(สําเนา)
ประกาศกรมสุขภาพจิต
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ
ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการและตําแหน่งนักกิจกรรมบําบัดปฏิบัติการ
...........................................
ด้วยกรมสุขภาพจิตจะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่ง
นายแพทย์ ป ฏิ บั ติ ก าร9ตํ า แหน่ ง นั ก กายภาพบํ า บั ด ปฏิ บั ติ ก าร9ตํ า แหน่ ง เภสั ช กรปฏิ บั ติ ก าร9และตํ า แหน่ ง
นั ก กิ จ กรรมบํ า บั ด ปฏิ บั ติ ก าร9ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 559แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม
2551 ที่ นร 1004.1/ว14 ลงวันที่ 12 กันยายน 2556 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ และจํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
1.1 ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
1.1.1 ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
1.1.2 ตําแหน่งนักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ
1.1.3 ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
1.1.4 ตําแหน่งนักกิจกรรมบําบัดปฏิบัติการ
1.2 เงินเดือนที่จะได้รับตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
(เอกสารหมายเลข 1)
1.3 จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
1.3.1 ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการจํานวน 5 ตําแหน่ง
(ปฏิบัติงานที่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค หรือส่วนกลาง)
1.3.2 ตําแหน่งนักกายภาพบําบัดปฏิบัติการจํานวน 2 ตําแหน่ง
1.3.2.1 โรงพยาบาลศรีธัญญา
จังหวัดนนทบุรี
1.3.2.2 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
1.3.3 ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการจํานวน 4 ตําแหน่ง
1.3.3.1 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จังหวัดนครพนม
1.3.3.2 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์
จังหวัดสมุทรปราการ
ปฏิบัติงานที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
1.3.3.3 โรงพยาบาลศรีธัญญา (2 อัตรา)
จังหวัดนนทบุรี
/ 1.3.4 ตําแหน่ง...

-21.3.4 ตําแหน่งนักกิจกรรมบําบัดปฏิบัติการจํานวน 4ตําแหน่ง
1.3.4.1 สถาบันราชานุกูล (2 อัตรา)
กรุงเทพมหานคร
1.3.4.2 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
จังหวัดอุบลราชธานี
1.3.4.3 โรงพยาบาลศรีธัญญา
จังหวัดนนทบุรี
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
(เอกสารหมายเลข 1)
3. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่ง
ระเบียบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี
(3)เป็ น ผู้ เ ลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
(2) เป็น คนไร้ค วามสามารถ คนเสมือ นไร้ค วามสามารถ คนวิก ลจริต หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
/ (9) เป็นผู้เคย...

-3(9) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 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 ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
เข้ า รั บ ราชการ ทั้ ง นี้ ตามหนั ง สื อ กรมสารบรรณคณะรั ฐ มนตรี ฝ่ า ยบริ ห ารที่ นว 89/2501 ลงวั น ที่
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3.2 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)
4. กําหนดการและวิธีการรับสมัคร
4.1วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคาร 2 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี โทร 0 2590 8193 ตั้งแต่วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 และวันที่ 1-3 ธันวาคม 2557
ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย 13.00 – 15.30 น.
4.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตําแหน่งละ 200 บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิก
การคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือก
แก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
/ 4.3หลักฐาน...

-44.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูป ถ่า ยหน้า ตรง ไม่ส วมหมวก และไม่ส วมแว่น ตาดํา โดยถ่า ยครั้ง เดีย วกัน
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
2) สําเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่
แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัครคัดเลือกหรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ
จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 3ธันวาคม2557
กรณียังไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นํา
หนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
3) สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และหรือหนังสือ
อนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา สําหรับผู้สมัครคัดเลือก
ในตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด สําหรับผู้สมัครคัดเลือกในตําแหน่งนักกายภาพบําบัด
ปฏิบัติการ
จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาต
เป็ นผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พเภสั ช กรรมสภาเภสั ช กรรม สํ าหรั บผู้ ส มั ค รคั ด เลื อ กในตํ าแหน่ งเภสั ชกรปฏิ บั ติ ก าร
จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด สําหรับผู้สมัคร
คัดเลือกในตําแหน่งนักกิจกรรมบําบัดปฏิบัติการ
จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
5) สํ าเนาหลั กฐานอื่นๆ เช่น ใบสํ าคัญการสมรส (เฉพาะผู้ สมัครสอบเพศหญิ ง)
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน)
อย่างละ 1 ฉบับ
6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
/ - โรคพิษสุรา...

-5- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อ
กํากับไว้ด้วย (ให้นาํ หลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย)
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องนําใบรับรองแพทย์
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วย
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
กรมสุขภาพจิตจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่
คัดเลือกให้ทราบ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557ทางเว็บไซต์ www.dmh.go.th และ www.hr.dmh.go.thและที่
กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต
6. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ (100 คะแนน) โดยการสัมภาษณ์
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้
วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่ใช้อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทั ศนคติ จรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของ
ตําแหน่ง
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
8. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
8.1 กรมสุขภาพจิตจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก โดยเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน
สูงลงมาตามลําดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่
ก.พ. และกรมสุขภาพจิตกําหนด ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า
/ 8.2 การขึ้นบัญชี...

-68.2 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 แต่ถ้ามี
การคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้ง
ก่อนเป็นอันยกเลิก
9. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกโดยได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครในข้อ
1.2
ในกรณีที่มีผู้ได้รับคัดเลือกมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่าง และภายหลังมีตําแหน่งว่างเพิ่มอีก
กรมสุขภาพจิตอาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดําเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้
10. กรมสุขภาพจิต ไม่รับโอนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
ทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
11. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก
11.1 ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตําแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไม่ได้

11.2 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิ

สมัครสอบในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
สอบคือ วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร ของ
สถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร
หรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
11.3ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบ กรมสุขภาพจิตจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
11.4 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกฯ ใน
ครั้งนี้ของกรมสุขภาพจิต
11.5 ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งดังกล่าวต้องอยู่ปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ
/ กรมสุขภาพจิต...

-7กรมสุขภาพจิต ดําเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น
หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้ โปรด
อย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลงชื่อ

พงศ์เกษม ไข่มุกด์
(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

สําเนาถูกต้อง
ลงชื่อ สัญญา พิพัฒน์บรรณกิจ
(นายสัญญา พิพัฒน์บรรณกิจ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

-8เอกสารหมายเลข 1
รายละเอียดเกีย่ วกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ของกรมสุขภาพจิต
หน่วยที่ 1 ตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาหรือ
2. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาและได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ หรือสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
จากแพทยสภา
อัตราเงินเดือน
1. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
อัตราเงินเดือน 18,020 – 19,830 บาท
2. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภk
และได้ รั บ หนั ง สื อ วุ ฒิ บั ต รแสดงความรู้ ค วามชํ า นาญในการประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมของแพทยสภาที่ มี
กําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า3ปีต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับใบประกอบวิชาชีพเวช
กรรมแล้วหรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตรอัตราเงินเดือน 21,000 – 23,100 บาท
3. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
และได้ รั บ หนั ง สื อ วุ ฒิ บั ต รแสดงความรู้ ค วามชํ า นาญในการประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมของแพทยสภาที่ มี
กําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า4-5ปีต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมแล้วหรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตรอัตราเงินเดือน 21,610 – 23,780 บาท
โดยให้เป็นไปตามประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 7 มิถนุ ายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ภายใต้การกํากับแนะนําตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้

-91. ด้านการปฏิบัติการ
-ตรวจวิ นิ จฉัย รั ก ษาโรคฟื้น ฟู ส่ ง เสริ ม สุข ภาพควบคุ ม ป้ องกั น โรคและภั ย สุ ข ภาพเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ
- ศึกษาวิเคราะห์วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้นเพื่อประกอบการพัฒนา
แนวทางการตรวจชันสูตรวินิจฉัยบําบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพส่งเสริมควบคุมป้องกันเพื่อให้ได้องค์ความรู้ทาง
วิชาการแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ
- รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อวางแผนการดําเนินงานตรวจวินิจฉัยรักษาควบคุม
ป้องกันเฝ้าระวังรักษาโรคและฟื้นฟูส่งเสริมสุขภาพทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
- ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานทาง
นิติเวชศาสตร์เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
-ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ ําหนด
- ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
- ให้คําแนะนําตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการแพทย์การควบคุมป้องกันโรคการฟื้นฟู
สภาพและการส่งเสริมสุขภาพที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและญาติหน่วยงานราชการ
เอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์และสามารถนําไป
ปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี
- จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นทําสถิติปรับปรุงหรือจัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศทีเ่ กี่ยวกับ
งานการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
- ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่บคุ ลากรสาธารณสุข
นักศึกษาและประชาชนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
*****************
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รายละเอียดเกีย่ วกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ของกรมสุขภาพจิต
หน่วยที่ 2 ตําแหน่งนักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบําบัดทาง
กายภาพบํ า บัด และได้ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบโรคศิล ปะ สาขากายภาพบํ าบั ด หรื อใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้
ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด
อัตราเงินเดือนเงินเดือน
- อั ต ราเงิ น เดื อ นระหว่ า ง 15,000 – 16,500 บาท โดยให้ เ ป็ น ไปตามประกาศกรม
สุขภาพจิต ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
ตามช่วงเงินเดือน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับด้านกายภาพบําบัด ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
- ปฏิบัติการด้านกายภาพบําบัดตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้บริการทางกายภาพบําบัด
แก่ผู้รับบริการ เพื่อให้ได้รับการบริการที่ถูกต้องเหมาะสม
- คัดกรอง ตรวจประเมินทางกายภาพบําบัด วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง
เพื่อให้การบริการทางกายภาพบําบัดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
- ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้าน
กายภาพบําบัด เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
- บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางกายภาพบําบัด เพื่อพัฒนาการบริการ
ผู้ป่วยให้มีคุณภาพ
- ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ให้คําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแก่
เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ รองลงมาและแก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ม าฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งมี
ประสิทธิภาพ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

-112. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
- ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
- ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
- ให้คําปรึกษา แนะนําเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านกายภาพบําบัด
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆที่
เป็นประโยชน์
- จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านกายภาพบําบัดเพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
*************************
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รายละเอียดเกีย่ วกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ของกรมสุขภาพจิต
หน่วยที่ 3 ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
อัตราเงินเดือนเงินเดือน
- อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,800 – 17,380 บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 – 19,250 บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
โดยให้เป็นไปตามประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1.ด้านการปฏิบัติการ
- บริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อบรรลุผลการรักษา ป้องกัน
ควบคุมโรค และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- คุ้มครองผู้บริโภค ตรวจวิเคราะห์ ประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น
ด้านยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ ได้มาตรฐาน เป็นธรรมและ
ปลอดภัย

-13- ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กําหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผลทางวิชาการ
เบื้องต้น เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค
-จัดทํา พัฒนามาตรฐาน แนวทาง คู่มือเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การ
คุ้มครองผู้บริโภค สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์การเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
งาน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านประสานงาน
- ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
- ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
- ให้ คํ า แนะนํ า ตอบปั ญ หา ชี้ แ จง เกี่ ย วกั บ งานเภสั ช กรรม เภสั ช สาธารณสุ ข
การคุ้มครองผู้บริโภคในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้
ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
- จัด เก็ บข้ อมูล ให้ บริก ารข้ อมูล เบื้อ งต้น ทางเภสัช กรรม เภสัช สาธารณสุข การ
คุ้มครองผู้ บริ โภค เพื่อ ให้ สอดคล้ อง สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ ประกอบการพิจารณากําหนด
แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ
- สอน นิ เ ทศ ฝึ ก อบรม ถ่ า ยทอดความรู้ เทคโนโลยี ท างเภสั ช กรรม เภสั ช
สาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคแก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
*************************
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รายละเอียดเกีย่ วกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ของกรมสุขภาพจิต
หน่วยที่ 4 ตําแหน่งนักกิจกรรมบําบัดปฏิบัติการ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช า
กายภาพบําบัดทางกิจกรรมบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบําบัด
อัตราเงินเดือนเงินเดือน
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาทโดยให้เป็นไปตามประกาศกรมสุขภาพจิต
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วง
เงินเดือน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางานกิจกรรมบําบัด ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
- ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมบําบัดขั้นพื้นฐานทางมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบําบัด ในการ
ให้บริการทางกิจกรรมบําบัดแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
- คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การ
บริการทางกิจกรรมบําบัดเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันสถานการณ์ และทันเวลา
- บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ประดิษฐ์ ดัดแปลง ประยุกต์ใช้
อุปกรณ์เครื่องช่วย เครื่องดาม สภาพที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการบริหารผู้ป่วยให้มีคุณภาพ ให้
บุคคลดําเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และ
สังคม
- ส่งเสริม ป้องกัน บําบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ สุขภาพของประชาชน หรือการบริการ
อื่นๆ ทางด้านกิจกรรมบําบัด เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
- วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

-153. ด้านการประสานงาน
- ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
- ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
- สอน แนะนํา ให้คําปรึกษาเบื้องต้นด้านกิจกรรมบําบัดแก่ผู้ใช้บริการ ครอบครัว ชุมชน
เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น ดู แ ลรั ก ษา ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถดู แ ลตนเองได้
- ให้บริการทางข้อมูลวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับด้านกิจกรรมบําบัด เพื่อให้บุคลากร
ของส่วนราชการ เอกชน ประชาชนทั่วไปได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สนับสนุนภารกิจ และ
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงานต่างๆ ของหน่วยงาน
*************************

