
  
 

   
(สําเนา) 

 
ประกาศกรมสุขภาพจิต 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

                     ในตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ ตําแหนงนักเวชศาสตรการสื่อความหมายปฏิบัติการ 

                             ตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ตําแหนงเจาพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 

                             และตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

........................................... 
 
  ดวยกรมสุขภาพจิตจะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการ                       

ในตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ ตําแหนงนักเวชศาสตรการสื่อความหมายปฏิบัติการ ตําแหนงเจาพนักงาน                    

เภสัชกรรมปฏิบัติงาน ตําแหนงเจาพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน และตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุข

ปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 และมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004.1/ว 16 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 และ

ท่ี นร  1004/ว 20 ลงวันท่ี 17 กันยายน 2558 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับ

ราชการ  โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้  

 1.  ตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง เงินเดือนท่ีจะไดรับ และจํานวนตําแหนงวางครั้งแรก 

  1.1  ตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง 

    1.1.1 ตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ 

    1.1.2 ตําแหนงนักเวชศาสตรการสื่อความหมายปฏิบัติการ 

    1.1.3 ตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 

    1.1.4 ตําแหนงเจาพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 

    1.1.5 ตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

   1.2  เงินเดือนท่ีจะไดรับ ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี ้

(เอกสารหมายเลข 1 )               
                          1.3    จํานวนตําแหนงวางครั้งแรก 

    1.3.1 ตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ จํานวน  1 ตําแหนง 

                  โรงพยาบาลสวนสราญรมย  จังหวัดสุราษฎรธานี 

    1.3.2 ตําแหนงนักเวชศาสตรการสื่อความหมายปฏิบัติการ จํานวน 2 ตําแหนง 

            สถาบันราชานุกูล  กรุงเทพมหานคร 

     สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร จังหวัดเชียงใหม 

    1.3.3 ตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตําแหนง 

            โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร จังหวัดสงขลา 
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    1.3.4 ตําแหนงเจาพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน จํานวน 2 ตําแหนง 

            โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม                                                   

                                          โรงพยาบาลสวนสราญรมย  จังหวัดสุราษฎรธานี 

    1.3.5 ตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตําแหนง 

            โรงพยาบาลสวนสราญรมย  จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง 

   ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของแตละตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

(เอกสารหมายเลข 1 ) 

 3. คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคดัเลือก 
   3.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

     ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  36  แหง
ระเบียบพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551  ดังตอไปนี ้
    ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

    (1)  มีสัญชาติไทย 
    (2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป 
    (3)เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย        

ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ            
    ข.  ลักษณะตองหาม 
    (1)  เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 

    (2)  เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต หรือ     
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ  ก.พ. 

 (3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน

ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (4)  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
 (5)  เป นกรรมการหร ือผู ดํารงตําแหนง ที ่ร ับผ ิดชอบในการบริหารพรรค

การเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
 (6)  เปนบุคคลลมละลาย 
 (7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําผิด 

ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8)  เปนผู เคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 
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(9) เปนผู เคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัย ตาม

พระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้              

หรือตามกฎหมายอ่ืน  

 (11)  เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ  หรือเขาปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐ 
 

ผูท่ีจะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน  ซ่ึงมีลักษณะตองหามตาม  ข.  (4) (6) (7) (8) 
(9) (10) หรือ (11)  ก.พ.อาจพิจารณายกเวนใหรับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (8) หรือ 
(9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (10)                
ผูนั้นตองออกจากงาน หรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว  และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน หรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตตอหนาท่ี  สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (1)  ใหมีสิทธิสมัครเขารับการ
คัดเลือกได  แตจะมีสิทธิไดรับบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญท่ีไดรับการคัดเลือก ตอเม่ือพนจากการเปน                
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครและไมอาจใหเขารับการคัดเลือก                  
เพ่ือบรรจุเขารับราชการ  ท้ังนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหารท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี                  
27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538                                                     

 3.2 ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

                                - ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1) 

 4.  กําหนดการและวิธีการรับสมัคร 

  4.1 ใหผูประสงคจะสมัครสอบ สามารถสมัครไดทางอินเทอรเน็ต (Internet) ตลอด  

24 ชั่วโมง ตั้งแตวันท่ี 23-30 ธันวาคม 2558 ไมเวนวันหยุดราชการ ตามข้ันตอน ดังนี้ 

    (1) เปดเว็บไซต http://job.dmh.go.th  

    (2) กรอกขอความใหถูกตองครบถวน และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด ระบบ                

จะกําหนดแบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ 

    (3) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษ A4 จํานวน 1 แผน หรือหากไมมี

เครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล เชน Flash drive เปนตน 

    ในกรณีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลได ผูสมัคร

สามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไข

ขอมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณแลวได 
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   4.2 นําแบบฟอรมการชําระเงินตาม ขอ 4.1 (3) ไปชําระเงินเฉพาะเคานเตอร บมจ.

ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแตวันท่ี 23 ธันวาคม 2558 ถึงวันท่ี 4 มกราคม 2559  ภายในเวลา

ทําการของธนาคาร โดยการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเม่ือผูสมัครสอบชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ

เรียบรอยแลว 

   4.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ซ่ึงประกอบดวย 

    (1) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท 

    (2) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จํานวน 30 บาท 

    เม่ือสมัครคัดเลือกแลว คาธรรมเนียมในการสมัครจะไมจายคืนให เวนแตจะมีการ

ยกเลิกการคัดเลือกนี้ท้ังหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต จึงจายคืนคาธรรมเนียมสมัครสอบ

คัดเลือกแกผูสมัคร เฉพาะผูท่ีมิไดมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตนั้น 

 4.4 ผูสมัครท่ีชําระคาธรรมเนียมสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด

เลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระคาธรรมเนียมการสอบ และสามารถเขาไปพิมพใบสมัครสอบพรอม

เลขประจําตัวสอบได ทางเว็บไซต http://job.dmh.go.th หัวขอ “พิมพใบสมัคร” เม่ือกรมสุขภาพจิตได

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกฯ เรียบรอยแลว 

   4.5  หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัครในวันสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนง  

  (1)  ใบสมัครท่ีพิมพจากอินเทอรเน็ต ใหติดรูปหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวม

แวนตาดํา โดยถายครั้งเดียวกันไมเกิน 6 เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว พรอมลงลายมือชื่อในใบ

สมัครสอบใหครบถวน 

  (2)  สําเนาประกาศนียบัตร หรือสําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติ และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิ

การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวันปดรับ

สมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ ท้ังนี้   ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร หรือ

ปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ

ภายในวันปดรับสมัคร คือ วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

  กรณียังไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ก็ให

นําหนังสือรับรองวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให  โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาและวันท่ีท่ีไดรับอนุมัต ิ              

ปริญญาบัตร  ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนดปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได  

            (3) สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือ

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม สําหรับผูสมัครคัดเลือกในตําแหนงเภสัชกร

ปฏิบัติการ จํานวน 1  ฉบับ 

                                        สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแกไขความผิดปกติของการ

สื่อความหมาย สําหรับผูสมัครคัดเลือกในตําแหนงนักเวชศาสตรการสื่อความหมายปฏิบัติการ จํานวน 1  ฉบับ 

 

 

http://job.dmh.go.th/
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  (4)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวนอยางละ 1 ฉบับ  

  (5)  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบ              

เพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไมตรงกัน) เปนตน 

จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

  (6)  ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหาม

ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 ซ่ึงไดแก 
    -  วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
    -  โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
    -  โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
    -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    -  โรคติดตอรายแรง หรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัด หรือรุนแรงและ
เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด 

  ท้ังนี้  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และ

ลงชื่อกํากับไวดวย (ใหนําหลักฐานตนฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบดวย)  

  หากผูสมัครสอบรายใด มีขอสงสัยเก่ียวกับการสมัครสอบสามารถสอบถามไดท่ี 

www.hr.dmh.go.th / (หัวขอถามตอบ/รองเรียน), e-mail : hrem@dmh.mail.go.th หรือโทรศัพท

หมายเลข 02-590-8193 

 5.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีคัดเลือก 

และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก 
  กรมสุขภาพจิตจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานท่ี
คัดเลือกใหทราบ  ในวันท่ี 8 มกราคม 2559 ทางเว็บไซต  www.dmh.go.th  และ www.hr.dmh.go.th            
และปายประชาสัมพันธ กองการเจาหนาท่ี  อาคาร 2  ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต หากมีการเปลี่ยนแปลงวัน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก จะแจงใหทราบภายในวันท่ี 7 มกราคม 2559 ทางเว็บไซต  
www.dmh.go.th  และ www.hr.dmh.go.th 

 6.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
  จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ  (100  คะแนน)   

      เปนการทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง โดยวิธีการ

สัมภาษณหรือวิธีอ่ืน เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ

ทํางาน ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคม และ

สิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูสอบแขงขัน เพ่ือใหได

บุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

 
 
 
 

 

http://www.hr.dmh.go.th/
mailto:hrem@dmh.mail.go.th%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://www.hr.dmh.go.th/
http://www.hr.dmh.go.th/
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 7.  เกณฑการตัดสิน 
  ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 

 8.  การประกาศข้ึนบัญชีผูไดรับคัดเลือก 
                          8.1 กรมสุขภาพจิตจะประกาศข้ึนบัญชีผูไดรับคัดเลือก โดยเรียงลําดับท่ีจากผูท่ีไดคะแนน
สูงลงมาตามลําดับ โดยมีเกณฑการพิจารณาท่ีเชื่อมโยงกับระดับความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ี 
ก.พ. และกรมสุขภาพจิตกําหนด ในกรณีท่ีผูไดรับคัดเลือกไดคะแนนเทากัน  ก็ใหผูไดรับเลขประจําตัวสมัครเขา
รับการคัดเลือกกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา   
                          8.2 การข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือกจะข้ึนบัญชีจนถึงวันท่ี  30 กันยายน 2559 แตถามี
การคัดเลือกอยางเดียวกันนี้อีก  และไดประกาศข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกใหมแลว บัญชีผูผานการคัดเลือกครั้ง
กอนเปนอันยกเลิก     

                     9.  การบรรจุและแตงตั้ง 

      ผูไดรับคัดเลือกจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับท่ีในบัญชีผูไดรับคัดเลือกโดยไดรับ

เงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตามท่ีระบุไวในประกาศรับสมัคร                   

ในขอ 1.2 

    ในกรณีท่ีมีผูไดรับคัดเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมีตําแหนงวาง                

เพ่ิมอีก กรมสุขภาพจิตอาจบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการคัดเลือกท่ีเหลืออยูดังกลาวหรือจะดําเนินการคัดเลือก

ใหมก็ได 

 10. การรับโอนผูไดรับคัดเลือก   

    กรมสุขภาพจิต ไมประสงครับโอน ผูท่ีไดรับคัดเลือกท่ีเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ

ทุกประเภท 

 11. เง่ือนไขในการสมัครคัดเลือก 

  11.1 ผูสมัครคัดเลือกสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 

  11.2 ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ

ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัครเขารับการคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และตอง

กรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร 

หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน ซ่ึงผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ                  

กรมสุขภาพจิต จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน   
   11.3 เปนหนาท่ีของผูสมัครสอบท่ีจะตองติดตามประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการคัดเลือกฯ            

ในครั้งนี้ของกรมสุขภาพจิต 
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   11.4 ผูไดรับคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงดังกลาวตองอยูปฏิบัติงานใน

ตําแหนงท่ีไดรับการบรรจุและแตงต้ังเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป โดยหามโอนไปสวนราชการอ่ืน เวนแตลาออกจาก

ราชการ 

 กรมสุขภาพจิต  ดําเนินการคัดเลือกดวยความโปรงใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมี

ผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการคัดเลือก  หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้  โปรดอยาได

หลงเชื่อและแจงใหอธิบดีกรมสุขภาพจิตทราบดวย 

     ประกาศ ณ วันท่ี    14     เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 
 
                     ลงชื่อ    พงศเกษม  ไขมุกด 
                                                                         (นายพงศเกษม ไขมุกด) 
                                                                        รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
                                                              ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
 
 
 
 
 
                    สําเนาถูกตอง 
   ลงชื่อ    สัญญา  พิพัฒนบรรณกิจ 
 (นายสัญญา  พิพัฒนบรรณกิจ) 
 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
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เอกสารหมายเลข 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ ของกรมสุขภาพจิต 

หนวยท่ี 1 ตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

   ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร
และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 

อัตราเงินเดือนเงินเดือน 

  อัตราเงินเดือนระหวาง 15,800 – 17,380 บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยาง

อ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตรท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา 5 ป ตอจาก

วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

  อัตราเงินเดือนระหวาง 17,500 – 19,250 บาท สําหรับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒ ิ          

อยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตรท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 ป             

ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

          โดยใหเปนไปตามประกาศกรมสุขภาพจิต  ลงวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่อง 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือน เงินเดือน และหนังสือ

สํานักงาน ก.พ.  ท่ี นร 1008.1/154 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เรื่องการบรรจุโดยใหไดรับเงินเดือน             

สูงกวาข้ันต่ําของตําแหนง 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมายโดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
   1.ดานการปฏิบัติการ 
        (1) บริการทางเภสัชกรรม  เภสัชสาธารณสุขเบื้องตน  เพ่ือบรรลุผลการรักษา  
ปองกันควบคุมโรค  และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใชยา สมุนไพร  ผลิตภัณฑสุขภาพ 
        (2) คุมครองผูบริโภค  ตรวจวิเคราะห  ประกันคุณภาพทางหองปฏิบัติการเบื้องตน  
ดานยา  สมุนไพร  ผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการ  ไดมาตรฐาน  เปนธรรม
และปลอดภัย 
        (3) ศึกษา  คนควา  วิเคราะห  วิจัย  กําหนดแนวทาง  ติดตาม  ประเมินผลทางวิชาการ
เบื้องตน เพ่ือพัฒนางานเภสัชกรรม  เภสัชสาธารณสุข  การคุมครองผูบริโภค 
      (4) จัดทํา พัฒนามาตรฐาน แนวทาง คูมือเบื้องตนทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข 
การคุมครองผูบริโภค สมุนไพร ผลิตภัณฑสุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยการเลือก เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของงาน 
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     2. ดานการวางแผน 
        วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน
หรือโครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

     3. ดานประสานงาน 
                  (1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
      (2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน           
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

       4. ดานการบริการ 
     (1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา  ชี้แจง  เก่ียวกับงานเภสัชกรรม  เภสัชสาธารณสุข  
การคุมครองผูบริโภคในระดับเบื้องตนแกผูปวย ญาติ   หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไปเพ่ือให
ผูสนใจไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน  
     (2) จัดเก็บขอมูล ใหบริการขอมูลเบื้องตนทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข               
การคุมครองผูบริโภค เพ่ือใหสอดคลอง สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนด
แผนงาน หลักเกณฑและมาตรการตาง ๆ 
     (3) สอน นิเทศ ฝกอบรม ถายทอดความรู เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม เภสัช
สาธารณสุข  การคุมครองผูบริโภคแกนักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
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เอกสารหมายเลข 1 

หนวยท่ี 2 ตําแหนงนักเวชศาสตรการส่ือความหมายปฏิบัติการ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา

วิทยาศาสตรการแพทย ทางเวชศาสตรการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และไดรับใบอนุญาตเปน

ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

อัตราเงินเดือน 

  อัตราเงินเดือนระหวาง  15,000 – 16,500 บาท โดยใหเปนไปตามประกาศ            

กรมสุขภาพจิต ลงวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไข การใหไดรับเงินเดือนตาม

คุณวุฒิตามชวงเงินเดือน และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008.1/154 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556       

เรื่องการบรรจุโดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันต่ําของตําแหนง 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ          

ในการทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ภายใตการกํากับ แนะนํา 

ตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

  1. ดานการปฏิบัติการ 

     (1) ปฏิบัติงานข้ันสูงดานการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมายตาม

มาตรฐานวิชาชีพดานแกไขการไดยิน หรือดานแกไขการพูด แกผูใชบริการ ผูปวยเพ่ือใหสามารถชวยเหลือ

ตนเองและอยูในสังคมดวยตนเองไดอยางปกติสุข 

     (2) ปฏิบัติงานในลักษณะหัวหนาทีม กลุมงาน ฝาย ผูบริหารโครงการ เก่ียวกับงาน

ดานความผิดปกติของการสื่อความหมาย เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของแผนงาน โครงการท่ีรับผิดชอบ 

     (3) วิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของผูรวมงาน และแกไขปญหาดวย

ความสุขุมรอบคอบเพ่ือใหสามารถดําเนินงานดานความผิดปกติของการสื่อความหมายไดตามเปาหมายของงาน

ท่ีรับผิดชอบ 

     (4) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนา งานดานความผิดปกติของการสื่อความหมายท่ี

ยุงยากซับซอน ท่ีตองอาศัยความรูทางวิชาชีพ ข้ันสูง เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับบุคลากรท่ีเก่ียวของ ใหมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ 

     (5) เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ และมาตรฐานวิชาชีพงานดานความผิดปกติของการ                    

สื่อความหมายใหแกบุคลากร ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน 

 

 

 

 

 



  
-11- 

  (6) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของ ผูรวมทีมงานในการดําเนินงานตามแผนงาน 

โครงการท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

  (7) ประเมินผลการดําเนินงานในโครงการตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบ หรือการดําเนินงานของ

งานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของงานท่ีรับผิดชอบ 

  2. ดานการวางแผน 

      วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน

หรือโครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

  3. ดานการประสานงาน 

      (1) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือให

เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

      (2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  4. ดานการบริการ 

     (1) ใหบริการเชิงวิชาการดานความผิดปกติของการสื่อความหมายในระดับท่ีซับซอน

แกบุคลากรทางการแพทยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของผูปฏิบัติงาน 

     (2) สอน นิเทศ ฝกอบรม หรือถายทอดความรู เทคโนโลย ีดานความผิดปกติของการ

สื่อความหมาย แกผูรวมทีมงาน ผูใตบังคับบัญชาและบุคลากรท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ 

     (3) อํานวยการพัฒนาในการถายทอด ฝกอบรม หรือถายทอดความรูแกบุคลากรท่ี

เก่ียวของดานความผิดปกติของการสื่อความหมาย เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุเปาหมายของ

องคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
-12- 

เอกสารหมายเลข 1 

 หนวยท่ี 3 ตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
     มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

1) ไดรับประกาศนียบัตรเจาพนักงานเภสัชกรรม ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา           
2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญ 

2) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม   

อัตราเงินเดือน 

  1) ประกาศนียบัตรเจาพนักงานเภสัชกรรม ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป 

ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือนระหวาง 10,840 – 11,930 บาท 

  2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษา                  

ไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือนระหวาง  11,500 – 12,650 บาท  

  โดยใหเปนไปตามประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่อง 

หลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไข การใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือน และหนังสือสํานักงาน ก.พ. 

ท่ี นร 1008.1/154 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เรื่องการบรรจุโดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันต่ํา               

ของตําแหนง 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญา ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรม ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ 

แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้  

  1. ดานการปฏิบัติการ  

     (1) ใหบริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครองผูบริโภคข้ันพ้ืนฐาน 

แกผูใชบริการภายใตการควบคุมกํากับของเภสัชกร เพ่ือการบริการอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน  

     (2) ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ เพ่ือใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไป

ตามมาตรฐาน  

     (3) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมขอมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุมครอง 

ผูบริโภค เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลอางอิง นําเสนอผูบังคับบัญชาในหนวยงาน  

  2. ดานการบริการ  

     (1) ใหคําแนะนํา ขอมูลและใหบริการทางวิชาการในเรื่องท่ีไมซับซอน เพ่ือสงเสริม 

ความรู ความเขาใจของผูใชบริการ  

     (2) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป

อยาง ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ   
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เอกสารหมายเลข 1 

หนวยท่ี 4 ตําแหนงเจาพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
     มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
     1) ไดรับประกาศนียบัตรซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษา

ตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ 
     2) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน 

อัตราเงินเดือน 
     1) ประกาศนียบัตรซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษา            

ตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ  อัตราเงินเดือนระหวาง 10,840 – 11,930 บาท 
     2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไม นอยกวา 3 ป 

ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย  อัตราเงินเดือนระหวาง 11,500 – 12,650 บาท  

     โดยใหเปนไปตามประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่อง 
หลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไข การใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือน และหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ท่ี นร 1008.1/154 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เรื่องการบรรจุโดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันต่ํา                
ของตําแหนง 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญา ปฏิบัติงานดานเวชสถิติ ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ 

แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้  

  1. ดานปฏิบัติการ  

     (1) ใหบริการในงานเวชระเบียน อยางมีมาตรฐานเพ่ือการรักษา ดูแลสุขภาพผูปวย  

     (2) ใหบริการ จําแนกประเภทผูปวย เพ่ือการสงผูปวยไปรับการรักษากลุมเฉพาะโรค 

ไดอยางถูกตอง  

     (3) ใหรหัสทางการแพทยตามมาตรฐานไดอยางถูกตองเพ่ือใชประกอบการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรทางการแพทย  

     (4) เก็บรวบรวมขอมูลทางการแพทย เพ่ือจัดทํารายงาน และนําเสนอเจาหนาท่ี

ระดับสูงข้ึนไป  

  2. ดานบริการ  

     (1) ใหบริการขอมูลเวชระเบียนและสถิติประเภทตาง ๆ แกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

บุคลากรทางการแพทย ประชาชน เพ่ือนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน ศึกษา อางอิง วางแผนงานตาง ๆ  

    (2) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป

อยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  
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เอกสารหมายเลข 1 

หนวยท่ี 5 ตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
     มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
     1) ไดรับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจาก
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีศึกษาวิชาสามัญ 
     2) ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข   

อัตราเงินเดือน 

           1) ประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจาก

มัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือนระหวาง 10,840 – 11,930 บาท 

           2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา                

3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือนระหวาง 11,500 – 12,650 บาท  

           โดยใหเปนไปตามประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่อง 

หลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไข การใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามชวงเงินเดือน และหนังสือสํานักงาน ก.พ. 

ท่ี นร 1008.1/154 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เรื่องการบรรจุโดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันต่ําของ

ตําแหนง 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

          ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาปฏิบัติงานดานทันตสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอยาง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการ

กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ 

ดังนี้ 

            1. ดานการปฏิบัติการ 

     (1) ใหบริการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพชองปากท่ีดี 

     (2) จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เพ่ือใหอยูในสภาพพรอมใช

งานและเปนไปตามมาตรฐาน 

     (3) เก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือจัดทํารายงาน และนําเสนอเจาหนาท่ีระดับสูงข้ึนไป 

  2. ดานการบริการ 

        (1) ใหความรู คําแนะนํา ขอมูลเก่ียวกับสุขภาพชองปากแกบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

หนวยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพ่ือใหมีความรูในการดูแลสุขภาพชองปากของตนเองและใหคําแนะนําแก 

ผูอ่ืนได 

      (2) ประสานงานการทํางานรวมกับผูเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยาง

ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

 


