ประกาศโรงพยาบาลเรณูนคร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง นักจิตวิทยา
.......................................................
ตามหนั ง สื อ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด นครพนม อนุ มั ติ ใ ห้ จ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราวเงิ น นอก
งบประมาณ (ประเภทเงินบารุง) ตาแหน่ง นักจิตวิทยา จึงประกาศรับสมัครฯ คัดเลือกดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตาแหน่ง นักจิตวิทยา จานวน ๑ อัตรา เงินค่าจ้าง ๑๒,๒๓๐ ปฎิบัติงานที่กลุ่มงาน
เวชปฎิบัติครอบครัวและชุมชน
๒. คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะต าแหน่ ง ของผู้ มี สิ ท ธิ์ ส มั ค รเข้ า รั บ การสอบคั ด เลื อ ก
ดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัต ริย์เป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
๕. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตาม ก.พ.กาหนดดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๖. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งพักให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๗. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๘. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๙. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๐. ไม่ เ ป็น ผู้ เ คยต้ อ งค าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เว้ น แต่ เ ป็น โทษส าหรั บ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๑. ไม่เ ป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรื อไล่ออกจากรั ฐวิสาหกิจหรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาความผิดวินัย
ตาม กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
๑๓.ไม่เป็นผู้เคย…
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๑๓. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก เพราะ กระทาผิดวินัย ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
๑๔. ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง นักจิตวิทยา
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาจิตวิทยา
และในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะที่ปฎิบัติได้
๓. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานทางจิตวิทยา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฎิบัติ เกี่ยวกับการทดสอบปัญญาของคนไข้
เด็กเยาวชน ทดสอบทางจิตเพื่อเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยและรักษาโรคของแพทย์ และเพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินกระบวนการพิจารณาของศาล และหมายความรวมถึงตาแหน่งที่ปฎิบัติงานทางจิตวิทยาคลินิก
ซึ่งได้แก่ตาแหน่งที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาคนไข้ทางจิตเวชและผู้มีปัญหา
สุขภาพจิต รับผิดชอบงานด้านป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต งานด้านศึกษาวิจัยทางคลินิก ตลอดจนการ
ให้คาปรึกษาทางวิชาการด้านจิตวิทยาและสุขภาพจิตแก่หน่วยงานต่างๆ และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
- ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค ร และยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ กลุ่ ม งานบริ ห าร
โรงพยาบาลเรณูนครตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เวลาราชการ
เว้นวันหยุดราชการ
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียว
ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร)
จานวน ๒ รูป
๒. สาเนาประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (หรือปริญญาบัตร) ที่
แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวน ๒ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจาก ผู้มีอานาจภายในวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครก็ได้ให้นา
หนั ง สื อ รั บ รองวุ ฒิ ที่ ส ถานศึ ก ษาออกให้ โ ดยระบุ ส าขาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาและวั น ที่ ที่ ดี รั บ อนุ มั ติ
ประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร)ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๒ ฉบับ ฉบับ
๔. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๒ ฉบับ
๕. ใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลเรณูนคร) จานวน ๑ ฉบับ
๖. สาเนาเอกสารหลักฐานอื่น เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ (ถ้ามี)

๓. สาเนาบัตร…
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๕. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
คณะกรรมการคัดเลือกจะดาเนินการคัดเลือกโดย วิธีการสอบข้อเขียนและวิธีสัมภาษณ์
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่สอบ ประกาศรายชื่อผู้สอบได้
๖.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
๖.๒ สอบโดยวิธีสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
๖.๓ ประกาศรายชื่อผู้สอบได้
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
๖.๔ เริ่มปฏิบัติราชการ ทาสัญญาจ้าง
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่า เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
๘. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
โรงพยาบาลเรณูนคร จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงลาดับที่จากผู้ไ ด้
คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัว
สมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือ
สิ้ น ผลไป เมื่ อ ครบก าหนด ๑ ปี นั บ แต่ วั น ที่ ขึ้ น บั ญ ชี ห รื อ นั บ แต่ วั น ประกาศรั บ สมั ค รในต าแหน่ ง
นักจิตวิทยาคลินิก
๙. การบรรจุและแต่งตั้ง
- ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
โรงพยาบาลเรณูนคร จะดาเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาคดังนั้นหากผู้ใดแอบ
อ้า งว่า สามารถช่วยเหลือให้ท่านได้ รั บการคัดเลือก หรื อมีพฤติการณ์ ใ นทานองเดียวกัน นี้โ ปรดอย่า
หลงเชื่อ และแจ้งให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลเรณูนคร ทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายปรีดา วรหาร)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเรณูนคร

