
(สําเนาคูฉบับ)
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
...........................................

ดวย จังหวัดอุตรดิตถ ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภท
พนกังานราชการท่ัวไป ในสังกัดโรงพยาบาลอุตรดิตถ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ฉะนั้น อาศัยอํานาจ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. ช่ือตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน

กลุมงาน บริหารท่ัวไป
ช่ือตําแหนง นักจิตวิทยา ปฏิบัติงานท่ีกลุมงานจิตเวช โรงพยาบาลอุตรดิตถ สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดอุตรดิตถ
ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางวิชาการในการประเมินภาวะสุขภาพจิต ใหคําแนะนําปรึกษา รวมท้ังการสงเสริมปองกัน

แกไขปญหาสุขภาพจิตในสังคม ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการนิเทศงาน ฝกอบรมวิชาจิตวิทยา เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานดานจิตวิทยาในหนวยงานตาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

อัตราวาง ๑ อัตรา
คาตอบแทน ๑๐,๐๑๐ บาท
สิทธิประโยชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันท่ีเริ่มจาง ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาจิตวิทยาคลีนิก

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
คุณสมบัติท่ัวไป

(๑) สัญชาติไทย
(๒) มีอายุ ๑๘ ปข้ึนไป (นับถึงวันปดรับสมัคร)
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
๒/(๕) ไมเปนผู.......
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(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม
อันดี จนเปนท่ีรังเกียจของสังคม

(๗) ไมเปนผูเคยตองรับโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ
(๘) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ
(๙) ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร
หมายเหตุ ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง  จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน

ราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือบลูกจางของราชการสวน
ทองถ่ิน
๓. การรับสมัคร

๓.๑ วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดท่ี ฝายการเจาหนาท่ี กลุมอํานวยการ

โรงพยาบาลอุตรดิตถ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ ตั้งแตวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๒๐
มีนาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ

๓.๒ หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕X๒ นิ้ว โดยถายไมเกิน ๖

เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร

จํานวนอยางละ ๒ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปดรับสมัคร
คือ วันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

ในกรณีท่ีไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรอง
คุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่ง
จะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน   จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-

นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผานงาน   จํานวน ๑ ฉบับ  (ถามี)
(๖) ใบผานการเกณฑทหาร (ถามี)
(๗) ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ.

ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) จํานวน ๑ ฉบับ
ท้ังนี้   ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับไวดวย

๓/๓.๓ คาสมัครสอบ....
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๓.๓ คาสมัครสอบ
ผูสมัครสอบตองเสียคาสมัครสอบสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร ในอัตรา ๑๐๐ บาท เม่ือสมัครสอบ

แลวคาสมัครจะไมจายคืนให เวนแตในกรณีท่ีเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง แตท้ังนี้จะตอง
ดําเนินการขอคืนกอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินฯ

๓.๔ เง่ือนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมี

คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้
เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครดวย
๔. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะในวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หนาหองฝายบัญชี,
ฝายการเจาหนาท่ี กลุมอํานวยการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ และทาง
www.uttaradit-hosp.go.th
๕. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ และดวยวิธีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนน
เต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑
๑. สอบขอเขียน
- วิชาความรูความสามารถท่ัวไป
- วิชาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง

๕๐
๕๐

สอบขอเขียน
สอบขอเขียน

๒. การประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๒
- มนุษยสัมพันธ และความม่ันคงทางอารมณ
- บุคลิกภาพ
- วิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน
- ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
- การสื่อสารโดยการพูด

๑๐๐ สอบสัมภาษณ

รวม ๒๐๐

๔/จังหวัดอุตรดิตถ...
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จังหวัดอุตรดิตถ จะดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ ในขอ ๑ กอน และผูผานการประเมิน
สมรรถนะ ในครั้งท่ี ๑ ดังกลาว จึงจะมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะในครั้งท่ี ๒ ตอไป
๖. เกณฑการตัดสิน

ผูท่ีจะถือวาเปนผูท่ีผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะ
และสมรรถนะ แตละครั้ง ไมต่ํากวารอยละ ๖๐

ผูท่ีจะถือวาเปนผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ จะตอง
เปนผูสอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ ไมต่ํากวารอยละ ๖๐

การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนท่ีสอบได กรณีมีการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี
๑ และครั้งท่ี ๒ รวมกันมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนเทากัน จะใหผูท่ีไดคะแนนจากการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา และหาก
คะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ เทากัน  ใหพิจารณากําหนดเลือก
ความรู ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพ่ือกําหนดใหเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวาก็ได
๗. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร

จังหวัดอุตรดิตถ จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอรดหนาหองฝายบัญชี
,ฝายการเจาหนาท่ี กลุมอํานวยการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ  ตึกอํานวยการชั้น ๓ และทาง www. Uttaradit-
hosp.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือเลือกสรรครบกําหนด ๑ ป นับแตวันข้ึน
บัญชีหรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
๘. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร

ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีจังหวัดอุตรดิตถกําหนด

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕
(ลงชื่อ)    เฉลิมชัย   เฟองคอน

(นายเฉลิมชัย  เฟองคอน)
รองผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สําเนาถูกตอง

(นายฉลอม  จริยา)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕


