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ประกาศกรมสุขภาพจิต 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 
       ในตําแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

...........................................  
 ด้วยกรมสุขภาพจิตจะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่ง
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน  พ.ศ. 2551  ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่  นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่  11 ธันวาคม  2551  ที่ 
นร  1004.1/ว  14  ลงวันที่  12  กันยายน  2556  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้า
รับราชการ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
 1.  ตําแหน่งทีจ่ะบรรจุและแต่งตั้ง  เงินเดือนที่จะได้รับ  จํานวนตําแหน่งว่างคร้ังแรก 
  1.1   ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง  
     -  ตําแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ   
   1.2  เงินเดือนที่จะได้รับ 

 -  อัตราเงินเดือนระหว่าง   18,020 – 19,830 บาท    
ทั้งน้ี จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 7 มิถุนายน 
2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วง
เงินเดือน 

   1.3 จํานวนตําแหน่งว่างคร้ังแรกในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
     
  2.  ลักษณะงานทีป่ฏิบัติของตําแหน่ง 
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการใน
การทํางาน  ปฏิบัติงานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังน้ี  
  1.   ด้านการปฏิบติัการ 
   (1)  ตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟ้ืนฟู ส่งเสริม ป้องกัน โรคในช่องปากและอวัยะที่เก่ียวข้อง
ในระดับเบ้ืองต้น เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี  
   (2)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ในระดับเบ้ืองต้นเพ่ือให้ได้
องค์ความรู้ที่สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ และบริบทของพ้ืนที่  
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   (3) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ในระดับเบ้ืองต้น เพ่ือ
ประกอบการวางแผนพัฒนางานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ 
  2.   ด้านการวางแผน 
    วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
   3. ด้านการประสานงาน 
   (1)  ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
   (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรอืหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง  เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
   4. ด้านการบริการ 
   (1)  ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และช้ีแจง เก่ียวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ใน
ระดับเบ้ืองต้นแก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนําไปปฏิบัติให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี 
   (2)  จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบ้ืองต้นด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขเพ่ือให้
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดแผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่างๆ  
   (3) สอน นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางทันตกรรม ทันตสาธารณสุข
แก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 
 3. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธสิมัครเข้ารับการคัดเลือก 
   3.1  คุณสมบัติทั่วไป 
     ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามมาตรา  36  แห่ง
ระเบียบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.2551  ดังต่อไปน้ี 
    ก. คุณสมบัติทั่วไป 
    (1)  มีสัญชาติไทย 
    (2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี 
    (3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์        
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
    ข.  ลักษณะต้องหา้ม 
    (1)  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
    (2)  เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริต  หรือ
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ  ก.พ. 
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 (3)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ   หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน   

ตามพระราชบัญญัติน้ี  หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (4)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (5)  เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง   

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง 
 (6)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (7)  เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําผิดทาง 

อาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรบัความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน 

อ่ืนของรัฐ 
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัย  ตามพระราช- 

บัญญัติน้ี  หรอืตามกฎหมายอ่ืน   
  (10)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี  หรือ 

ตามกฎหมายอ่ืน  
 (11)  เป็นผู้เคยกระทําการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการ   หรือเข้าปฏิบัติงานใน 

หน่วยงานของรัฐ 
 

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน  ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม  ข.  (4) (6) (7) (8) (9)  
(10) หรือ (11)  ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้รับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) 
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว  และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้น
ต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว  และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่  สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  36 ข. (1)  ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้  
แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการคัดเลือกต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองแล้ว   

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุ 
เข้ารับราชการ  ทั้งน้ี  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  ที่  นว  89/2501  ลงวันที่ 27  
มิถุนายน  2501  และตามความในข้อ  5  ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  17  มีนาคม  2538 
 3.2 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทนัตแพทย์ปฏิบัติการ 
   -  ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ 
ไม่ตํ่ากว่านี้และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมช้ันหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา 
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 4.  กําหนดการและวิธีการรับสมัคร 
   4.1 วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง
กองการเจ้าหน้าที่  ช้ัน  2  อาคาร  2 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี  โทร 0 2590 8062 , 0 2590 8193  ต้ังแต่วันที่  27 – 31 มกราคม 2557  ในวันราชการ  ภาคเช้า
เวลา  08.30 – 12.00 น.  และภาคบ่าย  13.00 – 15.30  น. 
   4.2  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
   ผู้สมัครต้องเสยีค่าธรรมเนียมในการสมัครตําแหน่งละ  200  บาท 
   เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิก
การคัดเลือกคร้ังน้ีทั้งหมด  เน่ืองจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแก่
ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตน้ัน  
   4.3  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร  
     1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดํา โดยถ่ายครั้งเดียวกัน       
ไม่เกิน 6 เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  ขนาด  1  น้ิว  จํานวน  3  รูป 
   2)  สําเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) 
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัครคัดเลือกหรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ 
จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ  ทั้งน้ี  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น 
จะถือตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 31 มกราคม               
2557 
  กรณียังไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นํา
หนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร  
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดปิดรับสมัครมาย่ืนแทนก็ได้  
    4) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมช้ันหน่ึง หรือใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา   จํานวน 1  ฉบับ  
    5)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ  
    6)  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)           
ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
    7) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค  พ.ศ.2553  ซึ่งได้แก่ 
    -  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
    -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 
 

/โรคติดยา... 



 

 

 

 
    -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    -  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี  ก.พ.  กําหนด 
 ทั้งน้ี  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงช่ือกํากับ
ไว้ด้วย  (ให้นําหลักฐานฉบับจริงมาตรวจสอบด้วย)  
 
 5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  และกําหนดวัน  เวลา  สถานทีค่ัดเลือก 
  กรมสุขภาพจิตจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  และกําหนดวัน  เวลา สถานที่
คัดเลือกให้ทราบ  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557  ทางเว็บไซต์  www.dmh.go.th  และ  www.hr.dmh.go.th  
และที่กองการเจ้าหน้าที่  อาคาร 2  ช้ัน 2 กรมสุขภาพจิต 
 
 6.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
  จะดําเนินการคัดเลอืกโดยวิธีสัมภาษณ์  (100  คะแนน)  โดยการสัมภาษณ์ 
   ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์ ทั้งน้ีอาจใช้
วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่ใช้อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของ
ตําแหน่ง   
 7.  เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 
 
 8.  การประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รบัคัดเลือก 
   8.1 กรมสุขภาพจิตจะประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก โดยเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน
สูงลงมาตามลําดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เช่ือมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที ่
ก.พ. และกรมสุขภาพจิตกําหนด ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน  ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
   8.2 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีจนถึง  30 กันยายน 2558 แต่ถ้ามีการ
คัดเลือกอย่างเดียวกันน้ีอีก  และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกคร้ังก่อน
เป็นอันยกเลิก 
 
 
 

/9.การบรรจุ 



 

 

 

 9.  การบรรจุและแต่งต้ัง 
  ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกโดยได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน ตามท่ีระบุไว้ในประกาศรับสมัครในข้อ 1.2  
   ในกรณีทีม่ีผู้ได้รับคัดเลือกมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่าง และภายหลังมีตําแหน่งว่างเพ่ิมอีก 
กรมสุขภาพจิตอาจบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดําเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้  
  กรมสุขภาพจิต  ดําเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส  ยุติธรรม  และเสมอภาค  ดังน้ัน 
หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก  หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันน้ี  โปรด
อย่าได้หลงเช่ือและแจ้งให้กรมสุขภาพจิตทราบด้วย 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่     24   มกราคม  พ.ศ.  2557 

      (ลงช่ือ)          พงศ์เกษม  ไขมุ่กด์ 
             (นายพงศ์เกษม  ไข่มุกด์) 
              ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 
            รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
              ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
 
 
                     สําเนาถูกต้อง 
(ลงช่ือ)       พรทิพย์  เขียวไพฑูรย์ 
 (นางสาวพรทิพย์  เขียวไพฑูรย์) 
 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 


