สำเนำ
ประกาศโรงพยาบาลสมุทรปราการ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
---------------------------------ด้วยโรงพยาบาลสมุทรปราการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เพื่อทดแทนตาแหน่งว่าง ฉะนั้น อาศัยอานาจตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง
พนั กงานกระทรวงสาธารณสุ ข การสรรหาและเลื อกสรร รวมทั้ งแบบสั ญญาจ้ าง พ.ศ. 2556 (ฉบั บที่ 2)
พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการบริ หารพนั กงานกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง การก าหนดประเภท
ตาแหน่ง ลั กษณะงานและคุณ สมบัติเ ฉพาะของกลุ ่ม และการจัด ทากรอบอัต รากาลัง พนัก งานกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มตำมลักษณะงำน ตำแหน่งงำน ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ
กลุม่ ตำมลักษณะงำน บริหารทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
1.1 ชื่อตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลักษณะงำนที่จ ะปฏิ บัติ ปฏิบั ติงานเกี่ ยวกั บการวิเ คราะห์ แ ละการวางแผน ซึ่งมี ลั กษณะงานที่ ปฏิบั ติ
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและ
เป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือ
ความมั่นคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั่งในและต่างประเทศ
เพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย จัดทาแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลสาหรับกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
อัตรำว่ำง
1 อัตรา
ค่ำจ้ำง
13,300 บาท
กลุม่ ตำมลักษณะงำน เทคนิค ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานรังสีวิทยา
1.2 ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานรังสีการแพทย์ ในการให้บริการรังสีการแพทย์ ดูแล
ความเรีย บร้ อยและเก็บ รักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ทางด้านรังสีการแพทย์ เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทา
รายงานการปฏิบัติงานรวมทั้งสถิติผลงานด้านรังสีการแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ อนุ ป ริ ญ ญาหลั ก สู ต ร 3 ปี ต่ อ จากประกาศนี ย บั ต รประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางรังสีวิทยา ทางรังสี
การแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค
อัตรำว่ำง
2 อัตรา
ค่ำจ้ำง
12,240 บาท
กลุม่ ตำมลักษณะงำน เทคนิค ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบัญชี และกลุ่มงานการเงิน
1.3 ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับ
การเงินการงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสาคัญคู่จ่ายเงิน
ลงบัญชีทารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย
ประจาปี ทาหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ อนุ ป ริ ญ ญาหลั ก สู ต ร 3 ปี ต่ อ จากประกาศนี ย บั ต รประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
อัตรำว่ำง
3 อัตรา
ค่ำจ้ำง
10,200 บาท
กลุม่ ตำมลักษณะงำน เทคนิค ปฏิบัติงานทีก่ ลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.4 ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือจัดทาข้อมูล
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดาเนินการเกี่ยวกับ
เอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง
รายการ และเก็บรักษาเอกสารสาคัญของทางราชการ การตรวจสอบหรือจัดทาเอกสารเกี่ยวกับการประกัน
สุขภาพ การจัดทา การบันทึก การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึก
รายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ อนุ ป ริ ญ ญาหลั ก สู ต ร 3 ปี ต่ อ จากประกาศนี ย บั ต รประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
อัตรำว่ำง
2 อัตรา
ค่ำจ้ำง
10,200 บาท
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1.5 ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบั ติงานเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่ว ย
ปฏิ บั ติง านประชาสั มพั น ธ์ โ ดยวิธี ก ารต่ า งๆ เพื่อ เผยแพร่ข้ อ มูล ข่ า วสาร ความรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ย วกับ การ
ดาเนินงานของรัฐบาล หรือนโยบายของรัฐบาล รวบรวมข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ช่วยจัดทาเอกสารข่าวสาร
เพื่อนาออกเผยแพร่ ช่วยสารวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน รวมตลอดถึงการปฏิบัติงานบริการ
ด้านประชาสัมพันธ์ในการติดต่อ ต้อนรับ อานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ให้ความรู้ในเรื่องทั่วๆไป ชี้แจง
ตอบปัญหาข้อข้องใจต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ อนุ ป ริ ญ ญาหลั ก สู ต ร 3 ปี ต่ อ จากประกาศนี ย บั ต รประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
อัตรำว่ำง
2 อัตรา
ค่ำจ้ำง
10,200 บาท
กลุม่ ตำมลักษณะงำน เทคนิค ปฏิบัติงานทีก่ ลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
1.6 ชื่อตำแหน่ง นายช่างโยธา
ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางด้านช่างโยธา ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานช่างโยธา สารวจ ออกแบบ
เขียนแบบ ก่อสร้าง ตรวจสอบ แก้ไข กาหนดรายละเอียดให้ตรงกับรูปแบบ และรายการควบคุมการก่อสร้าง
วางโครงการ การก่อสร้างในด้านช่าง รวบรวมจัดเก็บข้อมูล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ อนุ ป ริ ญ ญาหลั ก สู ต ร 3 ปี ต่ อ จากประกาศนี ย บั ต รประโยค
มัธ ยมศึ กษาตอนปลายหรื อเที ย บเท่า หรื อ คุณ วุ ฒิ อ ย่ างอื่ นที่ เ ทีย บได้ ใ นระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าโยธา
สาขาวิชาสารวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
อัตรำว่ำง
1 อัตรา
ค่ำจ้ำง
10,200 บาท
กลุ่มตำมลักษณะงำน เทคนิค ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
1.7 ชื่อตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
ลักษณะงำนที่จ ะปฏิ บัติ ปฏิบั ติงานทางด้า นช่า งไฟฟ้าซึ่ งมีลั กษณะการปฏิ บัติง าน ส ารวจ เขีย นแบบ
ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประกอบ ประดิษฐ์ ทดสอบ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม ดูแลบารุงรักษา และใช้งาน
เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวบรวมจัดทาสถิติข้อมูล และบันทึกประวัติการใช้ จัดทาบัญชีวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้
ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ อนุ ป ริ ญ ญาหลั ก สู ต ร 3 ปี ต่ อ จากประกาศนี ย บั ต รประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อัตรำว่ำง
1 อัตรา
ค่ำจ้ำง
10,200 บาท
กลุ่มตำมลักษณะงำน เทคนิค ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
1.8 ชื่อตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางด้านช่างเทคนิค ซึ่งมีลั กษณะการปฏิบัติงานช่าง ควบคุม ดูแล
บารุงรักษา ตรวจซ่อม ซ่อมสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง ทดสอบ สารวจ ออกแบบระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่น แรง เครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับโลหะ ช่วยคานวณราคา
รายการและประมาณราคา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
อัตรำว่ำง
1 อัตรา
ค่ำจ้ำง
8,300 บาท
กลุม่ ตำมลักษณะงำน บริการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์
1.9 ชื่อตำแหน่ง ช่างต่อท่อ
ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านช่าง ลักษณะงานที่ปฏิบัติรับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบ บารุงรักษา
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบท่อ (ท่อน้าดีและท่อน้าเลี้ยง) รวมถึงระบบท่อลมที่ใช้ใน
การให้บริการทางการแพทย์และระบบบ่อบาบัดน้าเสียให้ปลอดภัยพร้อมใช้งาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่ง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างโยธา ทางช่างโลหะ ทางช่างเชื่อม ทางช่างกลโรงงาน
อัตรำว่ำง
1 อัตรา
ค่ำจ้ำง
8,300 บาท
กลุม่ ตำมลักษณะงำน บริการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล
1.10 ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาลที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ขั้นมูลฐาน
แก่ผู้ป่วย ทางร่างกายหรือจิตที่มีอาการในระยะไม่รุนแรงหรือไม่เป็นอันตราย ตามแผนการพยาบาลที่กาหนดไว้
ในด้านการรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟูส มรรถภา พ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

-5คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่ว ยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษา
ตอนต้นสายสามัญ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญ
อัตรำว่ำง
4 อัตรา
ค่ำจ้ำง
8,300 บาท
กลุม่ ตำมลักษณะงำน บริการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล จานวน 20 อัตรา และกลุ่มงานทันตกรรม
จานวน 1 อัตรา
1.11 ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
คนไข้หรือช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ
การควบคุมป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
อัตรำว่ำง
21 อัตรา
ค่ำจ้ำง
7,590 บาท
กลุม่ ตำมลักษณะงำน บริการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม
1.12 ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจาห้องยา
ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านการจ่ายยาและแบ่งบรรจุยา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดเตรียมและทาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการบรรจุยา จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิกจาก
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ห้องจ่ายยาและคลังยาเพื่อป้องกัน
อุบัติการณ์ที่จะเกิดขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือตอนปลายสายสามัญ
อัตรำว่ำง
2 อัตรา
ค่ำจ้ำง
7,590 บาท

-6กลุม่ ตำมลักษณะงำน บริการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (งานกายภาพบาบัด)
1.13 ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบาบัด
ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านฟื้นฟูสภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือ ดูแล ฟื้นฟู สภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย ในการทากิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติ โดยการใช้เครื่องมือ
ทางกายภาพบาบัดหรือการออกท่าทางกายบริหารตามวิธีการ แบบอย่างทางวิชาการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือตอนปลายสายสามัญ
อัตรำว่ำง
1 อัตรา
ค่ำจ้ำง
7,590 บาท
กลุม่ ตำมลักษณะงำน บริการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล
1.14 ชื่อตำแหน่ง พนักงานเปล
ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของหน่วยบริการด้วยรถเข็นนั่งและเปล
นอน พร้อมดูแลบารุงรักษา ทาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
อัตรำว่ำง
4 อัตรา
ค่ำจ้ำง
7,590 บาท
กลุม่ ตำมลักษณะงำน บริการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล
1.15 ชื่อตำแหน่ง พนักงานประจาตึก
ลัก ษณะงำนที่ จ ะปฏิ บั ติ ปฏิ บั ติง านด้า นอาคาร สถานที่ ในการดูแ ล ทาความสะอาดบริ เ วณสถานที่
สิ่งแวดล้อมและเก็บรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งอานวยความสะดวก
ติดต่องานระหว่างหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
อัตรำว่ำง
7 อัตรา
ค่ำจ้ำง
7,590 บาท
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บริการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์
1.16 ชื่อตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร
ลักษณะงำนที่จ ะปฏิ บัติ ปฏิบั ติงานด้า นโภชนาการ มีลั กษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การเตรี ยม จัดซื้ อ
กาหนดรายการอาหาร และปรุงอาหารให้ กับผู้ป่วยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรคและผู้ป่ว ยที่ต้องให้ อาหารทาง
สายยาง รวมถึงการปรุงอาหารจัดเลี้ยงสาหรับใช้ในการประชุม สัมมนา อบรม ภายในหน่วยงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
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. คุณสมบัติทั่วไป ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เ ป็น ผู้มีก ายทุพ พลภาพจนไม่ส ามารถปฏิบัติห น้า ที่ไ ด้ ไร้ค วามสามารถ หรือ จิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด ทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(9) คุณสมบั ติหรื อลักษณะต้องห้ ามอื่นตามที่ส่ ว นราชการกาหนดไว้ในประกาศสรรหาและ
เลื อ กสรรบุ ค คลเพื่อ จ้ างเป็ น พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ขทั่ ว ไป ทั้ง นี้ ต้อ งเป็ น ไปเพื่อ ความจาเป็น หรื อ
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น

-83. 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 หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(2) ส าเนาแสดงผลการศึ กษา ตั ว อย่ างเช่ น ประกาศนี ยบั ตรวิ ช าชี พชั้ นสู งและระเบี ย น
ผลการเรียน หรือสาเนาปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน (Transcript) (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบ
มาพร้อมนี้) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรอง
คุณวุ ฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร
ซึง่ จะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน 1 ฉบับ (สาหรับตาแหน่งใดที่กาหนดให้ใช้
ประสบการณ์แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง)
(6) สาเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
3.3 ค่ำสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จำนวน 100 บำท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
3.4 เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และโรงพยาบาลสมุทรปราการจะไม่คืนค่าสมัครสอบทุกกรณี

-94. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด
วัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน
โรงพยาบาลสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2563 ณ บอร์ด
ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ า งลิ ฟ ต์ ชั้ น 1 อาคารผู้ ป่ ว ยนอก โรงพยาบาลสมุ ท รปราการ และทางเว็ บ ไซต์
www.smpkhos.go.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเลือกสรร
หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร
กำรประเมินครั้งที่ 1
1. ประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป
2. ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
กำรประเมินครั้งที่ 2
ประเมินด้านคุณลักษณะของบุคคล

คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน
30
30

สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์

40

สอบสัมภาษณ์

6. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ที่ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนในการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
การจัดจ้า งจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณีผลการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากลาดับทีใ่ นการรับสมัคร
7. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
โรงพยาบาลสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ
ณ บอร์ ดประชาสั มพันธ์ข้ างลิ ฟต์ ชั้ น 1 อาคารผู้ ป่ วยนอก โรงพยาบาลสมุ ทรปราการ และทางเว็บไซต์
www.spko.moph.go.th และ www.smpkhos.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไป
เมื่อเลือกสรรครบกาหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี หรืออาจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้
8. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามโรงพยาบาลสมุทรปราการกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563
สาเนาถูกต้อง
(นายศักดิ์ชาย วรรณะภูม)ิ
นักทรัพยากรบุคคล

(นายนาพล แดนพิพัฒน์)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ

