
 
 
 

                                             
                                     ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ 
ประเภทเงินสนับสนุนจากโรงพยาบาลปุาตอง 
                                                --------------------------------                       
               ด้วย  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินสนับสนุนจากโรงพยาบาลปุาตอง สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกะทู้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

1. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
 ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข                จ านวน    1   อัตรา 
  

                2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
                    ก. คุณสมบัติทั่วไป 
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไปตาม ข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2537 ดังนี้ 
   (1) มีสัญชาติไทย  
   (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดป ี 
   (3) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
   (4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน  
   (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  
   (6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
   (7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ
กระทรวง การคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น  
   (8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม  
   (9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง  
   (10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
   (11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
   (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ  
   (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น  
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   (14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น  
   (15) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
   ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจ าซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (8) (10) (11) หรือ (15) 
กระทรวงการคลัง อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ส่วนผู้ท่ีขาดคุณสมบัติตาม (12) หรือ (13) ถ้าผู้นั้น
ได้ออกจากงานหรือ ออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ท่ีขาดคุณสมบัติตาม (14) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงาน
หรือออกจากราชการไป เกินสามปีแล้และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระท าผิดใน
กรณีทุจริตต่อหน้าท่ี กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  
   การขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติท่ัวไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ท่ีกระทรวง การคลังก าหนด  
   ผู้ท่ีเป็นลูกจ้างประจ าต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามวรรคหนึ่งตลอดเวลาท่ีรับราชการ เว้นแต่
คุณสมบัติตาม (7) หรือได้รับการยกเว้นในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง 

 หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
และจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตาม  กฎ ก.พ. ว่า
ด้วยโรค (พ.ศ. 2553) มายื่นด้วย 

                                        ท้ังนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพศชาย ต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นจึงจะ
มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกได้                       

               ข. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
(รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ) 

       3. การรับสมัคร     
3.1.วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 
ต้ังแต่วันท่ี ๑๔ – ๑๘ ธันวาคม  256๓  ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาค
บ่ายเวลา 13.30 น. – 16.30 น.   
      3.2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                     (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี  
จ านวน  3  รูป 
 (2) ส าเนาแสดงผลการศึกษา คือ  ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาทรานสคริป (หากเรียน
หลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้) ท่ีแสดงว่าเป็นผู้ท่ีมีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งท่ีสมัคร จ านวนอย่างละ 
1 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้ท่ีมีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันท่ี  ๒๕ 
ตุลาคม  256๒  ในกรณีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายใต้ก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้   

                      (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น  จ านวนอย่างละ  1 ฉบับ 
                    (4) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปล่ียนช่ือ-
นามสกุล (ในกรณีท่ีช่ือ-นามสกุลในหลักฐานสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ 1 ฉบับ 

                      ท้ังนี้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง” และลงช่ือก ากับไว้ด้วย 
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   3.3  ค่าสมัครสอบ 
         ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องเสียค่าสมัครเข้ารับการคัดเลือก จ านวน 100 บาท   
เมื่อสมัครแล้ว ค่าสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง แต่ท้ังนี้
จะต้องขอคืนก่อนวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  3.4. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
          ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้ง
นี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  
        4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินทักษะและสมรรถนะ  
                   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถทักษะและสมรรถนะและก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินฯ ในวันท่ี ๒๑ ธันวาคม  256๓ 
ทางเวปไซต์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ หัวข้อเรื่อง “ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข” 
                5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
                      ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน
ดังนี้   

                 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
   
-ความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
  

10           สอบสัมภาษณ์ 

รวม    100  
 

           6. เกณฑ์การตัดสิน 
                      ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60   
                    การจัดจ้างจะเรียงตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ กรณีท่ีมีคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากล าดับท่ี
สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

             7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
                      ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ
ตามล าดับคะแนนสอบ ทางเว็บไซต์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ ข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง “รายช่ือผู้ได้รับ
การคัดเลือก ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ”  
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           8. การจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
               ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างตามท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ ก าหนด 
 

                                                  ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๘  ธันวาคม พ.ศ. 256๓    
 

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
เอกสารแนบท้าย  (ก) 
 
                ตามประกาศอ าเภอกะทู้  ลงวันท่ี   ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
ต าแหน่ง                 นักวิชาการสาธารณสุข 

 ปฏิบัติงานที่            ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงาน ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัย
ปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การบริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การ
รักษาพยาบาล การควบคุมและปูองกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร อาชีวอนามัย เป็นต้น 
เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และด าเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล ก าหนดระบบ และวิธีการ
ด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล ประเมินผลงานด้านการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

 จ านวน  1  อัตรา 
 ค่าจ้าง  วันละ  ๕๘๐  บาท 
สิทธิประโยชน์  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2545 เรื่อง  สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้างช่ัวคราว พ.ศ. 2545 
ระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่วันท่ีเริ่มรายงานตัวปฏิบัติงาน จนถึงวันท่ี  30  กันยายน  256๔ 

 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


