ประกาศกรมสุขภาพจิต
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง) สังกัดกรมสุขภาพจิต
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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
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 และมาตรา 57
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว 20 ลงวันที่ 21 กันยายน ๒๕๖4
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง)
1.2 เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงิน เดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใด
เป็น ไปตามประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไข
การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน
๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวนตำแหน่ งว่างครั้ งแรกและสถานที่ บ รรจุ ดั งรายละเอี ย ดตามเอกสารแนบท้ า ย
ประกาศนี้
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๓.1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบั ติการพยาบาลขั้น พื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้ การพยาบาล
แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(2) คั ดกรอง ประเมิน ภาวะสุ ขภาพ วิเคราะห์ ปั ญ หา วินิ จฉัยปั ญ หา ภาวะเสี่ ย ง
เพื่อ ให้ก ารช่ว ยเหลือ ทางการพยาบาลสุข ภาพจิต และจิต เวช ได้อ ย่า งถูก ต้อ งเหมาะสมทัน สถานการณ์
และทันเวลา
(3) บัน ทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล ด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒ นา
การดูแลผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(4) ส่ งเสริ ม ป้ อ งกั น ดู แ ลรัก ษา ฟื้ น ฟู สุ ข ภาพประชาชน หรือ การบริก ารอื่ น ๆ
ทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
3.2…
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๓.2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนทำงานของหน่วยงาน หรือ
โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓.3 ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.4 ด้านการบริการ
(1) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ
การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
(2) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกั บการพยาบาล เพื่อให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนั บสนุนภารกิจของหน่วยงาน
และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่าง ๆ
๔. คุณ สมบัติทั่วไป และคุณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ การ
คัดเลือก
๔.1 ผู้ส มัครคัดเลื อก ต้องมีคุณ สมบั ติทั่วไป และไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตามมาตรา 36
แห่งระเบียบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) เป็ นผู้ เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย อั นมี พระมหากษั ตริ ย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าทีใ่ นพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
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(8) เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรือ ไล่ อ อกจากรัฐ วิส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระทำผิ ด วิ นั ย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็ น ผู้เคยถูกลงโทษไล่ ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญั ตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6)
(7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้ รับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณี มีลั กษณะต้องห้ าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปี แล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน
หรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก
ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ ๔ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
๔.2 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
ได้รับ ปริญ ญาตรีห รือ คุณ วุ ฒ ิอ ย่า งอื่น ที่เ ทีย บได้ในระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช า
พยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง
๕. กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
๕.1 ให้ผู้ป ระสงค์จ ะสมัค รเข้ารับ การคัด เลือ กสมัค รได้ท างอิน เทอร์เน็ต (Internet)
ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดตามระบบ
รับสมัครและรับชำระเงินออนไลน์
๕.2 หลั งจากสมั ครเรียบร้อยแล้ ว ผู้ สมัครสามารถชำระเงิน โดยใช้ QR Code ที่ได้รับ
ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ Application ทางการเงิน ทุกธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 มิถุนายน 2565
และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องชำระเงินภายใน 30 นาที หลังจากได้รับ QR Code
จากระบบการชำระเงิน (หากไม่สามารถชำระได้ทันตามกำหนด ผู้สมัครสามารถเข้าระบบเพื่อ ขอ QR Code
ใบแจ้งการชำระเงินใหม่ได้) และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน

5.3 ...

4
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”
๖. เงื่อนไขการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๖.1 ผู้ส มัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อสมัครแล้ว
จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้
๖.๒ การสมัครเข้ารับการคัดเลื อกตามขั้นตอนข้างต้นถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
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
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมั ครคัดเลือกจงใจ
กรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
๖.๓ ผู้ส มัครเข้ารับ การคัดเลื อกจะต้องเป็ นผู้มีวุฒิ การศึกษาตรงตามคุณ สมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งของผู้มีสิท ธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกในข้อ ๔.๒ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับ
การอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๖.๔ ผู ้ส มัค รเข้ารับ การคัด เลือ กต้อ งรับ ผิด ชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือตรวจพบว่า
เอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลื อก
กรมสุขภาพจิตจะถือว่าผู้สมัค รเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
๗. การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้สมั ครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และ
สถานที่ คั ด เลื อ กให้ ท ราบ ในวั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2565 ทางเว็ บ ไซต์ https://dmh.thaijobjob.com,
www.dmh.go.th และ www.hr.dmh.go.th
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๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
๘.1 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
โดยวิธีสอบข้อเขียน ประกอบด้วย
๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ นโยบาย และระบบบริการสุขภาพ
๒) ความรู้ด้านการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือจิตเวช
๓) ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ในปัจจุบัน
๘.2 การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธี
การสัมภาษณ์
ประเมิ น บุ คคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวั ติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่ใช้อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรื อ น คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม การปรับ ตั ว เข้ ากั บ ผู้ ร่ว มงาน รวมทั้ งสั งคมและสิ่ งแวดล้ อ ม
ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น เป็ นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลั ก สมรรถนะ
ที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทั้งนี้ จะทดสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบ
ผ่านการวัด ความรู้ ค วามสามารถที่ ใช้เฉพาะตำแหน่ งแล้ว จึง จะมีสิ ทธิ เข้ าสอบเพื่ อวัด ความเหมาะสม
กับตำแหน่ง
๙. การยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
เมื่อกรมสุขภาพจิต ประกาศผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
(สอบข้อเขียน) แล้ว ให้ ผู้ที่สอบผ่านการสอบดังกล่าว ส่ งเอกสารและหลั กฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลื อก
ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 และวงเล็บมุมซอง
(สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เลขประจำตัวสอบ...) ประกอบด้วยเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ดังนี้
๙.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นั บถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ
ให้ครบถ้วน
๙.2 สำเนาปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ หนั งสื อ รั บ รองฉบั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ อย่ างใด
อย่างหนึ่ง และสำเนาระเบี ยนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ การศึกษา
ตรงตามประกาศรับสมัครโดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร
จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถานศึกษา
ใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลัก สูตรของสถานศึกษานั้น ๆ
เป็น เกณฑ์ โดยจะต้อ งสำเร็จ การศึก ษาและได้รั บ อนุม ัต ิจ ากผู ้ม ีอ ำนาจอนุม ัต ิภ ายในวัน ปิด รับ สมั ค ร
คือ วันที่ 17 มิถุนายน 2565
กรณี …
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กรณียังไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อ มใบสมัครได้ ก็ให้นำ
หนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
๙.3 สำเนาใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ การพยาบาลชั้ น หนึ่ ง หรือ การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ
๙.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
๙.5 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
ใบเปลี่ ยนชื่ อ – นามสกุล (ในกรณี ที่ชื่อ – นามสกุล ในหลั กฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน
อย่างละ 1 ฉบับ
๙.6 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
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขี ยน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และต้องได้คะแนนสอบเพื่อวัดความเหมาะสม
กับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
ทั้งนี้ เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ งแล้ว (สอบข้อเขียน)
จะไม่นำคะแนนดังกล่าว มารวมกับคะแนนสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
๑๑. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการรับคัดเลือก
๑๑.1 กรมสุขภาพจิต จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้รับ
คะแนนเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) สูงสุดลงมาตามลำดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยง
กับระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ ก.พ. และกรมสุขภาพจิตกำหนด ในกรณีที่มีผู้ได้รับ
การคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
๑๑.2 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(วันที่ 30 กันยายน 2566) แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
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เอกสารแนบท้ายประกาศ
ตามประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. 2565
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 53 อัตรา ดังนี้
ตำแหน่ง
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
(ภาคกลาง)

สถานที่บรรจุ (จังหวัด)
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
สมุทรปราการ

ตำแหน่งว่างที่บรรจุครั้งแรก
(อัตรา)
- โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี
จำนวน 20 อัตรา
- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
จำนวน 19 อัตรา
- สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร
จำนวน 7 อัตรา
- สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
กรุงเทพมหานคร
จำนวน 1 อัตรา
- โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
จังหวัดสมุทรปราการ
จำนวน 4 อัตรา

