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ประกาศกรมสุขภาพจิต 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต�งตัง้บุคคลเข�ารบัราชการ 

     ในตําแหน�งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

........................................... 
 
 ด�วยกรมสขุภาพจติจะดําเนนิการคัดเลอืกเพื่อบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข�ารบัราชการ ในตําแหน�ง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  55  มาตรา  57  แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข�าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551  ประกอบกับหนังสือสํานักงาน  ก.พ.  ที่  นร  1004.1/ว  16  

ลงวันที่  11  ธันวาคม  2551  และที่ นร  1004.1/ว  20  ลงวันที่  2  มิถุนายน  2553  จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต�งตั้งบุคคลเข�ารับราชการ  โดยมรีายละเอียดดังต�อไปนี ้  
 1.  ตําแหน�งท่ีจะบรรจุและแต�งตั้ง  เงินเดือนท่ีจะได�รับ  จํานวนตําแหน�งว�างครั้งแรก 

  1.1   ตําแหน�งทีจ่ะบรรจุและแต�งตั้ง  
     -  ตําแหน�งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
  1.2   เงินเดือนที่จะได�รับ 

         -  อัตราเงินเดือนระหว�าง  8,700 – 8,970  บาท  ทั้งนี้  จะได�รับเงินเดือนเท�าใดให� 
     เป�นไปตามที่  อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
  1.3 จํานวนตําแหน�งว�างครัง้แรก  จํานวน  22  ตําแหน�ง 

    -  โรงพยาบาลศรีธญัญา  อําเภอเมอืง  จังหวัดนนทบรุี   จํานวน  3  ตําแหน�ง 
    -  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสมีาราชนครินทร� จํานวน  3  ตําแหน�ง 
     อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

   -  โรงพยาบาลสวนสราญรมย�  อําเภอพุนพิน   จํานวน  5  ตําแหน�ง 
     จังหวัดสรุาษฎร�ธานี   
  -  โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครนิทร�  อาํเภอเมอืง   จํานวน  4  ตําแหน�ง 

     จังหวัดสงขลา   
 -  สถาบันจิตเวชศาสตร�สมเดจ็เจ�าพระยา  เขตคลองสาน     จํานวน  3  ตําแหน�ง 
    กรุงเทพฯ   

   -  สถาบันกลัยาณ�ราชนครินทร�  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ   จํานวน  1  ตําแหน�ง   
   -  สถาบันราชานุกลู  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ   จํานวน  3  ตําแหน�ง 
 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน�ง 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัตงิานระดบัต�น  ที่ต�องใช�ความรู�  ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน  ปฏิบัติงานด�านพยาบาลวิชาชีพ  ภายใต�การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได�รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด�านต�างๆ  ดังนี้  



 1.  ด�านการปฏิบัติการ 
 (1)  ปฏิบัตกิารพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพในการให�การพยาบาลแก�ผู�ใช� 

บริการเพือ่ให�ได�รบัการดูแลที่ถูกต�องเหมาะสมและปลอดภัย 
 (2)   คัดกรอง  ประเมินภาวะสุขภาพ  วิเคราะห�ป�ญหา  วินิจฉัยป�ญหา  ภาวะเสี่ยง  
เพื่อให�การช�วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร� การพยาบาล  ได�อย�างถูกต�องเหมาะสมทันสถานการณ�และทันเวลา 

 (3)  บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห�ข�อมลูด�านการพยาบาลเบือ้งต�น เพื่อพัฒนาการ
ดูแลผู�ป�วย ให�เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมปีระสิทธิภาพ 
 (4)    ส�งเสริม  ป�องกัน  ดูแลรักษา  ฟ��นฟูสุขภาพประชาชน  หรือการบริการอื่นๆ 

ทางด�านสุขภาพ  เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน 
 2.  ด�านการวางแผน 
  วางแผนการทํางานทีร่ับผิดชอบ  ร�วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน�วยงานหรือ

โครงการเพือ่ให�การดําเนินงานเป�นไปตามเป�าหมายผลสมัฤทธิ์ที่กําหนด 
 3.  ด�านการประสานงาน 
   (1)   ประสานการทํางานร�วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน�วยงานเพื่อให�

เกิดความร�วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว� 
   (2)  ชี้แจงและให�รายละเอียดเกี่ยวกับข�อมูล ข�อเท็จจริง แก�บุคคลหรือหน�วยงานที่
เกี่ยวข�อง  เพื่อสร�างความเข�าใจหรือความร�วมมือในการดําเนินงานตามที่ได�รบัมอบหมาย 

 4.  ด�านการบริการ 
   (1)   สอน  แนะนํา  ให�คําปรึกษา  เบื้องต�นแก�ผู�ใช�บริการและครอบครัว  ชุมชน  
เกี่ยวกับการส�งเสริม  ป�องกัน  ดูแลรักษา  ฟ��นฟูสภาพ  เพื่อให�ประชาชนสามารถดูแลตนเองได� 

   (2)   ให�บรกิารข�อมลูทางวิชาการ  จัดเกบ็ข�อมลูเบือ้งต�นเกีย่วกบัการพยาบาล  เพือ่ให�
ประชาชนได�ทราบข�อมูลและความรู�ต�างๆ  ที่เป�นประโยชน�  สอดคล�องและสนับสนุนภารกจิของหน�วยงาน  
และใช�ประกอบการพจิารณากําหนดนโยบาย  แผนงาน  หลกัเกณฑ�  มาตรการต�างๆ  

  
 3. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหน�งของผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการ
คัดเลือก 

 3.1  คุณสมบัติทั่วไป 
    ผู�สมัครสอบต�องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม�มลีักษณะต�องห�าม  ตามมาตรา  36  แห�ง
ระเบียบพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน  พ.ศ.2551  ดังต�อไปนี้ 

   ก.  คุณสมบัติทั่วไป 
    (1)  มีสัญชาติไทย 
    (2) มีอายุไม�ต่ํากว�า 18 ป� 

    (3) เป�นผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย�        
ทรงเป�นประมุขด�วยความบรสิุทธิ์ใจ 



   ข.  ลักษณะต�องห�าม 
    (1)  เป�นผู�ดํารงตําแหน�งข�าราชการการเมือง 

    (2)  เป�นคนไร�ความสามารถ  คนเสมือนไร�ความสามารถ  คนวิกลจริต  หรือ
จิตฟ��นเฟ�อนไม�สมประกอบ  หรอืเป�นโรคตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

 (3)  เป�นผู�อย�ูในระหว�างถูกสั่งให�พักราชการ   หรือถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก�อน   

ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอื่น 
 (4)  เป�นผู�บกพร�องในศลีธรรมอันดีจนเป�นที่รงัเกียจของสังคม 
 (5)  เป�นกรรมการหรือผู�ดํารงตําแหน�งที่รบัผิดชอบในการบรหิารพรรคการเมือง 

หรือเจ�าหน�าที่ในพรรคการเมือง 
 (6)  เป�นบุคคลล�มละลาย 
 (7)  เป�นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงทีสุ่ดให�จําคุกเพราะกระทําผิด 

ทางอาญา  เว�นแต�เป�นโทษสําหรบัความผิดที่ได�กระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 
(8) เป�นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก  ปลดออก  หรือไล�ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

หน�วยงานอื่นของรัฐ 

(9)  เป�นผ�ูเคยถูกลงโทษให�ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัย  ตาม 
พระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอื่น   

  (10)  เป�นผู�เคยถูกลงโทษไล�ออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้   

หรือตามกฎหมายอื่น  
 (11)  เป�นผู�เคยกระทําการทจุริตในการสอบเข�ารับราชการ   หรือเข�าปฏิบัติงาน 

ในหน�วยงานของรฐั 

ผู�ที่จะเข�ารบัราชการเป�นข�าราชการพลเรือน  ซึ่งมีลกัษณะต�องห�ามตาม  ข.  (4) (6) (7) (8)  
(9) (10) หรือ (11)  ก.พ.อาจพิจารณายกเว�นให�รับราชการได� แต�ถ�าเป�นกรณีมีลักษณะต�องห�ามตาม (8) 
หรือ (9) ผู�นั้นต�องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองป�แล�ว  และในกรณีมีลักษณะต�องห�ามตาม  

(10)  ผู�นั้นต�องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามป�แล�ว  และต�องมิใช�เป�นกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะทจุริตต�อหน�าที่ สําหรบัผู�มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา  36 ข.  (1)  ให�มีสิทธิสมัคร
เข�ารับการคัดเลือกได�  แต�จะมสีิทธิได�รับการบรรจุเป�นข�าราชการพลเรือนสามญัที่ได�รับการคัดเลือกต�อเมื่อพ�น

จากการเป�นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมืองแล�ว   
สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร   ทางราชการไม�รับสมัครและไม�อาจให�เข�ารับการคัดเลือก 

เพื่อบรรจุเข�ารับราชการ  ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ�ายบริหาร  ที่  นว  89/2501  

ลงวันที่  27  มิถุนายน  2501  และตามความในข�อ  5  ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  17  มีนาคม  2538 
 
 3.2 ผู�สมัครจะต�องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
   -  ได�รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย�างอื่นที่เทียบได�ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร�    และได�รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหน่ึง   หรือการพยาบาลและ

การผดุงครรภ�ชั้นหน่ึง 



 4.  กําหนดการและวิธีการรับสมัคร 
 4.1 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 

    ให�ผู�ประสงค�จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด�วยตนเองได�ที่ ฝ�ายสรรหาและบรรจุแต�งตั้ง
กองการเจ�าหน�าที่  ชั้น  2  อาคาร  2 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  ถนนติวานนท� อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี  โทร 0 2590 8062 , 0 2590 8193  ตั้งแต�วันที่  2 – 11  กุมภาพันธ�  2554  ในวัน

ราชการ  ภาคเช�าเวลา  08.30 – 12.00 น.  และภาคบ�าย  13.00 – 15.30  น. 
 4.2  ค�าธรรมเนียมในการสมัคร 
   ผู�สมัครต�องเสียค�าธรรมเนียมในการสมัครตําแหน�งละ  200  บาท 

   เมื่อสมัครสอบแล�วค�าธรรมเนียมในการสมัครจะไม�จ�ายคืนให�  เว�นแต�มีการยกเลิก
การคัดเลือกครัง้นี้ทัง้หมด  เนื่องจากมีการทจุริตหรอืส�อไปในทางทจุริตจึงจ�ายคืนค�าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก
แก�ผู�สมัครเฉพาะผ�ูที่มิได�มสี�วนเกี่ยวข�องกบัการทุจริตหรือส�อไปในทางทจุริตนั้น  

 4.3  หลักฐานที่ต�องยื่นพร�อมใบสมัคร  
    1)  รูปถ�ายหน�าตรง   ไม�สวมหมวก   และไม�สวมแว�นตาดาํ   โดยถ�ายครั้งเดียวกัน       
ไม�เกิน 6 เดือน  (นับถึงวันป�ดรบัสมัคร)  ขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  3  รูป 

  2)  สําเนาปรญิญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript  of  Records) 
ที่แสดงว�าเป�นผู�มีวุฒิการศึกษาตรงกบัตําแหน�งทีส่มัครคดัเลอืกหรอืหนงัสอืรบัรองฉบบัสภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ
จํานวนอย�างละ 2 ฉบบั ทัง้นี้  ผู�ทีจ่ะถือว�าเป�นผู�สาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษา

ใดน้ัน  จะถือตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบเกี่ยวกบัการสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรของสถานศึกษานั้นๆ 
เป�นเกณฑ�โดยจะต�องสําเร็จการศึกษาและได�รับอนุมัติจากผู�มีอาํนาจอนุมัติภายในวันป�ดรับสมัคร คือวันที่  
11  กุมภาพันธ�  2554    

 กรณียังไม�สามารถนาํหลักฐานการศึกษาดังกล�าวมายื่นพร�อมใบสมัครได� ก็ให�นํา
หนังสือรับรองวุฒิทีส่ถานศึกษาออกให�  โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได�รับอนมุัติปรญิญาบัตร
ซึ่งจะต�องอยู�ภายในกําหนดป�ดรบัสมัครมายื่นแทนก็ได�  

   3) สําเนาใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการ
พยาบาลและการผดงุครรภ�ชั้นหนึง่  จํานวน  1  ฉบับ   
   4)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ  

   5)  สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช�น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู�สมัครสอบเพศหญิง)           
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกลุ  (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุล  ในหลกัฐานการสมัครสอบไม�ตรงกัน)  อย�างละ 1 ฉบับ 
   6)  ใบรับรองแพทย� ซึ่งออกให�ไม�เกิน 1 เดือน และแสดงว�าไม�เป�นโรคต�องห�ามตาม

กฎ  ก.พ.ว�าด�วยโรค  พ.ศ.2553  ซึ่งได�แก� 
    -  วัณโรคในระยะแพร�กระจายเชื้อ 
    -  โรคเท�าช�างในระยะทีป่รากฏอาการเป�นทีร่ังเกียจแก�สงัคม 

    -  โรคติดยาเสพติดให�โทษ 
    -  โรคพิษสุราเรือ้รงั 



    -  โรคติดต�อร�ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด�นชัดหรือรุนแรงและเป�น
อุปสรรคต�อการปฏิบัติงานในหน�าที่ตามที่  ก.พ.  กําหนด 

 ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให�ผู�สมัครเขียนคํารับรองว�า “สําเนาถูกต�อง” และลงชื่อ
กํากับไว�ด�วย  (ให�นําหลักฐานต�นฉบับทกุฉบบัมาตรวจสอบด�วย)  
 
 หมายเหต ุ ผู�ที่ได�รับคัดเลือกเมื่อจะได�รับการบรรจุเข�ารับราชการจะต�องนําใบรับรองแพทย�
ซึ่งออกให�ไม�เกิน  1  เดือน  และแสดงว�าไม�เป�นโรคต�องห�ามตามกฎ ก.พ.ว�าด�วยโรค  พ.ศ.2553  มาย่ืนด�วย  
 
 5.  การประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือก  และกําหนดวัน  เวลา  สถานที่คัดเลือก 
 กรมสุขภาพจิตจะประกาศรายช่ือผู�มสีทิธิเข�ารบัการคัดเลือก  และกําหนดวัน  เวลา สถานที่

คัดเลอืกให�ทราบ  ในวันที่  17  กุมภาพันธ�  2554  ทางเว็บไซต�  www.dmh.go.th  และ  www.hr.dmh.go.th
และที่กองการเจ�าหน�าที่  อาคาร  2  ช้ัน  2  กรมสุขภาพจิต 
 
 6.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
 คณะกรรมการคัดเลือกจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ� 

 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน�งหน�าที่จากประวัติส�วนตัว ประวัติ
การศึกษา  ประวัติการทํางาน  จากการสังเกตพฤติกรรมทีป่รากฏของผู�เข�าสอบ  จากการสัมภาษณ�  ทั้งนี้
อาจใช�วิธีการอืน่ใดเพิ่มเตมิเพื่อพจิารณาความเหมาะสมในด�านต�างๆ  เช�น  ความรู�ที่ใช�อาจใช�เป�นประโยชน�ในการ

ปฏิบัติงานในหน�าที่  ความสามารถ  ประสบการณ�  ท�วงทวีาจา  อุปนิสัย  อารมณ�  ทัศนคติ  จรรยาบรรณ
ของข�าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรบัตวัเข�ากับผ�ูร�วมงาน รวมทั้งสังคมและสิง่แวดล�อม 
ความคิดริเริ่ม  สร�างสรรค�  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น  เป�นต�น  และรวมถึงสมรรถนะหลกั  สมรรถนะ

ที่จําเป�นของตําแหน�ง  และจัดทําแบบทดสอบบุคลิกภาพ  (16 PF) 
 
 7.  เกณฑ�การตัดสิน 

  ผู�ที่จะถือว�าเป�นผู�ผ�านการคัดเลือกจะต�องเป�นผู�ที่ได�คะแนนไม�ต่ํากว�าร�อยละ 60 
 
 8.  การประกาศขึ้นบัญชีผู�ได�รับคัดเลือก 
 8.1 กรมสุขภาพจิตจะประกาศข้ึนบญัชีผู�ได�รับคัดเลือก โดยเรียงลําดับที่จากผู�ที่ได�คะแนน
สูงลงมาตามลาํดบั  โดยมเีกณฑ�การพจิารณาทีเ่ชื่อมโยงกบัระดับความร�ู  ความสามารถ  ทกัษะและสมรรถนะ

ที่  ก.พ.  และกรมสุขภาพจติกําหนด  ในกรณีทีผู่�ได�รบัคัดเลอืกได�คะแนนเท�ากัน  ก็ให�ผู�ได�รบัเลขประจําตัวสมคัร
เข�ารับการคัดเลือกก�อนเป�นผู�อย�ูในลําดับที่สงูกว�า 
 8.2  การขึ้นบัญชีผู�ได�รบัการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีจนถึง  30  กันยายน  2554  แต�ถ�ามีการ

คัดเลือกอย�างเดียวกันนี้อกี  และได�ประกาศข้ึนบญัชีผู�ผ�านการคัดเลือกใหม�แล�ว  บัญชผีู�ผ�านการคัดเลือกครั้ง
ก�อนเป�นอันยกเลิก 
 

 



 9.  การบรรจุและแต�งตั้ง 
 ผู�ได�รับคัดเลือกจะได�รับการบรรจุและแต�งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู�ได�รับคัดเลือกโดยได�รับ

เงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป�นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งนั้น ตามที่ระบุไว�ในประกาศรับสมัครใน
อัตราที่ ก.พ. กําหนด  
 ในกรณีที่มผีู�ได�รับคัดเลือกมากกว�าจํานวนตําแหน�งว�าง และภายหลังมีตําแหน�งว�างเพิ่มอีก 

กรมสุขภาพจิตอาจบรรจุและแต�งตั้งผ�ูได�รับการคัดเลือกที่เหลืออย�ูดังกล�าวหรือจะดําเนินการคัดเลือกใหม�ก็ได�  
 
 10. กรมสุขภาพจิต  ไม�รับโอนผู�ที่ได�รับการคัดเลือกท่ีเป�นข�าราชการ  หรือพนักงานของรัฐ
ทุกประเภทไม�ว�ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น  (ถ�ามี) 
 
  กรมสุขภาพจิตดําเนินการคัดเลือกด�วยความโปร�งใส  ยุติธรรม  และเสมอภาค  ดังนั้น  หากมี
ผู�ใดแอบอ�างว�าสามารถช�วยเหลือให�ท�านได�รับการคัดเลือก  หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้  โปรดอย�าได�
หลงเชื่อและแจ�งให�หัวหน�าส�วนราชการทราบด�วย 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่    28    มกราคม  พ.ศ. 2554 
 

   (ลงชื่อ)    เกียรติภูมิ  วงศ�รจิต 
           (นายเกียรติภูมิ  วงศ�รจิต) 
           รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 

                 อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

          สําเนาถูกต�อง 
        ณปภัช  เผ�าพันธ� 
  (นางสาวณปภัช  เผ�าพันธ�) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร 


