
  
 

 
 
 

ประกาศจังหวัดระนอง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   

 

ด้วยจังหวัดระนอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลระนอง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้   

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์  

วิจัย วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เช่น การสุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพการสุขาภิบาล และ 
การควบคุมโรค เป็นต้น เพ่ือเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดําเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล 
กำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล และประเมิ นผลงานด้านการสาธารณสุข 
การสอนและอบรมด้านการสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
อัตราว่าง 1  อัตรา 
ค่าตอบแทน 18,000 บาท 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 2567 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 
 
 

คู่ฉบับ 

คู่ฉบับ 

2/(5) ไม่เป็น... 
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(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่  
ในพรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด 
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง  
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕53 มายื่นด้วย 
 สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว  ๘๙ /๒๕๐๑ ลงวันที่  
๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ 4 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุ ขาภิบาล สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือทางแพทย์แผนจีน หรือ
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น 

๓. การรับสมัคร 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การรับสมัคร

ต้องดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) จึงขอให้ผู้ประสงค์จะสมัคร 
ดำเนินการดังนี้ 

3.1 วิธีการรับสมัคร 
(1) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดและพิมพ์ใบสมัครได้ทาง www.rnh.go.th ในหัวข้อ 

“ข่าวรับสมัคร” กรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำและ 
ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป และสแกนใบสมัคร
พร้อมหลักฐานตามข้อ 3.3 โดยรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ให้รวมเอกสารเป็น 1 ไฟล์ และบันทึกไฟล์เป็น
นามสกุล .pdf ส่งมายังอีเมล์ hr_rnh@hotmail.com  

3/(2) เมื่อมี... 
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(2) เมื่อมีอีเมล์ตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ ให้นำรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำและไม่สวมหมวก 
ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป มาติดต่อขอรับบัตรประจำตัวผู้สมัคร
ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ใหม่) โรงพยาบาลระนอง 

3.2 ระยะเวลารับสมัคร 
 ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น. โดยยึด
เวลาในการส่งอีเมล์ใบสมัครเป็นสำคัญ 

3.3 หลักฐานและเอกสารที่จะต้องส่งพร้อมใบสมัคร 
(๑) สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ 
(๒) สำเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ

การศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิด
รับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ 
 หากผู้สมัครเรียนหลักสูตรต่อเนื่อง ให้ส่งสำเนาใบประกาศนียบัตรและสำเนาระเบียน
แสดงผลการเรียนมาด้วย 

ในกรณีที่ไม่สามารถส่งหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาพร้อมใบสมัครได้  ให้ใช้หนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ปริญญาบัตร  
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครแทนก็ได้ 

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ 
(๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีในหลักฐาน

การสมัครมีชื่อ - นามสกุลไม่ตรงกัน) หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อและวันที่
กำกับทุกหน้าของสำเนาเอกสาร ก่อนสแกนส่งอีเมล์ด้วย (นำใบสมัครพร้อมเอกสาร และหลักฐานต้นฉบับ
ทั้งหมดมาแสดงเพื่อตรวจสอบในวันสอบ) 

3.4 ค่าธรรมเนียมสอบ 
ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 100 บาท สามารถดำเนินการ

ชำระค่าสมัครสอบได้หลังจากติดต่อขอรับบัตรประจำตัวผู้สมัคร และให้ชำระค่าสมัครสอบที่กลุ่มงานการเงิน 
ชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ใหม่) โรงพยาบาลระนอง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 (เฉพาะวันและเวลา
ราชการ) 

เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ 
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3.5 เงื่อนไขในการรับสมัคร  
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งส่งหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผล 
ทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ 
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และโรงพยาบาลระนองจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 

จังหวัดระนอง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา 
สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4  
ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ใหม่) โรงพยาบาลระนอง และทาง www.rnh.go.th ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัคร” 

 
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ 
- ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

 
๑๐๐ 

 
สอบข้อเขียน 

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ 
- ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 

 
๑๐๐ 

 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม 200  

 จังหวัดระนอง จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะใน
ครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ต่อไป 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน 

ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ  

แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ 

ทักษะและสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้
คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้พิจารณากำหนด
เลือกความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพ่ือกำหนดให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าก็ได้ 

 
 

5/7. การประกาศ... 

http://www.rnh.go.th/
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