
 
ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 

-------------------------------------- 

ดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและ

เลือกสรร รวมท้ังแบบสัญญาจาง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง การกําหนดประเภท ตําแหนง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมและการจัดทํากรอบ

อัตรากําลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

๑. ช่ือตําแหนง กลุมตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน 

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน ๑ อัตรา 

รายละเอียดแตละตําแหนงตามบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิ์สมัครเขารับการ

เลือกสรร 

คุณสมบัติท่ัวไป 

๑). มีสัญชาติไทย 

๒). มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 

๓). ไมเปนบุคคลลมละลาย 

๔). ไม เปนผู มีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบั ติหนา ท่ีได  ไรความสามารถ หรือ 

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ 

ขากระทรวงสาธารณสุขพลเรือน 

๕). ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีใน 

พรรคการเมือง 

๖). ไมเปนผูเคยตองโทษรับจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด 

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๗). ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน

ของรัฐ 



๘). ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของขาราชการสวนทองถ่ิน 

๙). คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอยางอ่ืนตามท่ีสวนราชการกําหนดไวในประกาศ สรรหา

และเลือกสรรบุคคลเพ่ือจางเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป ท้ังนี้ ตองเปนไป

เพ่ือความจําเปนหรือเหมาะสมกับภารกิจของสวนราชการนั้น (ถามี) 

๑๐). ตองมีประสบการณการทํางานในโรงพยาบาลชุมชน หรือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล ไมนอยกวา ๑ ป 

หมายเหตุ ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจาง 

ของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจาง 

ของราชการสวนทองถ่ิน และจะตองนําไปรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรค 

ท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค (พ.ศ. ๒๕๕๓) มายื่นดวย 

๓. การรับสมัคร 

๓.๑ วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี งานการเจาหนาท่ี กลุมบริหารงาน

ท่ัวไป โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล ตั้งแตวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ในวันและ

เวลาราชการ 

๓.๒ หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถายไมเกิน 

๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 

(๒) สําเนาวุฒิการศึกษา สําเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร ท่ีแสดงวาเปนผู มี 

วุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร หรือ หนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติอยางใดอยางหนึ่ง  

และสําเนาระเบียบแสดงการผลศึกษา (Transcript of Records) จํานวน อยางละ ๒ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จ

การศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ 

กรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง

คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร  

ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 

(๔) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ – 

นามสกุล (ในกรณีท่ี ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ 

(๕) หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน ๑ ฉบับ (สําหรับตําแหนงใดท่ีกําหนดใหใช

ประสบการณแทนคุณวุฒิ ซ่ึงเปนไปตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง) 

ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย 

๓.๓ คาสมัครสอบ 



ผูสมัครสอบตองเสียคาสมัครสอบ จํานวน ๕๐ บาท เม่ือสมัครสอบแลวคาสมัครสอบจะไมจาย

คืนให เวนแตในกรณีท่ีเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง แตท้ังนี้ จะตองดําเนินการขอคืนกอนวัน

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินฯ 

๓.๔ เง่ือนไขในการรับสมัคร 

ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา

เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก

รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด

อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร อันมีผลทําให

ผูสมัครไมมีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการสรรหาและ

เลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จะไมคืนคาสมัครสอบทุกกรณี 

๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมิน 

ให โรงพยาบาลละงู สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการ

ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินฯ ในวันท่ี  

๑๒  มกราคม ๒๕๖๖  ณ บอรดประชาสัมพันธ  โรงพยาบาลละงู  จั งหวัดสตูล  และทางเว็บไซต  

https://www.languhospital.com หรือ http://ssj.stno.moph.go.th 

๕. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

๑. ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี ๑  สอบขอเขียน 

- ความรูความสามารถท่ัวไป ๕๐  

- ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ๕๐  

การประเมินครั้งท่ี ๒  สอบสมัภาษณ 

- ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง ๑๐๐  

รวม ๒๐๐  

ให โรงพยาบาลละงู สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ 

กอนและผูผานการประเมินในครั้งท่ี ๑ ดังกลาว จึงจะมีสิทธิ์เขารับการประเมินครั้งท่ี ๒ ตอไป (ผูมีสิทธิ์เขารับ

การประเมินในครั้งท่ี ๒ จะตองไดคะแนนการประเมินครั้งท่ี ๑ ไมนอยกวารอยละ ๖๐) 

๖. เกณฑการตัดสิน 

ผู ท่ีจะถือวาเปนผู ท่ีผานการเลือกสรรจะตองเปนผู ท่ีไดคะแนนในการประเมินความรู

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้ง ไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 



ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 

๒ จะตองเปนผูท่ีสอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้ง ไมต่ํากวา

รอยละ ๖๐ 

การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี ๒ จะเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูท่ีได

คะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี ๒ มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

และหากคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี ๒ เทากัน จะพิจารณาจาก

ลําดับท่ีในการรับสมัคร 

๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับ 

คะแนนสอบ ณ โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล และทางเว็บไซต https://www.languhospital.com หรือ 

http://ssj.stno.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด 

๒ ป นับแตวันข้ึนบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี

หรืออาจไมข้ึนบัญชีก็ได 

๘. การทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กําหนด 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

(นายสมบัติ ผดุงวิทยวัฒนา) 

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

  



รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

โรงพยาบาลละงู สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

ลงวันท่ี 26 เดือนธันวาคม พ.ศ 2565 

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

๑. ช่ือตําแหนง กลุมตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจางงาน 

๑.๑. กลุมตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ข) 

๑.๒. ช่ือตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 

๑.๓. ลักษณะงานท่ีจะปฏบัิต ิ ปฏิบัติงานทางดานการสาธารณสุข ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

เก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย วินิจฉัยปญหาพัฒนาทางดานสาธารณสุข เชน การบริการดานสาธารณสุข 

การสงเสริมสุขภาพ การฟนฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและปองกันโรค การผลิต ศึกษา 

ฝกอบรม การพัฒนาบุคลากร อาชีวอนามัย เปนตน เพ่ือเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดําเนินงานดานการ

สาธารณสุข วัดและประเมินผล กําหนดระบบและวิธีการดานนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล ประเมินผลงาน

ดานการสาธารณสุข และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

อัตราวาง ๑ อัตรา 

คาจาง ๑๘,๐๐๐ บาท 

สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง สิทธิประโยชนของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันท่ีเริ่มจาง – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  สาขาวิชา 

วิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชา 

เภสัชศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชา 

สังคมสงเคราะหศาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร สาขาวิชาการแพทยแผนไทย สาขาวิชา

การแพทยแผนไทยประยุกต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีสิ่ งแวดลอม สาขาวิชา 

วิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร  

ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หรือวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตรการกีฬา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดลอม  

หรือทางแพทยแผนจีน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกลาวท่ีสวนราชการ 

เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 


