
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 

............................................ 
 

  ด้วย จังหวัดสมุทรปราการประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภท
พนักงานราชการท่ัวไป  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี ้

๑. ช่ือตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง 
  ๑.๑  กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป 
   ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
    ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี กลุ่มอํานวยการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
   ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัต ิ
   ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเก่ียวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกําหนดตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 
การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคคลอ่ืน การเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม และปฏิบัติ
หน้าท่ีอ่ืน ท่ีเก่ียวข้อง 
   อัตราว่าง ๑ อัตรา 
   ค่าตอบแทน ๑๕,๙๖๐ บาท 
   สิทธิประโยชน ์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันท่ีเริ่มจ้าง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 

/๑.๒ กลุ่มงาน... 
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  ๑.๒  กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป 
   ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญช ี
    ฝ่ายการการเงินและพัสดุ กลุ่มอํานวยการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
   ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัต ิ
   ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการเงินการงบประมาณ
การบัญชีท่ัวไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทาง
การเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชี
ประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
   อัตราว่าง ๑ อัตรา 
   ค่าตอบแทน ๑๕,๙๖๐ บาท 
   สิทธิประโยชน ์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันท่ีเริ่มจ้าง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๑.๓  กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป 
   ตําแหน่ง นักวิชาการพัสด ุ
    ฝ่ายการการเงินและพัสดุ กลุ่มอํานวยการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
   ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัต ิ
   ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียด
ของพัสดุ เพ่ือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเก่ียวกับพัสดุ 
การวางระบบเก่ียวกับระเบียบ และวิธปีฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
   อัตราว่าง ๑ อัตรา 
   ค่าตอบแทน ๑๕,๙๖๐ บาท 
   สิทธิประโยชน ์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันท่ีเริ่มจา้ง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๑.๔  กลุ่มงาน บริการ 
   ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
    งานผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
   ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัต ิ
   ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเก่ียวกับการช่วยเหลือคนไข้ เช่น ช่วยพลิกตัว เช็ดตัว ป้อนอาหาร 
น้ําและยาให้แก่คนไข้ ทําความสะอาดเตียงตลอดจนโต๊ะ ตู้ แก้วน้ําข้างเตียงคนไข้ เปลี่ยนผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน 
เสื้อของคนไข้ และพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องคนไข้ และปฏิบัติงานอ่ืนใดท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
   อัตราว่าง ๒ อัตรา 
   ค่าตอบแทน ๙,๑๑๐ บาท 
   สิทธิประโยชน ์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันท่ีเริ่มจ้าง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

/๒. คุณสมบัต.ิ.. 
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 ๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
                      (๑)  มีสัญชาติไทย 
   (๒)  มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ) 
  (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  (๔)  ไม่เป็นผู้ ท่ี มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือ 
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (๕)  ไม่เป็นผูด้ํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีใน
พรรคการเมือง 
  (๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทํา โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
               (๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ  
 หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ 
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถ่ิน และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 
ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  ต้องมีผลการตรวจสุขภาพ (เอกซเรย์ปอด)  มาพร้อมด้วย 

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในทุกสาขาวิชา 
  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 

  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

  ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้  ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทางไฟฟ้า ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า 
ทางโยธา ทางก่อสร้าง  

  ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
  มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าท่ี และได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  
 
  
 

/๓. การรับ... 
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 ๓. การรับสมัคร 
  ๓.๑  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร   
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี ฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี อาคารผู้ป่วยนอก  
(ชั้น ๓) โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
ในวันและเวลาราชการ  

  ๓.๒   หลักฐานท่ีต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
    ๑. รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด  ๑.๕ x ๒ นิ้ว  โดยถ่าย 
ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 
     ๒. สําเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาบัตร และระเบียน 
การแสดงผลการเรียนท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งท่ีสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้อง
สําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันท่ีปิดรับสมัคร คือ วันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 ในกรณีท่ีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร 
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได ้  

  ๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ  
                ๔. สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  
(ในกรณีท่ี ชื่อ – สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 

   ๕. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ 
 ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงช่ือกํากับด้วย 
  ๓.๓  คา่สมัครสอบ 

  ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัครตําแหน่งละ ๒๐๐ บาท 
(สองร้อยบาทถ้วน)  เ ม่ือสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีท่ี เป็นผู้ขาด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  แต่ท้ังนี้ จะต้องดําเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินฯ 

  ๓.๔  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  
เป็นผู้ มีคุณสมบัติ ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง 
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมี 
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่ง 
ท่ีสมัครสอบ อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิส มัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ ถือว่า 
การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้นและจังหวัดสมุทรปราการจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสอบ 
 
 

/๔. ประกาศ... 



-๕- 
 
๔. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และกําหนดวัน เวลา สถานท่ี ในการประเมิน
สมรรถนะ 
 จังหวัดสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์  ชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยนอก และฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี ชั้น ๓ โรงพยาบาลสมุทรปราการ  สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ หรือทาง www.spko.moph.go.th 

 
 ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรูค้วามสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินดังนี ้

  
หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี ๑ 
   - ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
   - ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง    
   - ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (MS.Word.Excel Power Point) 

 

 
๕๐ 

๕๐ 
๕๐ 

 
สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 

ทดสอบตัวอย่างงาน 

 

การประเมินครั้งท่ี ๒ 

   - ความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

 

๑๐๐ 

 

สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๒๕๐  

   
 

 ๖. เกณฑ์การตัดสิน  
 ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒ จะต้องเป็นผู้ท่ีสอบได้คะแนน ในการ
ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ ๖๐ 
 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได้ โดยจะเรียงลําดับท่ีจากผู้ได้คะแนนการประเมิน
ครั้งท่ี ๑  และครั้งท่ี ๒  รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับท่ีสูงกว่า  
 
 
 
 
 
 
 

/๗. การประกาศ... 



 
-๖- 
 

 ๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
 จังหวัดสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละตําแหน่งตามลําดับคะแนนไว้
ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยนอก และฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี ชั้น ๓ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และทาง www.spko.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็น
อันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด ๒ ปี นับแต่วันข้ึนบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ตําแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

 ๘. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้าง ตามท่ีจังหวัดสมุทรปราการกําหนด 

 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
                                                                                  (ลงชื่อ) ปวิณ  ชํานปิระศาสน์ 
             (นายปวิณ  ชํานิประศาสน)์ 
                                                                               รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
          ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


