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ประกาศกรมสขุภาพจิต 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารบัราชการ 

ในตําแหน่งนกัสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และตําแหนง่นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
--------------------------- 

 

  ด้วยกรมสุขภาพจิต   จะดํา เ นินการสอบแข่งขัน เ พ่ือบรรจุ บุคคลเข้ ารับราชการ                 
ในตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล             
เข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต ดังน้ี 

  1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
  1.1 ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง 
   ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
        ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
  1.2 อัตราเงินเดือน  15,000- 16,500 บาท   
   ทั้ง น้ี จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่              
7 มิถุนายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การให้ได้รับเงินเดือน   

 2. จํานวนตําแหน่งว่างคร้ังแรก                                                                                  
                         2.1ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จํานวน 2 ตําแหน่ง                                                  
                              2.1.1 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 
                              2.1.2 ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 12           จังหวัดสงขลาหรือจังหวัดปัตตานี                                  
                       2.2 ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จํานวน 5 ตําแหน่ง 
                             2.2.1 ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 5 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา                                                
                             2.2.2 ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 5 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา                                                
                                     (ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 10  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่)    

       2.2.3 ศูนย์สขุภาพจิต ที่ 11  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                           
                (ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 4 อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี)                                     
        2.2.4 ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 12  จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี (2 ตําแหน่ง)     

 3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

      ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศรับสมัครน้ี 
                  /4. คุณสมบัติ... 
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 4. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผูมี้สิทธิ
สมัครสอบ 

4.1  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามมาตรา  36 แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551  ดังต่อไปน้ี 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 
(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 

(1)  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(2)  เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต  หรือ                 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ  ก.พ. 
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก    ปลดออก   หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
        (9)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก    หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน    

(10)   เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตาม 
กฎหมายอ่ืน 

(11) เป็นผู้เคยกระทาํการทจุริตในการสอบเข้ารับราชการ  หรือเขา้ปฏิบัติงานใน 
หน่วยงานของรัฐ 
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ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม  ข. (4) (6) (7) (8) (9) 
(10) หรือ (11)  ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม  (8) หรือ 
(9)  ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว  และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม  (10)                
ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว  และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน  หรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่   
 

  สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร  และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ  
เข้ารับราชการ  ทั้งน้ี  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่  นร  89/2501 ลงวันที ่                
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ 17  มีนาคม  2538 
    

                           4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
     ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศรับสมัครน้ี 

  5. การรับสมัคร 
      5.1 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ 

- ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและ
บรรจ ุแต ่ง ตั ้ง  กองการ เจ ้าหน ้าที ่  ชั ้น   2   อาคาร   2  กรมส ุขภาพจ ิต  กระทรวงสาธารณส ุข                
ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 590 8193  ต้ังแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2557  ถึงวันที่     
16 กรกฎาคม  2557  ในวันราชการและเวลา  ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา  12.00 น. ภาคบ่าย
เวลา  13.00  น. ถึงเวลา  15.30 น. 
   5.2 ค่าธรรมเนียมการสอบ 
   - ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบในอัตรา                 
200 บาท 
   - ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายช่ือว่าเป็นผู้มีสิทธิ              
เข้าสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งน้ันทั้งหมด เน่ืองจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต           
จึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต
น้ัน  
 

   5.3 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมคัรสอบ  
   5.3.1 รูปถ่ายหน้าตรง   ไม่สวมหมวก   และไม่สวมแว่นตาดํา   ขนาด   1.5 x 2   น้ิว   
โดยถ่ายคร้ังเดียวกันไม่เกิน  1  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  3  รปู 
 
 
                 / 5.3.2 สําเนา... 
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 5.3.2 สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและ
ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript  of  Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับ
สมัครสอบโดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 
1 ฉบับ  
 

 ทั้งน้ี  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษา
ใดน้ัน จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ันๆ 
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่       
16 กรกฎาคม 2557 
   5.3.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ                 
1 ฉบับ  
   5.3.4 สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น  ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุล                  
ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
   5.3.5 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)             
ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน  1  ฉบับ 
   5.3.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม                
กฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  ซึ่งได้แก่   
    - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
    - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
    - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    - โรคพิษสรุาเรื้อรัง     
    - โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรือ้รังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ.กําหนด                                                                                               
                                       สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผู้้สมคัรสอบเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง”ลงช่ือ วันที่  
และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร  
 

  6 เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
   6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของ
ผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวัน
ปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถานศึกษา
ใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
 
                     /6.2 ผู้สมัคร... 
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   6.2 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบ กรมสุขภาพจิตจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีมาต้ังแต่ต้น 
และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ         
   6.3 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการสอบแข่งขันฯ 
ในครั้งน้ีของกรมสุขภาพจิต 
 
                     7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
    กรมสุขภาพจิตจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเก่ียวกับ
การสอบ ในวันที่ 18  กรกฎาคม 2557  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์  อาคาร 2 ช้ัน 2 กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต   และทางเว็บไซต์  

http://www.dmh.go.th/ และ http://www.hr.dmh.go.th/ 
 
 8. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
  8.1 ความรู้ความสามารถทีใ่ช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 200 คะแนน 
                              ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศรับสมัครน้ี 
  8.2 ความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (ภาค ค) คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
           เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ หรือวิธีอ่ืนเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง   
 

        ทั้งน้ี จะสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเมื่อสอบ
ผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว จึงจะให้เข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งต่อไป 

 9. เกณฑ์การตัดสิน 
                         ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่งจะต้องได้
คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง จะต้องได้
คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ทั้งน้ี ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล 
  
 
 
                         / 10. การข้ึนบัญชี... 
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 10. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
                           การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงตามลําดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการ
สอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งและความเหมาะสมกับตําแหน่งจากมากไปน้อย   
ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนน
ความเหมาะสมกับตําแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก 

    บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งน้ี จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้น
บัญชี แต่ถ้ากรมสุขภาพจิตได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตําแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งน้ีอีก  
และได้ประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งน้ีเป็นอันยกเลิก 
 
 11. การบรรจุและแต่งต้ัง 
    ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 
    กรมสุขภาพจิต ดําเนินการสอบแข่งขันด้วยความเสมอภาค โปร่งใส  ยุติธรรม ดังน้ันหาก
มีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันน้ี โปรดอย่าได้                
หลงเช่ือและแจ้งให้อธิบดีกรมสุขภาพจิตทราบด้วย 
 
              ประกาศ  ณ  วันที่  16  มิถุนายน  พ.ศ. 2557 
          

       (ลงช่ือ)     พงศ์เกษม   ไข่มุกด์ 
       (นายพงศ์เกษม   ไข่มกุด์) 

       ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 
     รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
       ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
 
 
 

                  สําเนาถูกต้อง 
(ลงช่ือ)    สญัญา  พิพัฒน์บรรณกิจ 
         (นายสัญญา  พิพัฒน์บรรณกิจ) 
         นักทรพัยากรบุคคลชํานาญการ 
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รายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเขา้รบัราชการในกรมสุขภาพจิต 
แนบท้ายประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที ่16 มิถุนายน พ.ศ.2557  

ตําแหน่งที ่1        ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะหป์ฏิบัติการ 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

                         ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ใน
การทํางาน ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

    1.ด้านการปฏิบัติการ                                                                                             
      (1) ค้นหาข้อเท็จจริง  สัมภาษณ์  สอบประวัติ  เย่ียมบ้าน  ติดตาม  สืบเสาะหา

ข้อเท็จจริง รวมท้ังศึกษาชุมชน และประเมินสภาวะทางสังคมเบ้ืองต้น เพ่ือวินิจฉัยและให้บริการทางสังคมแก่
กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน       
                            (2) ให้บริการการปรึกษา แนะนํา ช่วยเหลือ บําบัด ฟ้ืนฟู ป้องกัน ปกป้องคุ้มครอง และ
พัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้       
                            (3) รวบรวม  ประมวล  สรุป จัดลําดับความสําคัญและความรุนแรงของปัญหารวมทั้ง
วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหา เพ่ือประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือ พิทักษ์สิทธิและพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย 
                            (4) สํารวจ  รวบรวม  ศึกษา  สรุปจัดทํารายงาน รวมทั้งประมวล  และวิเคราะห์ข้อมูล
ทางวิชาการ  สถานการณ์และปัญหาสังคม เพ่ือประกอบการวิจัย การจัดทําฐานข้อมูล การวางแผน การจัดทํา
หลักเกณฑ์มาตรฐานและการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
                            (5) รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติเก่ียวกับการดําเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ เพ่ือ
ประกอบการจัดทําเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อเพ่ือนําไปใช้ในการ
ดําเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ 
                            (6) จัดทําข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์และปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือประกอบ                
การพัฒนาและวางแผนด้านส วัส ดิการ สังคมและสั งคมสง เคราะห์  และ ด้าน อ่ืนๆ  ที่ เ ก่ี ยวข้อง 
                          2.ด้านการวางแผน 

       วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 
 
 
                      / เอกสาร... 
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ตําแหน่งที ่1         ตําแหนง่นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  (ต่อ) 

                          3.ด้านการประสานงาน 
     (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  เ พ่ื อ ส ร้ า ง ค ว าม เ ข้ า ใ จ ห รื อ ค ว าม ร่ ว มมื อ ใ นก า ร ดํ า เ นิ น ง านต าม ท่ี ไ ด้ ม อบหม าย 
                           4.ด้านการบริการ 

      (1) ให้คําแนะนําและให้บริการทางวิชาการแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่างๆ     
เก่ียวกับแนวทางในการดําเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เพ่ือพัฒนาความรู้ เทคนิค                 
ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ พั ฒ น า บ ริ ก า ร ด้ า น ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม แ ล ะ สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห์ 
                           (2) ให้บริการข้อมูล เอกสาร ตํารา สื่อ และคู่มือในรูปแบบต่างๆ เก่ียวกับการสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชนเครือข่าย ประชาชน
ทั่วไปและผู้ที่สนใจ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้และเพ่ือประโยชน์ในการจัดบริการทางสังคมและการให้ความ
ช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ     
                           (3) ร่วมจัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ครอบครัว
กลุ่มชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่ายและประชาชนทั่วไปเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
งานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
                          ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่าง อ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชา                 
ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรี            
ขึ้นไปของ ก.พ.  

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน 
                            ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเขียน      
(ปรนัยและอัตนัย) ดังต่อไปน้ี 
                               - ความรู้เก่ียวกับการสังคมสงเคราะห์ทั่วไปและการสังคมสงเคราะห์จิตเวช 
 
 
                                
                        / เอกสาร... 
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ตําแหน่งที2่ ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ              
ในการทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ              
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

     1. ด้านการปฏิบัติการ 
     (1) ศึกษา ค้นคว้า วิ เคราะห์ วิจัย สํารวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเบ้ืองต้น                 
ที่ไม่ซับซ้อน เก่ียวกับงานด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรค 
และภัยสุขภาพ และการฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมท้ัง การดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การ                 
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไก และการบังคับใช้
กฎหมายสาธารณสุข เพ่ือช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี 
     (2) สรุปรายงานเก่ียวกับการดําเนินงานหรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้าน
สาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน 
     (3) ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพ่ือนํามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ         
     (4) ร่วมพัฒนาเน้ือหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเก่ียวกับงานด้านสาธารณสุขและ
ระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา เก่ียวกับงานด้าน
สาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทําคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ  
     (5) ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมป้องกันโรคและภัย
สุขภาพ การเฝ้าระวังโรครักษาเบ้ืองต้น และติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  
     (6) ช่วยจัดทําฐานข้อมูลเบ้ืองต้นที่เก่ียวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยง  บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ  ประชากร  สถานะสุขภาพ  ระบาดวิทยา  สิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อ
สุขภาพ สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพ่ือนํามาใช้ในการวิเคราะห์ในการ
ปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
 
 
                       / เอกสาร... 
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     (7) ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบ้ืองต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย               
ผู้สัมผัส เพ่ือการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมท้ังส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือให้
ประชาชน มีสุขภาพที่ดี 
     (8) ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการทํางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ 
สถานที่สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  
     (9) ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
การแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 
    2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 

    3. ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
  (2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

    4. ด้านการบริการ 
  (1) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การนําไปใช้
งานอยู่เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพ่ือให้การบริการดังกล่าว
เป็นไปอย่างราบร่ืน 
  (2) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก่บุคคลภายในหน่วยงาน 
เพ่ือเป็นความรู้และให้สามารถดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
  (3) ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทําเอกสาร ตํารา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ใน
รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในงานด้านสาธารณสุข 
 
 
                          / เอกสาร... 
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  (4) ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มี
ความชํานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     (5) นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
                        ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางจิตวิทยา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
(ภาค ก) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ.  

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน 
                         ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเขียน      
(ปรนัยและอัตนัย) ดังต่อไปน้ี 
                               - ความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมและป้องกันโรคพ้ืนฐานและด้านสุขภาพจิต 

                           กรมสุขภาพจิตไม่รับโอนผู้สอบแข่งขนัได้ในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการท่ีเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ทุกประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้          
 

------------------------------   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(สําเนา) 
ประกาศกรมสุขภาพจิต 

เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

---------------------------------        

         ตามที่กรมสุขภาพจิต ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับ
ราชการ ในตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ลงวันที่                
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยกําหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
น้ัน 

เน่ืองจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ ตามประกาศดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อน จึงขอแก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน               
เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗  

๑. ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จาก ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
ภาค ก ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ. เป็น ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ระดับปริญญา
ตรีขึ้นไปของ ก.พ.  
                   ๒. ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จาก ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ. เป็น ได้รับปริญญาตรี                 
หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงทางจิตวิทยา สาขาวิชา                 
สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)     
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ.  
นอกน้ันให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ 

          ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
       (ลงช่ือ)     พงศ์เกษม   ไข่มุกด์ 

       (นายพงศ์เกษม   ไข่มกุด์) 
       ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 
     รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
       ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต 

                   สําเนาถูกต้อง 
(ลงช่ือ)    สญัญา  พิพัฒน์บรรณกิจ 
         (นายสัญญา  พิพัฒน์บรรณกิจ) 
         นักทรพัยากรบุคคลชํานาญการ 


