
 

 
 
 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
         เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 
                                            ---------------------------------- 
   ดวย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป จำนวน 24 ตำแหนง 85 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
การสรรหาและการเลือกสรร รวมท้ังแบบสัญญาจาง พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 คำสั่งกระทรวง
สาธารณสุข ท่ี ๘๙๗/๒๕๕9 ลงวันท่ี ๑9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายใหขาราชการเปนผูบังคับบัญชา 
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 795/2563 ลงวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการ
เก่ียวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดวนท่ีสุด ท่ี สธ 0208.04/ว 5128 
ลงวันท่ี 21 กันยายน 2565 เรื่อง การตอสัญญาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหา
และเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1. ช่ือตำแหนง กลุมตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน 

ลำดับ 
 ที่ 

ชื่อตำแหนง 
กลุมตาม

ลักษณะงาน 
สถานที่ปฏิบัตงิาน/หนวยงาน 

อัตราวาง 
(อัตรา) 

คาจาง  
(บาท) 

1 นักกายภาพบำบัด วิชาชพีเฉพาะ ก โรงพยาบาลบางบอ 1 18,000 
 (2 อัตรา)  โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนท 1  

2 นักกิจกรรมบำบัด วิชาชพีเฉพาะ ก โรงพยาบาลบางบอ 1 18,000 
 (1 อัตรา)      

3 นักเทคนิคการแพทย วิชาชพีเฉพาะ ก โรงพยาบาลบางบอ 1 18,000 
 (3 อัตรา)  โรงพยาบาลบางจาก  1  
    โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนท 1  

4 แพทยแผนไทย วิชาชพีเฉพาะ ก โรงพยาบาลบางเสาธง  1 18,000 
 (3 อัตรา)  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ   
      - สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ จ.สมทุรปราการ 1  
    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย    
     - รพ.สต.คลองกระออม  1  

5 นักจิตวิทยา วิชาชพีเฉพาะ ข โรงพยาบาลบางบอ 1 18,000 
 (1 อัตรา)      

6 นักวิชาการสาธารณสุข วิชาชพีเฉพาะ ข โรงพยาบาลบางบอ 1 18,000 
 (6 อัตรา)  โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนท 1  
    โรงพยาบาลบางเสาธง  1  
   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ   
      - รพ.สต.ตำบลบางเมืองใหม หมูที่ 1  1  
   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบอ   
      - รพ.สต.สรางโศก 1  
   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเสาธง     
      - รพ.สต.เสาธงกลาง ตำบลบางเสาธง  1  

7. นักจัดการงานท่ัวไป... 
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ลำดับ 
 ที่ 

ชื่อตำแหนง 
กลุมตาม

ลักษณะงาน 
สถานที่ปฏิบัตงิาน/หนวยงาน 

อัตราวาง 
(อัตรา) 

คาจาง 
(บาท) 

7 นักจัดการงานทั่วไป บริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสขุจงัหวัดสมทุรปราการ  1 15,000 
 (1 อัตรา)      

8 นักวิชาการพัสด ุ บริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางบอ 3 15,000 
 (3 อัตรา)      

9 นักวิชาการสถิต ิ บริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางจาก  1 15,000 
 (1 อัตรา)      

10 นักวิชาการเงนิและบัญช ี บริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางเสาธง  2 15,000 
 (2 อัตรา)      

11 เจาพนักงานธุรการ เทคนิค โรงพยาบาลบางบอ 1 11,500 
 (3 อัตรา)  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมทุรปราการ   
     - รพ.สต.ชุมชนรมโพธิ ์ตำบลเทพารักษ 1  
      - รพ.สต.ตำบลบางเมือง หมูที่ 2  1  

12 เจาพนักงานการเงินและบัญช ี เทคนิค โรงพยาบาลบางจาก  2 11,500 
 (2 อัตรา)      

13 เจาพนักงานเภสัชกรรม เทคนิค โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนท 1 13,800 
 (2 อัตรา)  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมทุรปราการ   
     - รพ.สต.ตำบลเทพารักษ  1  

14 เจาพนักงานสาธารณสุข เทคนิค โรงพยาบาลบางเสาธง  1 13,800 
 (1 อัตรา)      

15 นายชางเทคนิค เทคนิค โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนท 1 11,500 
 (1 อัตรา)      

16 พนักงานเปล บริการ โรงพยาบาลบางบอ 1 8,690 
 (3 อัตรา)  โรงพยาบาลบางจาก  2  

17 พนักงานบริการ บริการ สำนักงานสาธารณสขุจงัหวัดสมทุรปราการ  1 8,690 
 (6 อัตรา)  โรงพยาบาลบางบอ 2  
   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางบอ   
      - รพ.สต.ตำบลคลองดาน หมูที่ 13  1  
      - รพ.สต.ตำบลคลองดาน หมูที่ 1  1  
   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางพลี     
      - รพ.สต.คลองสี่ หมูที่ 14  1  

18 พนักงานชวยการพยาบาล บริการ โรงพยาบาลบางจาก  1 8,690 
 (1 อัตรา)      

 

 

 
 

/19. พนักงานชวยเหลือคนไข… 
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ลำดับ 
 ที่ 

ชื่อตำแหนง 
กลุมตาม

ลักษณะงาน 
สถานที่ปฏิบัตงิาน/หนวยงาน 

อัตราวาง 
(อัตรา) 

คาจาง 
(บาท) 

19 พนักงานชวยเหลือคนไข บริการ โรงพยาบาลบางบอ 12 8,690 
 (26 อัตรา)  โรงพยาบาลบางจาก  5  
    โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนท 4  
    โรงพยาบาลบางเสาธง  1  
   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมทุรปราการ   
      - รพ.สต.ตำบลบางโปรง  1  
      - รพ.สต.ตำบลสำโรงเหนือ หมูที่ 3  1  
   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางพลี     
      - รพ.สต.ตำบลราชาเทวะ  1  
   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย   
      - รพ.สต.คลองกระออม  1  

20 พนักงานประจำหองยา บริการ โรงพยาบาลบางบอ 4 8,690 
 (5 อัตรา)  โรงพยาบาลบางจาก  1  

21 พนักงานประกอบอาหาร บริการ โรงพยาบาลบางบอ 3 8,690 
 (5 อัตรา)  โรงพยาบาลบางจาก  2  

22 ผูชวยนักกายภาพบำบัด บริการ โรงพยาบาลบางบอ 1 8,690 
 (1 อัตรา)      

23 พนักงานประจำหองทดลอง บริการ โรงพยาบาลบางจาก  2 8,690 
 (2 อัตรา)      

24 พนักงานขับรถยนต บริการ โรงพยาบาลบางบอ 2 8,690 
 (4 อัตรา)  โรงพยาบาลบางจาก  1  
    โรงพยาบาลพระสมุทรเจดียสวาทยานนท 1  

(ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตามเอกสารแนบทายประกาศ) 

  สิทธิประโยชน  
 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. 2556 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 ระยะเวลาการจาง      
 วันท่ีเริ่มสัญญาจาง ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2568 
 
2. คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร 
 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
   (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไมต่ำกวา 18 ปบริบูรณ (นับถึงวันท่ียื่นใบสมัคร) 
  (3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 

/(4) ไมเปนบุคคล… 
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  (4) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน 
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
   (6) ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
   (7) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา 
เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (8) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
   (9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
   (10) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอ่ืนตามท่ีสวนราชการกำหนดไวในประกาศสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพ่ือจางเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป ท้ังนี้ ตองเปนไปเพ่ือความจำเปนหรือเหมาะสมกับภารกิจ
ของสวนราชการนั้น (ถามี) 
   หมายเหตุ ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทำสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ
พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน  
และจะตองนำใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค 
(พ.ศ. 2553) มายื่นดวย 
   สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัคร และไมอาจใหเขารับการเลือกสรรได               
ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501  
และตามความในขอ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 และในกรณีสมัครสอบแลวไดบวช 
เปนพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง ก็ไมอาจใหเขาสอบไดเชนกัน หากยังคงสมณเพศอยูในวันสอบ 
 
3. การรับสมัคร 
   ผูประสงคจะสมัครสอบสามารถสมัครไดทางอินเทอรเน็ต ตั้งแตวันท่ี 14 - 23 พฤศจิกายน 2565 
ตลอด 24 ชั่วโมง ท่ีเว็บไซต www.spko.moph.go.th หัวขอ “สมัครสอบ Online” เพ่ือเขาสูระบบรับสมัคร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ไมเวนวันหยุดราชการ 
  ท้ังนี้ ในการสมัครสอบเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป   
ขอใหสมัครสอบผานทางเครื่องคอมพิวเตอร เทานั้น 

  3.1 ผูสมัครสอบจะตองดำเนินการตามข้ันตอนและภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ดังนี้  
    ข้ันตอนท่ี 1  กรอกใบสมัครออนไลน ตั้งแตวันท่ี 14 - 23 พฤศจิกายน 2565 
   ผูสมัครสอบจะตองเขาไปกรอกใบสมัคร ท่ีเว็บไซต www.spko.moph.go.th หัวขอ “สมัครสอบ Online” 
เพ่ือเขาสูระบบรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
   ผูสมัครสอบเลือกตำแหนงท่ีจะสมัครสอบ แลวเลือกหัวขอ “สมัครสอบ” และกรอกขอมูล               
ในใบสมัครออนไลนใหถูกตองครบถวน โดยเฉพาะชองท่ีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดง และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีระบบ
กำหนดไว 
 

 
 

/ข้ันตอนท่ี 2… 
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   ข้ันตอนท่ี 2  ชำระเงินคาสมัครสอบ ตั้งแตวันท่ี 14 - 24 พฤศจิกายน 2565 
   ผูสมัครสอบเขาไปท่ีเว็บไซต www.spko.moph.go.th หัวขอ “สมัครสอบ Online” เลือกหัวขอยอย 
“แจงการชำระเงินคาสมัครสอบ” กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แลวชำระเงินคาสมัครสอบตามท่ีกำหนด 
พรอมอัปโหลด (upload) หลักฐานการชำระเงินใหเรียบรอย ภายในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันท่ี              
24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. เทานั้น โดยคาสมัครสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
   ท้ังนี้ การสมัครสอบจะเสร็จส้ินสมบูรณตอเม่ือผูสมัครสอบไดชำระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบรอยแลวภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

   ข้ันตอนท่ี 3  ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังชำระเงินแลว 1 วันทำการ 
   หลังจากท่ีไดชำระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบไปแลว 1 วันทำการ ใหผูสมัครสอบเขาไป
ท่ีเว็บไซต www.spko.moph.go.th หัวขอ “สมัครสอบ Online” หัวขอยอย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” 
และกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพ่ือตรวจสอบสถานการณสมัครสอบ 

   ข้ันตอนท่ี 4  พิมพบัตรประจำตัวสอบ 
   เม่ือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบแลว 
ใหผูสมัครสอบเขาไปท่ีเว็บไซต www.spko.moph.go.th หัวขอ “สมัครสอบ Online” โดยเลือกหัวขอ “พิมพเอกสาร” 
แลวเลือกหัวขอยอย “พิมพบัตรประจำตัวสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพ่ือพิมพบัตรประจำตัวสอบ 
และติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดำ ถายไวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป       
ในบัตรประจำตัวผูเขาสอบ พรอมลงลายมือชื่อผูสมัครใหเรียบรอย (ตรงชองหนวยงานท่ีบรรจุในบัตรประจำตัวผูเขาสอบใหเวนไว) 
   ท้ังนี้ บัตรประจำตัวสอบถือเปนเอกสารสำคัญท่ีตองนำไปแสดงตนเพ่ือใชในการเขาหองสอบ 
หากไมมีบัตรประจำตัวสอบจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 

   ข้ันตอนท่ี 5  พิมพใบสมัคร 
   ใหผูสมัครสอบเขาไปท่ีเว็บไซต www.spko.moph.go.th หัวขอ “สมัครสอบ Online” โดยเลือกหัวขอ 
“พิมพเอกสาร” แลวเลือกหัวขอยอย “พิมพใบสมัคร” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพ่ือพิมพใบสมัคร
สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 

   ข้ันตอนท่ี 6  เอกสารและหลักฐานท่ีนำมาย่ืนพรอมใบสมัคร 
   ใบสมัครท่ีพิมพจากอินเทอรเน็ตนั้น ใหผูสมัครท่ีมีสิทธิเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ นำมายื่นในวันท่ีประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ) พรอมเอกสาร
และหลักฐาน ดังนี้ 
   (1) ติดรูปถายหนาตรง.ไมสวมแวนตาดำและไมสวมหมวก.ขนาด 1.5 นิ้ว.จำนวน 1 รูป ในใบสมัคร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป และลงลายมือชื่อผูสมัครใหครบถวน 
   (2) สำเนาหลักฐานการศึกษา คือ สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียน
แสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) หากเรียนหลักสูตรตอเนื่องใหแนบวุฒิเดิมมาพรอมนี้ ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตำแหนงท่ีสมัคร จำนวนอยางละ 1 ฉบับ โดยจะตองสำเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจ
อนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี 23 พฤศจกิายน 2565 
   ในกรณี ไมสามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนำหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติปริญญาบัตร  ซ่ึงจะตองอยูภายในกำหนด
วันปดรับสมัคร คือ วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2565 มายื่นแทนได 

/(3) สำเนาบัตร… 
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(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ 
(4) สำเนาทะเบียนบาน  จำนวน  1  ฉบับ 
(5) สำเนาทะเบียนสมรส - หยา (ถามี)  จำนวน  1  ฉบับ 
(6) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถามี)  จำนวน  1  ฉบับ 
(7) หลักฐานการเกณฑทหาร สด.8 หรือ สด.43 (สำหรับเพศชาย)  จำนวน  1  ฉบับ 

ท้ังนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกตองและลงช่ือกำกับทุกฉบับ 

  3.2 คาสมัครสอบ 
  ผูสมัครสอบจะตองเสียคาสมัครสอบสำหรับตำแหนงท่ีใชวุฒิสมัครตามอัตรา ดังนี้ 
  1. วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน  อัตราคาสมัครสอบ  50  บาท 
และมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  
  2. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  อัตราคาสมัครสอบ  100  บาท 
และวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  3. วุฒิปริญญาตรี  อัตราคาสมัครสอบ  200  บาท 

  3.3 เง่ือนไขในการรับสมัคร 
   (1) ผูสมัครสอบสามารถสมัครสอบผานทางอินเทอรเน็ตไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
   (2) ผูสมัครสอบสามารถเลือกสมัครไดเพียง 1 ตำแหนงเทานั้น เม่ือเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลงแกไข
ตำแหนงท่ีสมัครไมได และใหเขารับการประเมินตามวัน เวลา ท่ีกำหนดในแตละตำแหนง 
   (3) ผูสมัครจะตองเปนผูมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงในตำแหนงท่ีจะสมัครในขอ 1 
โดยตองเปนผูสำเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2565 
ท้ังนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ 
หรือระเบียบเก่ียวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ 
   (4) ผูสมัครสอบไมสามารถใชวุฒิสูงกวาท่ีกำหนดไวในประกาศฉบับนี้เพ่ือเรียกรองสิทธิการเปนผูมีคุณวุฒิ
ครบถวนในการสมัครหรือสิทธิในการจัดจางหรือเรียกรองสิทธิใดๆ ใหแตกตางไปจากท่ีกำหนดไวในประกาศฉบับนี้  
เพ่ือประโยชนของผูสมัครสอบใหเปนหนาท่ีของผูสมัครสอบในการประสานกับสถานศึกษา ท่ีไดสำเร็จการศึกษา
เพ่ือขอใหยืนยันวาไดมีการรับรองวุฒิการศึกษาท่ีสำเร็จมาแลวหรือไม ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
   (5) การสมัครตามข้ันตอนดังกลาวขางตน ถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อและรับรองความถูกตอง
ของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2554 ดังนั้น หากผูสมัครจงใจ
กรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
   (6) ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
และระดับวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบของสวนราชการท่ีประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือจัดจาง
บุคคลเขาเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป และตองกรอกรายละเอียดตางๆ  ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง 
ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบไมวาดวยเหตุใด  ๆหรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตำแหนงท่ีสมัคร 
อันมีผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหา
และเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสำหรับผูนั้น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จะไมคืนคาสมัครสอบทุกกรณี 

 
 
 

/4. ประกาศ… 
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4. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา 
สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินฯ ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2565 
ทางเว็บไซต www.spko.moph.go.th 
 
5. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  5.1 ตำแหนงกลุมตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ ข 
   ผูสมัครจะตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี 1   

- ความรูความสามารถท่ัวไป 40 
- ความรูเฉพาะตำแหนง 60 

การประเมินครั้งท่ี 2  
สอบสมัภาษณ 

- ความรูความเหมาะสมกับตำแหนง 100 
รวม 200  

  5.2 ตำแหนงกลุมตามลักษณะงาน  วิชาชีพเฉพาะ ก, บริหารท่ัวไป, เทคนิค และบริการ 
   ผูสมัครจะตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน             
สอบสัมภาษณ จำนวน 100 คะแนน โดยจะดำเนินการประเมินดานความเหมาะสมกับตำแหนงบุคคล เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมกับตำแหนงหนาท่ี จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การบริการท่ีดี ความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม การตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบ 
ความเสียสละ ความรวมแรงรวมใจ และการมีมนุษยสัมพันธ 
 
6. เกณฑการตัดสิน 
 6.1 ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรร จะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้งไมต่ำกวารอยละ 60 
 6.2 การจัดจางจะเปนไปตามลำดับคะแนนท่ีสอบได กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
และครั้งท่ี 2 รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูท่ีไดคะแนนจากการประเมินความรู 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 มากกวาเปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา และหากคะแนนในการประเมิน
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 เทากัน จะพิจารณาจากลำดับท่ีในการสมัครเขารับการเลือกสรร 
 
7. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ 
ทางเว็บไซต www.spko.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกลาว ใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เม่ือการสรรหา
และเลือกสรรครบกำหนด 1 ป นับแตวันข้ึนบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตำแหนงท่ีมีลักษณะเดียวกันนี้ใหม 
แลวแตกรณี 
 

/8. การจัดทำสัญญา… 

 

สอบขอเขียน 

http://www.spko.moph.go.th/


ตรวจ........................... 
.........../............./.......... 
ราง............................ 
.........../............./.......... 
พิมพ........................... 
.........../............./.......... 
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8. การจัดทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
 ผูผานการสรรหาและเลอืกสรรจะตองทำสัญญาจางตามท่ีสำนกังานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กำหนด 
 
9. เง่ือนไข ขอความอ่ืนๆ ท่ีผูสมัครควรทราบ 
  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ีจางงานตั้งแตวันท่ี 3 ตุลาคม 2560 เปนตนไป หากตอมาไดรับการบรรจุ
เขารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะไมมีสิทธิไดรับการพิจารณาสิทธิประโยชนเก่ียวกับการไดรับเงินเดือน 
การใหไดรับเงินเดือนกรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน การเลื่อนเงินเดือน การนับระยะเวลาเพ่ือประโยชนในการแตงตั้ง 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1012.2/235 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2560 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  7  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบทายรายละเอียดการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 

 ลงวันท่ี  7  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานบำบัดรักษาผูปวยดวยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบำบัด ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับ

การบำบัดรักษาผูปวยดวยโรคเก่ียวกับกลามเนื้อ โรคทางกระดูก โรคทางขอ โรคทางระบบประสาทและความพิการตางๆ 
ท่ีเกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ โดยวิธีกายภาพบำบัด โดยการใชความรอน แสง เสียง ไฟฟา หลักกลศาสตร การดัด  
การดึง การนวด การบริหารรางกาย ตลอดจนการใชเครื่องมือทางกายภาพชนิดตางๆ เพ่ือฟนฟู ปองกัน ปรับปรุง แกไข
สมรรถภาพของสวนของรางกายท่ีเสื่อมสภาพหรือพิการใหกลับคืนดีท้ังทางรูปและทางหนาท่ี และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนักกายภาพบำบัด 
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด 

และไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด           
ของสภากายภาพบำบัด 

 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางวิชาการในการสงเสริม ปองกัน บำบัด ฟนฟูสมรรถภาพ ของผูท่ีมีความบกพรองหรือพิการทางดานรางกาย 

จิตใจ การเรียนรู และพัฒนาการ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการปฏิบัติงานบริหารทางกิจกรรมบำบัด การนิเทศงาน 
และฝกอบรมวิชากิจกรรมบำบัด เพ่ือพัฒนาผูปฏิบัติงานดานกิจกรรมบำบัดในหนวยงานจิตเวช และหนวยงานอ่ืน 
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนักกิจกรรมบำบัด 
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกิจกรรมบำบัด 

และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด 
 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางดานเทคนิคการแพทย ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห วิจัยสิ่งสงตรวจ

ท่ีไดมาจากรางกายมนุษย โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางหองปฏิบัติการท่ีครอบคลุมดานเคมีคลินิก 
จุลทรรศนศาสตรคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพ่ือนำผล
มาใชในการวินิจฉัย คนหาสาเหตุ วิเคราะหความรุนแรงและติดตามการรกัษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การปองกันโรค 
การสงเสริมสุขภาพ รวมถึงการควบคุมคุณภาพ การกำหนดคุณลักษณะ และการควบคุม การใชเครื่องมือรวมท้ังน้ำยาตาง  ๆ
ทางหองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย การใหคำปรึกษาแนะนำ และฝกอบรมเก่ียวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย 
และปฏิบตัิหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนักเทคนิคการแพทย 
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย และไดรับใบอนุญาต

เปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย หรือไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย
ของสภาเทคนิคการแพทย 

3. นักเทคนิคการแพทย 

2. นักกิจกรรมบำบัด 

1. นักกายภาพบำบัด 

/4. แพทยแผนไทย… 
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทย ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการรักษาพยาบาล การสงเสริม การปองกัน 

การบำบัดรักษา การฟนฟูสุขภาพท่ีเก่ียวของกับชีวิต สุขภาพและอนามัยของประชาชน ดวยศาสตรการแพทยแผนไทย 
รวมถึงการศึกษา วิเคราะห วิจัย คิดคน วางแผน และพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร 
ใหคำปรึกษา แนะนำ ฝกอบรมเก่ียวกับวิทยาการดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงแพทยแผนไทย 
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทยแผนไทย หรือสาขาวิชา

การแพทยแผนไทยประยุกต และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย 
หรือสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 

 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางวิชาการในการประเมินภาวะสุขภาพจิต ใหคำแนะนำ ปรึกษา รวมท้ังการสงเสริมปองกัน แกไขปญหา

สุขภาพจิตในสังคม ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการนิเทศงาน ฝกอบรมวิชาจิตวิทยา เพ่ือพัฒนาผูปฏิบัติงาน 
ดานจิตวิทยาในหนวยงานตางๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนักจิตวิทยา 
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา           

หรือทางจิตวิทยาคลินิก 
 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางดานการสาธารณสุข ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย วินิจฉัยปญหา

พัฒนาทางดานสาธารณสุข เชน การบริการดานสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพ การฟนฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล 
การควบคุมและปองกันโรค เปนตน เพ่ือเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดำเนินงานดานการสาธารณสุขวัด และประเมินผล 
และวิธีการดานนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล ประเมินผลงานดานการสาธารณสุข และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุข 
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา 

ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตร
และพฤติกรรมศาสตร สาขาวิชาการแพทยแผนไทย สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตรการกีฬา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดลอม หรือทางแพทยแผนจีน  

6. นักวิชาการสาธารณสุข 

5. นักจิตวิทยา 

4. แพทยแผนไทย 

/7. นักจัดการ… 
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานตามแตจะไดรับคำสั่งโดยไมจำกัดขอบเขตหนาท่ี เชน การศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับขอมูล สถิติ การรายงาน 

ชวยวางแผนและติดตามงาน การติดตอนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีตางๆ  เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม 
จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอ่ืนๆ ทำเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ 
ท้ังในประเทศและตางประเทศ หรือมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุม และบริหารงานหลายดานดวยกัน  
เชน งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ 
งานบริหารอาคารสถานท่ี งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานสัญญา งานโครงการ
หรืองานกองทุนตางๆ เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนักจัดการงานท่ัวไป 
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 
 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีตองใชความรู ความสามารถ ทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานดานวิชาการพัสดุ 
ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนักวิชาการพัสด ุ
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  

 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานดนสถิติ ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับวิชาการทางสถิติ เชน การกำหนดมาตรฐานสถิติ

กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และเทคนิคการปฏิบัติการทางสถิติ การวางแผนการจัดทำสถิติ 
รวมท้ังการดำเนินการสงเสริมวิชาการสถิติ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนักวิชาการสถิต ิ
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร ทางประชากรศาสตร  
 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีท่ัวไป

ของสวนราชการ การศึกษา วิเคราะห ติดตาม ประเมินผล การใชจายเงิน การวิเคราะหฐานะทางการเงินและบัญชี
การวิเคราะหงบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกตองของการลงบัญชีประเภทตางๆ          
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

หรือสาขาวิชาเศรษศาสตร 

10. นักวิชาการเงินและบัญชี 

9. นักวิชาการสถิติ 

8. นักวิชาการพัสดุ 

7. นักจัดการงานท่ัวไป 

/11. เจาพนักงาน… 
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือจัดทําขอมูล ซ่ึงมีลักษณะงาน             

ท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการราง โตตอบ บันทึก ยอเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพยสิน
ของทางราชการ และเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การตรวจสอบหรือจัดทําเอกสารเก่ียวกับการประกันสุขภาพ
การจัดทําการบันทึก การรวบรวมขอมูล หรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม 
และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงเจาพนักงานธุรการ 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติคอนขางยากเก่ียวกับการเงินการงบประมาณ 

และการบัญชีท่ัวไปของสวนราชการ เชน การตรวจสอบ หลักฐานใบสําคัญคูจายเงิน ลงบัญชีทํารายงานการบัญชี
รวบรวมรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ - รายจายประจําป ทําหนังสือชี้แจงโตตอบ 
ดานงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจาย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางดานเภสัชกรรม ซ่ึงมีลักษณะการปฏิบัติงานเก่ียวกับการชวยเภสัชกรทํายาฉีดยาเม็ด การชวยจายยา

ตามใบสั่งแพทย ทําบัญชีเวชภัณฑ แยกประเภทตางๆ ชวยเก็บและรักษาเวชภัณฑ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรม 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม 

 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางดานการสาธารณสุข ซ่ึงมีลักษณะการปฏิบัติงานเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพ ฟนฟู ปองกัน 

ตลอดจนการรักษาเบื้องตน และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน 

 
 
 

/15. นายชางเทคนิค… 

14. เจาพนักงานสาธารณสุข 

13. เจาพนักงานเภสัชกรรม 

12. เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

11. เจาพนักงานธุรการ 
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางดานชางเทคนิค  ซ่ึงมีลักษณะการปฏิบัติงานชาง ควบคุม ดูแลบำรุงรักษา ตรวจ ซอม ซอมสราง 

ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง ทดสอบ สำรวจ ออกแบบระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องทุนแรง เครื่องมืออุปกรณ 
วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีเก่ียวกับโลหะ ชวยคำนวณราคารายการและประมาณราคา และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ   

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนายชางเทคนิค 
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเคลื่อนยายผูปวยของหนวยบริการดวยรถเข็นนั่งและเปลนอน พรอมดูแล บำรุงรักษา           

ทำความสะอาดอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงพนักงานเปล 
ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลายสายสามัญ 

 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานตามแตจะไดรับคำสั่ง โดยไมจำกัดขอบเขตหนาท่ี เชน บริการตอนรับ รับรองแขก หรือผูมารับบริการ 

ใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทำความสะอาด งานบำรุงรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย 
ความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ งานท่ีจำเปนตองใชแรงงานท่ัวไป และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงพนักงานบริการ 
ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลายสายสามัญ 

 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางดานการพยาบาล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการชวยเหลือแพทยและพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน 

การสงเสริมสุขภาพ การฟนฟูสมรรถภาพ การควบคุมปองกันโรค และงานอ่ืนท่ีเก่ียวกับการรักษาพยาบาล และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงพนักงานชวยการพยาบาล 
ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลายสายสามัญ 

 
 
 
 
 

/19. พนักงาน… 

18. พนักงานชวยการพยาบาล 

17. พนักงานบริการ 

16. พนักงานเปล 

15. นายชางเทคนิค 
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางดานการพยาบาล ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการชวยเหลือคนไขหรือชวยเหลือแพทย

และพยาบาลในการใหบริการแกผูปวย การสงเสริมสุขภาพ การฟนฟูสมรรถภาพ การควบคุมปองกันโรค และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข 
มีความรูความสามารถหรือความชำนาญงานในหนาท่ี และไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน

หรือตอนปลายสายสามัญ 
 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานดานการจายยาและแบงบรรจุยา ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดเตรยีมและทำความสะอาดอุปกรณ 

เครื่องมือ เครื่องใช ในการแบงบรรจุยา จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิกจากหนวยงานตางๆในสังกัด ดูแลความสะอาด
เปนระเบียบเรียบรอยของสถานท่ีหองจายยาและคลังยาเพ่ือปองกันอุบัติการณท่ีจะเกิดข้ึน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงพนักงานประจำหองยา 
มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี และไดรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน           

หรือตอนปลายสายสามัญ 
 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานดานโภชนาการ มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียม จัดซ้ือ กำหนดรายการอาหาร         

และปรุงอาหารใหกับผูปวยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรคและผูปวยท่ีตองใหอาหารทางสายยาง รวมถึงการปรุงอาหาร         
จัดเลี้ยงสำหรับใชในการประชุม สัมมนา อบรม ภายในหนวยงาน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงพนักงานประกอบอาหาร 
มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี และไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน

หรือตอนปลายสายสามัญ 
 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานดานฟนฟูสภาพการเจ็บปวยของผูปวย มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการชวยเหลือ ดูแล ฟนฟู 

สภาพการเจ็บปวยของผูปวย ในการทำกิจกรรมหรือฝกปฏิบัติ โดยการใชเครื่องมือทางกายภาพบำบัดหรือการออกทาทาง
กายบริหารตามวิธีการ แบบอยางทางวิชาการและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงผูชวยนักกายภาพบำบัด 
มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี และไดรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน

หรือตอนปลายสายสามัญ 
/23. พนักงาน… 

22. ผูชวยนักกายภาพบำบัด 

21. พนักงานประกอบอาหาร 

20. พนักงานประจำหองยา 

19. พนักงานชวยเหลือคนไข 
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ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในการชวยเหลือและใหบริการท่ัวไปในหองทดลอง หรือหองปฏิบัติการ ชวยสำรวจ และเก็บตัวอยางในพ้ืนท่ี 

จัดเตรียมอุปกรณสัตวทดลอง ตรวจสอบความเรียบรอยของอุปกรณสัตวทดลอง ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช 
อุปกรณทางวิทยาศาสตร เครื่องแกว ภาชนะตางๆ ท่ีใชในการตรวจทางหองปฏิบัติการ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงพนักงานประจำหองทดลอง 
มีความรูความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาท่ี และไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน

หรือตอนปลายสายสามัญ 
 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานท่ีตองใชประสบการณและความชำนาญในการขับรถยนตของทางราชการประเภทตางๆ 

ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และวินัยจราจร มีจิตบริการสาธารณะ บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต แกไขขอขัดของ
ในการใชรถยนตดังกลาว และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงพนักงานขับรถยนต 
ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือตอนปลาย และตองมีประสบการณเก่ียวกับการขับรถยนต

มาแลวไมนอยกวา 2 ป และมีใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนตสวนบุคคล หรือรถยนตสาธารณะ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 

**************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

24. พนักงานขับรถยนต 

23. พนักงานประจำหองทดลอง 


	ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กำหนด

