ประกาศกรมสุขภาพจิต
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต
...........................................
ด้ ว ยกรมสุ ข ภาพจิ ต จะดำเนิ น การคั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ งตั้ ง บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการ
ในตำแหน่ ง ต่ า ง ๆ สั ง กั ด กรมสุ ข ภาพจิ ต ฉะนั้ น อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 55 และมาตรา 57
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และที่ นร 1004/ว 20 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 จึงประกาศรับสมั คร
คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
(1) ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
(2) ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ
(3) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ
(4) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
(5) ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
1.2 เงินเดือนที่จะได้รับ
เงินเดือนที่จะได้รับ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
2. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
4. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
4.1 ผู้ส มัครคัดเลื อก ต้องมีคุณ สมบั ติทั่วไป และไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) เป็ นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้...
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(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าทีใ่ นพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระทำผิ ด วิ นั ย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็ นผู้ เคยถู กลงโทษไล่ ออก เพราะกระทำผิ ดวินั ยตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6)
(7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้รับราชการได้ แต่ถ้าเป็ นกรณีมีลักษณะต้องห้ าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (10) ผู้นั้น ต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกได้ แต่ จะมีสิทธิได้รับ การบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการคัดเลือกต่อเมื่อ
พ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ ๔ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
4.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
5. กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
5.1 ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กสมั ค รได้ ท างอิ น เทอร์ เน็ ต (Internet)
ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดตามระบบ
รับสมัครและรับชำระเงินออนไลน์
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๕.2 หลั งจากสมั ครเรีย บร้อยแล้ ว ผู้ ส มั ครสามารถชำระเงิน โดยใช้ QR Code ที่ ได้รับ
ผ่านทางระบบออนไลน์ ได้ที่ Application ทางการเงินทุกธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 มิถุนายน 2565
และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องชำระเงินภายใน 30 นาที หลังจากได้รับ QR Code
จากระบบการชำระเงิน (หากไม่สามารถชำระได้ทันตามกำหนด ผู้สมัครสามารถเข้าระบบเพื่อขอ QR Code
ใบแจ้งการชำระเงินใหม่ได้) และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
5.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 200 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่จะมีการยกเลิก
การสอบนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแก่ผู้สมัคร
เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสมัคร
เข้ารับการคัดเลือก โดยจะกำหนดเลขประจำตัวตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก
๕.4 เมื่อกรมสุขภาพจิตได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ฯ เรียบร้อยแล้ว
ให้ผู้สมัครเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวเข้ารับการคัดเลือกได้ ทางเว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com
หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร”
6. เงื่อนไขการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
6.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อสมัครแล้ว
จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้
6.2 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามขั้นตอนข้างต้นถือว่าผู้ สมัครเข้ารับการคัด เลือก
เป็ น ผู้ ล งลายมื อ ชื่ อ และรั บ รองความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทาง
อิเล็ กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2544 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2551 ดั งนั้ น หากผู้ ส มั ครสอบจงใจ
กรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
6.3 ผู้ส มัครเข้ารับ การคัดเลื อกจะต้องเป็ นผู้มีวุฒิ การศึกษาตรงตามคุณ สมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกในข้อ 4.2 โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็ จการศึกษาและได้รั บ
การอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
6.4 ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กต้ อ งรับ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือตรวจพบว่า
เอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก
กรมสุขภาพจิตจะถือว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
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7. การประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก
กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้ สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และ
สถานที่ คั ด เลื อ กให้ ท ราบ ในวั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2565 ทางเว็ บ ไซต์ https://dmh.thaijobjob.com,
www.dmh.go.th และ www.hr.dmh.go.th
8. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการ ฯ จะดำเนิ น ประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ตำแหน่ ง โดยวิ ธี สั ม ภาษณ์
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่ใช้อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสั ย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรื อน คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม การปรับ ตั วเข้ากับ ผู้ ร่ว มงาน รวมทั้ งสั งคมและสิ่ งแวดล้ อ ม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เป็นต้ น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
จำเป็นของตำแหน่ง
๙. การยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
เมื่อกรมสุขภาพจิต ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการแล้ว ขอให้ผู้สมัครตามประกาศดังกล่าว ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 และวงเล็บมุมซอง
(สมัครสอบคัดเลื อกตำแหน่ ง... เลขประจำตัวสอบ....) ภายในวัน ที่ 29 มิถุน ายน 2565 โดยจะถือวันที่
ที่ทำการไปรษณี ย์ ต้ น ทางประทับ ตราการจัดส่ งเอกสารเข้ารับการคัดเลื อกเป็นหลั ก ประกอบด้ว ยเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
9.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ ติดรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ
ให้ครบถ้วน
9.2 สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัย
หรือสถานศึกษาอนุ มัติ อย่างใดอย่างหนึ่ง และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร
ของสถานศึ ก ษาใดนั้ น จะถื อ ตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสำเร็จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ของสถานศึกษานั้น ๆ เป็ นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายใน
วันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 17 มิถุนายน 2565
กรณียังไม่ส ามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่า วมายื่น พร้อมใบสมัครได้ ก็ให้น ำ
หนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
หรือประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
9.3 สำเนาใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ ฯ หรือ ใบประกอบโรคศิ ล ปะ ฯ (ตามที่ ระบุ
ในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของแต่ละตำแหน่ง) ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จำนวน 1 ฉบับ
9.4 สำเนา…
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9.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
9.5 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวนอย่างละ
1 ฉบับ
9.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรั บรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อ
วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบ กำกับไว้ที่มุมบนด้านขวาของสำเนาเอกสารและหลักฐานทุกหน้า
10. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
11. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการรับคัดเลือก
11.1 กรมสุขภาพจิต จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้รับ
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่ อมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่ ก.พ. และกรมสุขภาพจิตกำหนด ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกคะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับ
เลขประจำตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับทีส่ ูงกว่า
11.2 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีจนถึง สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(วันที่ 30 กันยายน 2566) แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
12. การบรรจุและแต่งตั้ง
12.1 ผู้ได้รับ การคัดเลือกจะได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับ ที่ในบั ญ ชีผู้ ได้รับ
การคัดเลือกโดยได้รับ เงิน เดือนตามคุณ วุฒิ ที่กำหนดเป็น คุณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ ระบุไว้
ในประกาศรับสมัคร
12.2 ในกรณี ที่ มี ผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กมากกว่ า จำนวนตำแหน่ งว่ า ง และภายหลั ง
มี ต ำแหน่ ง ว่ า งเพิ่ ม อี ก กรมสุ ข ภาพจิ ต อาจบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ งผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กที่ เหลื อ อยู่ ดั งกล่ า วหรื อ
จะดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้
13. การรับโอนผู้ได้รับการคัดเลือก
กรมสุขภาพจิต ไม่รบั โอนผู้ทไี่ ด้รับคัดเลือกที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

14. เงื่อนไข...
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เอกสารแนบท้าย
รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
แนบท้ายประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๑ มิถุนายน 2565
ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
1. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวน 1 ตำแหน่ ง บรรจุ ที่ ส ถาบั น จิ ต เวชศาสตร์ ส มเด็ จ เจ้ าพระยา ปฏิ บั ติ ราชการที่
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. เงินเดือนที่จะได้รับ
อั ต ราเงิ น เดื อนระหว่ าง 18,020 – 19,830 บาท ทั้ งนี้ จะได้ รั บ เงิ น เดื อ นเท่ าใดเป็ น ไป
ตามประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการให้ได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานด้านทัน ตกรรม ทันตสาธารณสุข ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม ป้องกัน โรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
ในระดับเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ในระดับเบื้องต้น เพื่อให้ได้
องค์ความรูท้ ี่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ และบริบทของพื้นที่
(3) รวบรวมข้อ มูล ทางวิช าการด้า นทัน ตกรรม ทัน ตสาธารณสุข ในระดับ เบื้อ งต้น
เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนางานด้านทันตกรรม ทันตสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่ รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้ ค ำแนะนำ ตอบปั ญ หา และชี้ แ จง เกี่ ย วกั บ งานทั น ตกรรม ทั น ตสาธารณสุ ข
ในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่ว ไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี
(2) จัดเก็บ...
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(2) จัด เก็บ ข้อ มูล และให้บ ริก ารข้อ มูล เบื ้อ งต้ น ด้า นทัน ตกรรม ทัน ตสาธารณสุข
เพือ่ ให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่าง ๆ
(3) สอน นิ เทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางทันตกรรม ทันตสาธารณสุ ข
แก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้ รั บ ปริ ญ ญาในสาขาวิช าทั น ตแพทยศาสตร์ หรือ คุ ณ วุฒิ อ ย่ างอื่ น ที่ เที ย บได้ ไม่ ต่ ำกว่านี้
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา
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ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ
1. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวน 1 ตำแหน่ง บรรจุที่โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี
2. เงินเดือนที่จะได้รับ
อั ตราเงิ นเดื อนระหว่ าง 15,000 – 16,500 บาท ทั้ งนี้ จะได้ รั บเงิ นเดื อนเท่ าใดเป็ นไป
ตามประกาศกรมสุ ขภาพจิ ต ลงวันที่ 7 มิ ถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการให้ ได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
กิจกรรมบำบัด ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิ บั ติ ง านด้ า นกิ จ กรรมบำบั ด ขั้ น พื้ น ฐานทางมาตรฐานวิ ช าชี พ กิ จ กรรมบำบั ด
ในการให้บริการทางกิจกรรมบำบัดแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ ยง เพื่อให้
การบริการทางกิจกรรมบำบัดเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันสถานการณ์ และทันเวลา
(3) บันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ประดิษฐ์ ดัดแปลง ประยุกต์ใช้อุปกรณ์
เครื่องช่วย เครื่องดาม สภาพที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการบริหารผู้ป่วยให้มีคุณภาพให้บุคคล
ดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และสังคม
(4) ส่งเสริม ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ สุขภาพของประชาชน หรือการบริการอื่น ๆ
ทางด้านกิจกรรมบำบัด เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นด้านกิจกรรมบำบัดแก่ผู้ใช้บริการครอบครัวชุมชน
เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
(2) ให้บริการทางข้อมูลวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับด้านกิจกรรมบำบัด เพื่อให้
บุคลากรของส่วนราชการ เอกชน ประชาชนทั่วไปได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สนับสนุน
ภารกิจ และประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน
(3) ออกหน่วยบริการดูแลผู้ป่วย ประชาชนและสถานบริการทางการแพทย์ ที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดรับผิดชอบ
4. คุณสมบัติ...
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4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด
ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
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ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ
1. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. บรรจุที่สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร
จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. บรรจุที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัต ราเงิน เดื อนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท ทั้ งนี้ จะได้ รับ เงิน เดือ นเท่ าใดเป็ น ไป
ตามประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการให้ได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษาพิเศษ ภายใตการกำกับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดนต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเบื้ องต้น เกี่ยวกับผู้บกพร่องทางพัฒนาการ สติปัญญา
พฤติกรรม และการเรียนรู้ เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(2) ฟื้นฟูทางการศึกษาแก่ผู้บกพร่องทางพัฒนาการ สติปัญญา พฤติกรรม และการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อให้ผู้บกพร่อง ฯ พัฒนาเต็มศักยภาพ
(3) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษาพิเศษ
(4) จัดทำบทความ เอกสารทางวิชาการเบื้องต้น เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจในงาน
ด้านการศึกษาพิเศษ
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อใหการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านนการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ หน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเขาใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คำแนะนำการฟื้นฟูทางการศึกษาเบื้องต้นด้านการศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจ
และนำไปปฏิบัติได้
4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีห รือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ทางการศึกษาพิเศษ
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ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
1. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวน 1 ตำแหน่ง บรรจุที่โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. เงินเดือนที่จะได้รับ
อั ตราเงิ น เดื อนระหว่ าง 15,000 – 16,500 บาท ทั้ งนี้ จะได้ รั บ เงิ น เดื อนเท่ าใดเป็ น ไป
ตามประกาศ กรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการให้ได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพรังสีการแพทย์ ภายใตการกำกับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดนต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางรังสี
วิทยา และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจรักษา
ที่ถูกต้อง เหมาะสม
(2) ช่ ว ยปฏิ บั ติ งาน จั ด ระบบบริห ารงานด้ า นเทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ ด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง
ทางรังสีวินิจฉัย และรังสีรักษา ตามบทบาทรังสีเทคนิค เพื่อพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์ และสาธารณสุข
(3) ช่วยปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางด้านใด
ด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย และรังสีรักษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับผู้รับบริการ
(4) ดำเนินการด้านเทคนิคในการป้องกันอันตรายจากรังสี และการกำจัดกากกัมมันตรังสี
เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากรังสี
(5) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ร่ วมประกอบการถ่ายภาพ และฉายรังสี
ในงานด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย และรังสีรักษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์
และสาธารณสุข
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อใหการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านนการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเขาใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ...
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4. ด้านการบริการ
(1) ให้ข้อ มูลเชิงวิชาการเบื้องต้น แก่ผู้ป่วย และผู้ส นใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้อง
กับการใช้ และการป้องกันอันตรายจากรังสี เพื่อความปลอดภัยแก่ตัวผู้ป่วยเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
(2) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการทางรั งสีการแพทย์
เพื่อความปลอดภัยสสูงสุดของผู้ป่วย
(3) ส่ งเสริ ม หรื อ ประชาสั ม พั น ธ์ให้ บุ ค ลากรทางรังสี ก ารแพทย์ น ำมาตรฐานวิช าชี พ
รังสีเทคนิ คไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ ประชาชนได้รับบริการทางรังสีการแพทย์อย่างถูกต้อง เหมาะสม
และเกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตของผู้รบั บริการ
4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
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ตำแหน่งที่ 5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
1. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวน 1 ตำแหน่ง บรรจุที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา
2. เงินเดือนที่จะได้รับ
1. อัตราเงินเดือนระหว่าง 10,840 – 11,930 บาท (สำหรับวุฒิประกาศนียบัตรทางทันตกรรม
ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ)
2. อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,50๐ – 12,65๐ บาท (สำหรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ทันตสาธารณสุข)
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดเป็นไปตามประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านทันตสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ให้บริการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี
(2) จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และเป็นไปตามมาตรฐาน
(3) เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป
2. ด้านการบริการ
(1) ให้ความรู้ คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้
(2) ประสานงานการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ
4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รทางทั น ตกรรม ซึ่ งมี ร ะยะเวลาการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่า 2 ปี ต่ อ จาก
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข
----------------------------------------------

