
 
 

 
 
 
 
 

 

ประกำศจังหวัดสตูล 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 

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

 ด้วย จังหวัดสตูล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ประเภทพนักงำนรำชกำร
ทั่วไป  ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร ลงวันที่ ๑๑ กันยำยน  
๒๕๕๒  และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  เรื่อง กำรก ำหนดลักษณะงำนและคุณสมบัติ
เฉพำะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำน และกำรจัดกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร ลงวันที่  28 กุมภำพันธ์ 
๒๕54 จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง  (2 อัตรำ) ดังนี้ 
 

๑. ชื่อต าแหน่ง จ านวนอัตรา  หน่วยงานที่ปฏิบัติ และรายละเอียดการจ้าง  
 1.1 ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   จ ำนวน  1  อัตรำ 
 1.2 ต าแหน่ง นักรังสีการแพทย์   จ ำนวน  1  อัตรำ 
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)     

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 

 ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป    
(๑) มีสัญชำติไทย 
(๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ใน 

พรรคกำรเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิดทำง

อำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
(๙) ไม่เป็นพระภิกษุ สำมเณร นักพรตหรือนักบวช 

หมายเหตุ  ในวันที่ท ำสัญญำจ้ำง ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของ 
ส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น   
 

/2.2  คุณสมบัติ… 
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   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศ) 
๓. การรับสมัคร 
 ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล (ชั้น ๑) ตั้งแต่วันที่  20 – 28 มกรำคม  2565 ในวันและเวลำรำชกำร โดย
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดได้ท่ีหมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๑ ๑๐๗๑ ต่อ ๑๐๘ 

 

 ๓.๒ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  
ผู้สมัครต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรสอบ จ ำนวน 200 บำท โดยผู้สมัครที่ช ำระค่ำธรรมเนียม ฯ 

แล้ว จะได้รับเลขประจ ำตัวสอบตำมล ำดับของกำรยื่นใบสมัครหลังช ำระค่ำธรรมเนียมกำรสอบแล้ว โดย
ค่ำธรรมเนียมกำรสอบดังกล่ำว จะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

 ๓.๓ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (๑)  รูปถ่ำยหน้ำตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ  ขนำด  ๑.๕ x ๑  นิ้ว  โดยถ่ำยไว้ 

ไม่เกิน ๑ ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ ำนวน ๓ รูป 
  (๒) หลักฐำนส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ  ให้ใช้ปริญญำบัตรและทรำนสคริป จ ำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ 
(กรณีส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีหลัง ให้แนบหลักฐำนกำรศึกษำในระดับประกำศนียบัตรด้วย จ ำนวน 
1 ฉบับ)  และใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำรังสีเทคนิคส ำหรับต ำแหน่งนักรังสีกำรแพทย์ จ ำนวน        
1 ฉบับ 
      โดยวุฒิกำรศึกษำที่แสดงดังกล่ำวข้ำงต้น ต้องตรงกับต ำแหน่งที่สมัครและจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำ
และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในก ำหนดวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 28 มกรำคม  2565 

ในกรณีไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้  (เนื่องจำกส ำเร็จ
กำรศึกษำแล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบปริญญำบัตร) ให้น ำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่
ส ำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญำบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในก ำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทนก็ได้ 

(3)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ 
(4)  ส ำเนำหลักฐำนอ่ืน ๆ  เช่น  ใบส ำคัญกำรสมรส  (เฉพำะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยนชื่อ -

นำมสกุล  (ในกรณีที่ชื่อ - นำมสกุลในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน)  จ ำนวนอย่ำงละ  ๑ ฉบับ 
(5)  หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน (ถ้ำมี)   
(6)  ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำม

กฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  
 

ทั้งนี้ ในส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรอง “ส ำเนำถูกต้อง” พร้อมลงชื่อและวันเดือนปีก ำกับไว้ด้วย 
โดยผู้สมัครต้องน ำหลักฐำนต้นฉบับมำแสดงด้วย หำกไม่สำมำรถน ำเอกสำรที่เป็นต้นฉบับมำแสดงได้ ให้น ำหนังสือ
รับรองจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐำนประกอบกำรสมัครด้วย 
 
 

 
/3.4 เงื่อนไข… 
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๓.4 เงื่อนไขในการสมัครสอบ 
ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ  เป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียด
ต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำก วุฒิ
กำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่สมัคร  หรือไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตำม
ประกำศรับสมัครนี้ ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น และส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดสตูล จะไม่คืนค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครด้วย 

๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 

ให้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 
3 กุมภำพันธ์  2565  ณ ป้ำยประกำศหน้ำห้องกลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ชั้น 1 ส ำนักงำนสำธำรณสุข  
จังหวัดสตูล และ ทีเ่ว็บไซต์ http://ssj.stno.moph.go.th/    

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
5.1 ผู้สมัครต้องเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ

สมรรถนะที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

ต าแหน่ง หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม 
1.นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ การประเมินสมรรถนะครั้งที่  ๑ 

50 

50 

50 
50 

1. ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน)

2. ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน)
การประเมินสมรรถนะครั้งที่  2 
1. ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถทำงกำรปฏิบัติงำนคอมพิวเตอร์
2 . ด้ำนคุณลักษณะส่วนบุคคล (โดยวิธีสัมภำษณ์)

รวมคะแนนแต่ละต าแหน่ง 200 

2.นักรังสีกำรแพทย์ การประเมินสมรรถนะครั้งที่  1 
1. ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน)

2. ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง (โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน)
การประเมินสมรรถนะครั้งที่  2 
1. ด้ำนคุณลักษณะส่วนบุคคล (โดยวิธีสัมภำษณ์)

50 

50 

100 

รวมคะแนนแต่ละต าแหน่ง 20๐ 

/ทั้งนี้... 





รายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดสตลู 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ประกาศ ณ วันที่   13  มกราคม  2565 
 
 
๑. ชื่อต าแหน่ง จ านวนอัตรา  หน่วยงานที่ปฏิบัติ และรายละเอียดการจ้าง 
 1.1 ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จ านวน ๑ อัตรา  

  กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 

  หน่วยงานที่จะปฏิบัติ  โรงพยาบาลควนโดน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
ก าหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
เกี่ยวกับชุดค าสั่งระบบ ชุดค าสั่งประยุกต์  การจัดท าคู่มือการใช้ค าสั่งต่างๆ ก าหนดคุณลักษณะติดตั้งและใช้
เครื่องมือชุดค าสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับการกระท าผิดทาง
คอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การให้ค าปรึกษาแนะน าอบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ด้านต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ค่าตอบแทน เดือนละ  19,500  บาท 

  สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30  กันยายน  2567 

  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ได้รบัปริญญาตรีหรอืคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาใด 
สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 

 
 1.2 ต าแหน่ง นักรังสีการแพทย ์  จ านวน ๑ อัตรา  

  กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 

  หน่วยงานที่จะปฏิบัติ  โรงพยาบาลท่าแพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   ปฏิบัติงานทางวิชาการรังสีการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานรังสีวินิจฉัย รังสี
รักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์และรังสีฟิสิกส์ เช่นการถ่ายและบันทึกภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วย
เครื่องรังสีเอ็กซ์ โดยใช้กรรมวิธีพิเศษที่มีเทคนิคการใช้ที่ยุ่งยาก การฉายรังสีเพ่ือบ าบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็น
โรคมะเร็ง เนื้องอก ก้องทูม ด้วยเครื่องโคบอลต์ 60 และเครื่องมือทางรังสี เทคนิคอ่ืนๆ การใช้สาร
กัมมันตภาพรังสีและเครื่องอิเล็คโทรนิกทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แก่ผู้ป่วย  การค านวณปริมาณรังสีและการ 
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ก าหนดระยะเวลาที่จะให้รังสีแก่ผู้ป่วยตามปริมาณที่ต้องการ เพ่ือช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยและบ าบัดรักษาโรค 
การใช้เครื่องวัดปริมาณรังสีจากเครื่องก าเนินรังสี การสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทาง
รังสีการแพทย์ การป้องกันอันตรายจากรังสีด้วยวิธีการทางรังสีฟิสิกส์การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้ ศึกษา ค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยทางรังสีการแพทย์  รวมทั้ง
ปรับปรุงและค้นคว้าวิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆ ท ารายงานการปฏิบัติงาน สถิติผลงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
  ค่าตอบแทน เดือนละ  19,500  บาท 

  สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30  กันยายน  2567 
   คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ 
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




