ประกาศโรงพยาบาลแมจัน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแตงตั้งเขารับราชการเปนลูกจางชั่วคราว
ตําแหนง นักจิตวิทยาคลินิก
-------------------------------------ดวยโรงพยาบาลแมจัน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ
แตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนลูกจางชั่วคราว จํานวน ๑ อัตรา
๑. ตําแหนงที่รับสมัครและอัตราคาจางที่ไดรับ
๑.๑ ตําแหนงที่บรรจุแตงตั้ง
นักจิตวิทยาคลินิก
จํานวน ๑ อัตรา
-อัตราเงินเดือน เดือนละ ๑๑,๗๖๐.-บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน)
-ชวงทดลองงาน ๓ เดือนแรกรับ ๑๑,๒๓๐.-บาท(หนึ่งหมืน่ หนึ่งพันสองรอยสามสิบบาทถวน)
-หากผลการประเมินชวงทดลองงานผานจะไดรับการจางในอัตราที่กําหนด
-คาตอบแทนนอกเวลาราชการ เวรละ ๖๐๐.-บาท(หกรอยบาทถวน)
-คาตอบแทนเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพเิ ศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
เดือนละ ๑,๐๐๐.-บาท(หนึ่งพันบาทถวน)
-เบี้ยเลี้ยงเหมาจาย เดือนละ ๑,๕๐๐.- บาท(หนึ่งพันหารอยบาทถวน)
๑.๒ ระยะเวลาการจาง นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจาง จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ หากผล
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผานการประเมินในระดับดีขึ้นไป จะไดรับการพิจารณาใหมี
การจางตอไป
๒. คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-มีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา ๓๖ แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยอนุโลม
-อายุตั้งแต ๒๐ ป – ๓๕ ป
-เพศชายหรือเพศหญิง(เพศชายตองผานการคัดเลือกการเกณฑทหาร)
-ไดรบั ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง
จิตวิทยาคลินิก และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
-ประเมิน วิเคราะห ตรวจวินิจฉัย ดวยเครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกตามมาตรฐานวิชาชีพ
จิตวิทยาคลินิก กับกลุมเปาหมาย เพื่อคนหา อธิบาย ทํานายแนวโนมความผิดปกติทางจิต
พฤติกรรม ความคิด ศักยภาพ บุคลิกภาพ การเจ็บปวยทางจิตเวชในระดับที่ไมซบั ซอน

-ใหการปรึกษา จิตบําบัด พฤติกรรมบําบัดทางจิตวิทยา การฟนฟูสมรรถภาพทางจิตใจ สังคม
อารมณ สติปญญา ตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก
-สงเสริม ปองกัน เฝาระวัง แกไขปญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตหรือสมรรถภาพทางจิตใจของ
กลุมเปาหมาย โดยวิเคราะห วางแผน ดําเนินการ ดวยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยา
คลินิก เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดําเนินชีวิตไดเหมาะสมยิ่งขึ้น
-เผยแพร ประชาสัมพันธความรูวิชาการจิตวิทยาคลินิก เพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรู
มีความเขาใจ ปรับใชในการดําเนินชีวิต
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก
๓.๑ ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก สามารถ สมัครดวยตนเอง โดยตองแตงกายสุภาพเรียบรอย
ขอและยื่ น ใบสมั ค รได ที่ งานบริ ห ารทั่ ว ไป กลุ ม งานบริ ห ารทั่ ว ไป ชั้ น ๓ อาคารผู ป ว ยนอก
โรงพยาบาลแมจัน ตั้งแตวันที่ ๒9 มกราคม ๒๕๖๑ – ๒0 กุมภาพันธ ๒๕๖๑ในวันและเวลา
ราชการ
๓.๒ เงื่อ นไขการรั บ สมั คร ผูส มั ครต อ งรั บ ผิด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองวา เปน ผู มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเ ฉพาะตําแหนงที่สมัครสอบคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
จริง และตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัค ร พรอ มยื่น หลั กฐานในการสมั ครสอบใหถูก ตอ ง
ครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ โรงพยาบาลแมจันอาจไมรับสมัคร
๔. เอกสารและหลั กฐานที่จ ะตอ งนํ ามายื่น ในการสมั ครสอบคั ดเลือ ก ผู สมัครตองยื่น หลั กฐาน
ดังตอไปนี้.๔.๑ สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๒ ฉบับ
๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๒ ฉบับ
๔.๓ สําเนาหลักฐานการศึกษา(ใบแสดงผลการเรียน,หนังสือรับรอง,วุฒิการศึกษา) จํานวน ๒ ฉบับ
๔.๔ ใบรับรองแพทย
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมใสแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน ๒ รูป
๔.๖ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ
(แบบ สด.๔๓)
จํานวน ๒ ฉบับ
๔.7 หลักฐานอืน่ (ถามี) เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ใบสําคัญการสมรส หลักฐานทางทหาร ฯลฯ
**สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” พรอมลงชือ่ ผูสมัคร
กํากับไวทกุ หนาของสําเนาเอกสาร

๕ การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
รายชื่อผูมีสิท ธิ์สอบคั ดเลือกจะประกาศใหทราบ ในวัน ที่ ๒1 กุมภาพั นธ ๒๕๖๑ ณ บอรด
ประชาสั ม พั น ธ โ รงพยาบาลแม จั น
หรื อ ตรวจสอบรายชื่ อ จากเว็ บ ไซด ข องโรงพยาบาล
http://www.maechanhospital.go.th/
๖ วิธีการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการสอบคั ด เลื อ ก จะดํ า เนิ น การสอบคั ด เลื อ กโดยวิ ธี ข อ เขี ย น วิ ธี ส อบปฏิ บั ติ
วิธีสอบสัมภาษณ หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม
๗ เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
จะทําการสอบคั ดเลือก ในวันที่ ๒3 กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๔
อาคารผูปวยนอก โรงพยาบาลแมจัน
๘ การประกาศขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดและเกณฑการตัดสิน
การประกาศขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได จะเรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ
โดยจะขึ้นบัญชีสอบไว มีกําหนด ๑ ป หรือเมื่อมีการประกาศสอบคัดเลือกตําแหนงเดียวกันนี้ใหม
บัญชีเกาถือเปนอันยกเลิก โดยผูที่ถือวาเปนผูผานการสอบคัดเลือกตองเปนผูที่ไดคะแนนไมต่ํากวา
รอยละ ๖๐ ขึ้นไปและจะประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ ๒6 กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.
๙. การรายงานตัว เข าปฏิ บั ติง าน ผู ท่ี ไ ด รั บ การคัด เลื อ กให ม ารายงานตั วเพื่อ เข า ปฏิบั ติ ง าน
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่งานบริหารทั่วไป กลุมงานบริหารทั่วไป
หากพนกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ ทัง้ นี้มีเงื่อนไขในวันรายงานตัว ตองรับการตรวจสุขภาพกอน
เข า ปฏิ บั ติ งานโดยชํ าระค า ใช จ า ยเองทั้ง สิ้ น และผลการตรวจสุข ภาพต อ งปกติ แ ข็ งแรงดี
ถึงจ ะบร รจุ แล ะทํ าสั ญญาจ า ง โ ดย จ ะต อ งมี เ งิ น ค้ํ า ประกั น สั ญ ญาจ า งตํ า แ หน ง
นักจิตวิท ยาคลิ นิ ก เปน เงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท(หนึ่งหมื่น บาทถวน) ทั้งนี้จะคืน เงิน ค้ําประกัน
เมื่อมีการลาออก เสียชีวิต หรือพนสภาพการเปนพนักงานของโรงพยาบาลแมจัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายสุรชัย ปยวรวงศ)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมจัน

