
 (สําเนา)
ประกาศจังหวัดระยอง

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
----------------------------------

ดวย จังหวัดระยอง ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ  ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ  
ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน  และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงาน
ราชการ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑ ชื่อตําแหนง  กลุมงาน  และรายละเอียดการจางงาน

กลุมงาน บริหารทั่วไป

ชื่อตําแหนง นักจิตวิทยา

หนวยงาน  โรงพยาบาลระยอง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางวิชาการในการประเมินภาวะสุขภาพจิต  ใหคําแนะนําปรึกษา รวมทั้งการ
สงเสริมปองกัน  แกไขปญหาสุขภาพจิตในสังคม  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศงาน  ฝกอบรม
วิชาจิตวิทยา  เพื่อพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานดานจิตวิทยาในหนวยงานตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

อัตราวาง ๑   อัตรา

คาตอบแทน ๑๐,๐๑๐  บาท

สิทธิประโยชน         ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗

ระยะเวลาการจาง     ตั้งแตวันที่เริ่มจาง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
     ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป   

(๑)  มีสัญชาติไทย
(๒)  มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร)
(๓)  ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔)  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิต       

ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(๕)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่         

ในพรรคการเมือง

     / (๖)......
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(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม
อันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม

(๗)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ  ผูที่ผานการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของ

สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของ         
สวนทองถิ่น  และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตาม
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นดวย

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตําแหนงนักจิตวิทยา 
       มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

(๑)  ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง
จิตวิทยา  หรือทางจิตวิทยาคลินิก

๓.  การรับสมัคร
     ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
           ใหผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่
ฝายการเจาหนาที่ อาคารผูปวยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น ๕ โรงพยาบาลระยอง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ระยอง  ตั้งแตวันที่  ๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕  ในวันและเวลาราชการ 
     ๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร

ผูสมัครตองนําเอกสารหลักฐานไปยื่นพรอมใบสมัคร  ดังนี้
         (๑)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาสีดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถายครั้งเดียวกัน 
ไมเกิน ๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ใหเขียนชื่อ-สกุลหลังรูปดวย)

          (๒)  สําเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนง
ที่สมัคร ตัวอยางเชน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ สําเนาปริญญาบัตร
และทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรตอเนื่องใหแนบมาพรอมนี้) ที่แสดงวาเปนผูมีว ุฒิการศึกษาตรงกับ
ตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ  โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะตอง
อยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได
           (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
           (๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ –นามสกุล  
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ

  
   /(๕).....
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           (๕) หลักฐานผานการเกณฑทหาร สด.๘ หรือ สด.๔๓ (สําหรับเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ
           (๖) หนังสือรับรองการผานงาน(ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ผูสมัครตองยื่นใบสมัคร พรอมเอกสารที่เปนตนฉบับและสําเนา หากไมสามารถนําเอกสารที่
เปนตนฉบับมาแสดงได ใหนําหนังสือรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนหลักฐานประกอบการสมัครแทน และใน
หลักฐานการสมัครทุกฉบับ ใหผูสมัครรับรองสําเนาและลงชื่อกํากับไวดวย

๓.๓  คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผูสมัครสอบตองเสียคาสมัครสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครทุกตําแหนง ๑๐๐ บาท  เมื่อ    

สมัครสอบแลวคาสมัครสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา  เปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียด
ตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว  ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับ  
ผูนั้น

๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา  สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ

โรงพยาบาลระยองจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะ  
และสมรรถนะ  และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ณ บอรดปดประกาศ  
อาคารผูปวยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น ๕ โรงพยาบาลระยอง  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  และทางเวบไซด  
โรงพยาบาลระยอง  www.rayonghospital.net  

๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน  

ดังนี้

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ ๑
- ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง ๑๐๐ สอบขอเขียน
การประเมินครั้งที่ ๒
- ความรูความสามารถ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ คุณธรรม
และจริยธรรม

๕๐ สอบสัมภาษณ

รวม ๑๕๐

/๖.เกณฑ.....
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๖. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการสรรหาและเลือกสรร จะตองเปนผูที่ไดรับคะแนนในการประเมิน

ความรูความสามารถทักษะ และสมรรถนะแตละครั้งไมต่ํากวารอยละ ๖๐
  ผูที่จะถือวาเปนผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินครั้งที่  ๒ จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนประเมิน
ครั้งที่ ๑ ไมต่ํากวารอยละ ๖๐

การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได โดยจะเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนการ
ประเมินครั้งที่ ๑  และครั้งที่ ๒  รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวาถาไดคะแนนเทากันจะใหผูที่ได
คะแนนจากการประเมินความรูความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะ  ครั้งที่ ๒ มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่   
สูงกวา และหากคะแนนในการประเมินความรู  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่ ๒  เทากัน     
ใหพิจารณากําหนดเลือกความรู  ความสามารถ  ทักษะ  หรือสมรรถนะในเรื่องใด  เพื่อกําหนดใหเปนผูอยูใน
ลําดับที่สูงกวาก็ได

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
            จังหวัดระยอง จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนประเมินสมรรถนะ ณ
บอรดปดประกาศอาคารผูปวยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น ๕ โรงพยาบาลระยอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ระยอง และทางเวบไซตของโรงพยาบาลระยอง www.rayonghospital.net  โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปน
อันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด  ๒  ป นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครใน
ตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี

๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามที่จังหวัดระยองกําหนด

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕

   (ลงชื่อ)          สุพีรพัฒน  จองพานิช
    (วาที่ ร.ต. สุพีรพัฒน  จองพานิช)

    รองผูวาราชการจังหวัดระยอง  ปฏิบัติราชการแทน
        ผูวาราชการจังหวัดระยอง

      สําเนาถูกตอง

         (นางสาวสุนันทา  บุญฉาย)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  รพ.ระยอง
           ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๕ สุนันทา / คัด


