่อน้ าเลี้ยง) รวมถึงระบบท่อลมที่ใช้ใน
การให้บริการทางการแพทย์และระบบบ่อบ าบัดน้ าเสียให้ปลอดภัยพร้อมใช้งาน และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ใดสาขาวิชา
หนึ่ง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างโยธา ทางช่างโลหะ ทางช่างเชื่อม ทางช่างกลโรงงาน  
 อัตรำว่ำง 1 อัตรา 
 ค่ำจ้ำง         8,300 บาท 

 

 กลุ่มตำมลักษณะงำน   บริการ   ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล  
 1.10 ชื่อต ำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 
 ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ขั้นมูลฐาน
แก่ผู้ป่วย ทางร่างกายหรือจิตที่มีอาการในระยะไม่รุนแรงหรือไม่เป็นอันตราย ตามแผนการพยาบาลที่ก าหนดไว้
ในด้านการรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ         
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 



- 5 - 
 
 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 1. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษา
ตอนต้นสายสามัญ หรือ 
 2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญ 
 อัตรำว่ำง 4 อัตรา 
 ค่ำจ้ำง         8,300 บาท 

 

 กลุ่มตำมลักษณะงำน   บริการ   ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล จ านวน 20 อัตรา และกลุ่มงานทันตกรรม 
จ านวน 1 อัตรา 
 1.11 ชื่อต ำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
คนไข้หรือช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
การควบคุมป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ  
 อัตรำว่ำง 21 อัตรา 
 ค่ำจ้ำง         7,590 บาท 

 

 กลุ่มตำมลักษณะงำน   บริการ   ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม 
 1.12 ชื่อต ำแหน่ง พนักงานประจ าห้องยา 
   ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านการจ่ายยาและแบ่งบรรจุยา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดเตรียมและท าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการบรรจุยา จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิกจาก
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ห้องจ่ายยาและคลังยาเพ่ือป้องกัน
อุบัติการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือตอนปลายสายสามัญ  
 อัตรำว่ำง 2 อัตรา 
 ค่ำจ้ำง         7,590 บาท 
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 กลุ่มตำมลักษณะงำน   บริการ   ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู (งานกายภาพบ าบัด) 
 1.13 ชื่อต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด 
 ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านฟ้ืนฟูสภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือ ดูแล ฟ้ืนฟู สภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย ในการท ากิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติ โดยการใช้เครื่องมือ
ทางกายภาพบ าบัดหรือการออกท่าทางกายบริหารตามวิธีการ แบบอย่างทางวิชาการและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือตอนปลายสายสามัญ 
 อัตรำว่ำง 1 อัตรา 
    ค่ำจ้ำง         7,590 บาท 

 

 กลุ่มตำมลักษณะงำน   บริการ   ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล  
 1.14 ชื่อต ำแหน่ง พนักงานเปล 
 ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของหน่วยบริการด้วยรถเข็นนั่งและเปล
นอน พร้อมดูแลบ ารุงรักษา ท าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ 
 2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 
 อัตรำว่ำง 4 อัตรา 
    ค่ำจ้ำง         7,590 บาท 
 

 กลุ่มตำมลักษณะงำน   บริการ   ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล 
 1.15 ชื่อต ำแหน่ง พนักงานประจ าตึก 
 ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านอาคาร สถานที่ ในการดูแล ท าความสะอาดบริเวณสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมและเก็บรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งอ านวยความสะดวก
ติดต่องานระหว่างหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ 
 2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 
 อัตรำว่ำง 7 อัตรา 
    ค่ำจ้ำง         7,590 บาท 
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กลุ่มตำมลักษณะงำน   บริการ   ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
 1.16 ชื่อต ำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 
 ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านโภชนาการ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม จัดซื้อ 
ก าหนดรายการอาหาร และปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรคและผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทาง     
สายยาง รวมถึงการปรุงอาหารจัดเลี้ยงส าหรับใช้ในการประชุม สัมมนา อบรม ภายในหน่วยงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
 คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ 
 2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 
 อัตรำว่ำง 1 อัตรา 
    ค่ำจ้ำง         7,590 บาท 
 

 สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์        
ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2556  
 ระยะเวลำกำรจ้ำง   ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร 
คุณสมบัติท่ัวไป    

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี  
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิต               

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

การเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของ

รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
(9) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่ส่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศสรรหาและ

เลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพ่ือความจ าเป็นหรือ
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ำม)ี 
 หมำยเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง       
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น   
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3.  กำรรับสมัคร 

3.1 วัน เวลำและสถำนที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร

ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม  2563 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ในวัน        
และเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) 

3.2 หลักฐำนที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี     
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 

(2)  ส าเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียน                      
ผลการเรียน หรือส าเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบ
มาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร           
ซ่ึงจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(4)  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน    

ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
(5)  หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน 1 ฉบับ (ส าหรับต าแหน่งใดที่ก าหนดให้ใช้

ประสบการณ์แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง) 
(6)  ส าเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) 

  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 3.3 ค่ำสมัครสอบ 
  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัคร จ ำนวน 100 บำท 

 เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 

3.4 เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 

ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และโรงพยาบาลสมุทรปราการจะไม่คืนคา่สมัครสอบทุกกรณ ี
 
 
 



- 9 - 
 

4. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ และก ำหนด
วัน เวลำ  สถำนที่ในกำรประเมิน 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ข้ างลิฟต์  ชั้ น 1 อาคารผู้ ป่ วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ และทางเว็ บไซต์ 
www.smpkhos.go.th 

 

5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเลือกสรร 

 

 

6. เกณฑ์กำรตัดสิน 
 

  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีผลการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากล าดับทีใ่นการรับสมัคร 
 

7. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
โรงพยาบาลสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ             

ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้างลิฟต์ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ และทางเว็บไซต์ 
www.spko.moph.go.th และ www.smpkhos.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป
เมื่อเลือกสรรครบก าหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณ ีหรืออาจไม่ข้ึนบัญชีก็ได้ 

 

8. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามโรงพยาบาลสมุทรปราการก าหนด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

      ส าเนาถูกต้อง 
  
 
(นายศักดิ์ชาย วรรณะภูม)ิ                    (นายน าพล แดนพิพัฒน์) 
   นักทรัพยากรบุคคล                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ 

หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 
กำรประเมินครั้งที่ 1 
1. ประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป  
2. ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  

 
30 
30 

 
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ 

กำรประเมินครั้งที่ 2 
ประเมินด้านคุณลักษณะของบุคคล  

 
40 

 
สอบสัมภาษณ์ 

http://www.smpkhos.go.th/

