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ประกาศกรมสุขภาพจิต 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดกรมสุขภาพจิต 
........................................... 

 ด้วยกรมสุขภาพจิต จะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ                  
ในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55 และมาตรา 57           
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก .พ.                        
ที ่นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ 
๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
 1. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ  
     1.1  ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
   1.1.1 ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคเหนือ) ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก 
   1.1.2 ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ  
     1.2  เงินเดือนที่จะได้รับ 
   อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใด
เป็นไปตามประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข               
การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน 
 ๒. จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 
     จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรกและสถานที่บรรจุ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้

 ๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 
     ปฏิบัติงานในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ               
ในการท างาน ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   ๓.1 ด้านการปฏิบัติการ 
        (1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาล              
แก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย 
        (2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง 
เพ่ือให้การช่วยเหลือทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และ
ทันเวลา 
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        (3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือพัฒนา                      
การดูแลผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 
        (4) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืน  ๆ 
ทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 
   ๓.2 ด้านการวางแผน 
        วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนท างานของหน่วยงาน หรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
   ๓.3 ด้านการประสานงาน 
        (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
        (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน               
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   ๓.4 ด้านการบริการ 
        (1) สอน แนะน า ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับ
การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสภาพด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
        (2) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพ่ือให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  
และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่าง ๆ   
 ๔. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก 
   ๔.1 ผู้สมัครคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 
แห่งระเบียบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ 
        ก. คุณสมบัติทั่วไป 
    (1)  มีสัญชาติไทย 
    (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร  
    (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
       ข. ลักษณะต้องห้าม 
    (1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
    (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ          
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
    (3) เป็นผู้อยู่ ในระหว่างถูกสั่งให้ พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ                
ไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
    (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    (5) เป็นกรรมการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าทีใ่นพรรคการเมือง 
    (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 

 
(7)... 
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    (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าผิด 
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
    (8) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
    (9 ) เป็ นผู้ เคยถู กลงโทษ ให้ ออก  ห รือปลดออก เพ ราะกระท าผิ ดวินั ย                    
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
    (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้              
หรือตามกฎหมายอื่น 
    (11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน              
ในหน่วยงานของรัฐ 
   ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้รับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) 
หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) 
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน หรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่   ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครเข้า            
รับการคัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก                
ไดต้่อเมือ่พ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแล้ว 
   ส าหรับพระภิกษุ  หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
   ๔.2 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
        ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา  
พยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง 
 ๕. ก าหนดการและวิธีการรับสมัคร 
   ๕.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) 
ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการตามข้ันตอน ดังนี้ 
        (1) เปิดเว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com 
        (2) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดระบบ                 
จะก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินให้โดยอัตโนมัติ 
        (3) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษ A4 จ านวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash drive เป็นต้น  
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการ
ช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัคร               
ในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
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   ๕.2 น าแบบฟอร์มการช าระเงินตาม ข้อ  ๕.1 (3) ไปช าระเงินเฉพาะเคาน์เตอร์              
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในเวลาท าการ               
ของธนาคาร โดยการรับสมัครคัดเลือกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครคัดเลือกช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว 
   ๕.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จ านวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
        (1) ค่าธรรมเนียมการสมัคร จ านวน 200 บาท 
        (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 30 บาท 
เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่จะมีการยกเลิกการสอบนี้ทั้งหมด 
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น 
   ๕.4 ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัว               
เข้ารับการคัดเลือก โดยจะก าหนดเลขประจ าตัวตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก                 
และเมื่อกรมสุขภาพจิตได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ แล้ว ให้ผู้สมัคร พิมพ์ใบสมัครพร้อม           
เลขประจ าตัวเข้ารับการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร” 
 ๖. เงื่อนไขการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
   ๖.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครได้เพียงต าแหน่งเดียว และสมัครได้       
ครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ 
   ๖.๒ การสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามขั้นตอนข้างต้นถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมั ครคัดเลือกจงใจ
กรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
   ๖.๓ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกในข้อ ๔.๒ โดยจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
   ๖.๔ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น           
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือตรวจพบว่าเอกสาร
หลักฐาน ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกน ามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก กรมสุขภาพจิต
จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
 ๗. การประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก  
   กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา และ
สถานที่คัดเลือกให้ทราบ ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com , www.dmh.go.th 
และ www.hr.dmh.go.th 
 
 

8. หลักสูตร… 
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 ๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
   ๘.1 การสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
โดยวิธีสอบข้อเขียน ประกอบด้วย  
     - ความรู้เกี่ยวกับการใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและ 
จิตเวชทุกกลุ่มวัย 
     - ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟผูู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช 
  ๘.2 การสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีสอบ
สัมภาษณ์  
  ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้  
อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่ใช้อาจใช้เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะ  
ที่จ าเป็นของต าแหน่ง 
   ทั้งนี้ จะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน และเม่ือสอบผ่าน  
การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

๙. การยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือก     
   เมื่อกรมสุขภาพจิต ประกาศผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

(สอบข้อเขียน) แล้ว ให้ผู้ที่สอบผ่านการสอบดังกล่าว ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือก     
ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล             
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 ดังนี้   
   ๙.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า 
โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ  
ให้ครบถ้วน 
   ๙.2 ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ อย่างใด     
อย่างหนึ่ง และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรง
ตามประกาศรับสมัครโดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจภายในวันปิดรับสมัคร จ านวน
อย่างละ ๒ ฉบับ  
     ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น 
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น  ๆ เป็น
เกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที ่                    
18 กุมภาพันธ์ 2564  
  กรณียังไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้น าหนังสื อ
รับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร                
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
   ๙.3 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและ         
การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จ านวน 1 ฉบบั 

9.4 … 
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   ๙.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
   ๙.5 ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) 
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวน            
อย่างละ 1 ฉบับ 
   ๙.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่ งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม              
ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 
    วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
    โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    โรคพิษสุราเรื้อรัง 

โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น   
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อ
วันที่ และระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้ที่มุมบนด้านขวาของส าเนาเอกสารและหลักฐานทุกหน้า  
 ๑๐. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่ จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนสอบเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และต้องได้คะแนนสอบเพ่ือวัดความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 ๑๑. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการรับคัดเลือก 
  ๑๑.1 กรมสุขภาพจิต จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงล าดับที่จาก               
ผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่ ก.พ. และกรมสุขภาพจิตก าหนด ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน                    
จะให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
  ๑๑.2 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔                  
(วันที่ 30 กันยายน 256๔) แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ไดใ้หม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 ๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง 
  ๑๒.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ในบัญชีผู้ได้รับ         
การคัดเลือกโดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ใน
ประกาศรับสมัคร 
  ๑๒.2 ในกรณีที่มีผู้ ได้รับการคัดเลือกมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง และภายหลังมี
ต าแหน่งว่างเพ่ิมอีก กรมสุขภาพจิตอาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะ
ด าเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ 
 1๓. การรับโอนผู้ได้รับการคัดเลือก 
  กรมสุขภาพจิต ไม่รับโอนผู้ที่ ได้รับคัดเลือกที่ เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ                 
ทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

14. เงื่อนไข... 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
ตามประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่  ๒๑  มกราคม พ.ศ. 2564 

จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 56 อัตรา ดังนี้ 
 

ต าแหน่ง สถานที่บรรจุ (จังหวัด) ต าแหน่งว่างที่บรรจุครั้งแรก 
(อัตรา) 

ต าแหน่งที่ ๑ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
(ภาคเหนือ) 

เชียงใหม่ นครสวรรค์  
พิษณุโลก 

- โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  
  จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 3 อัตรา 
- โรงพยาบาลสวนปรุง จ านวน 13 อัตรา 
 

ต าแหน่งที่ 2 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
(ภาคกลาง) 

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี  
สมุทรปราการ 

- สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  
  กรุงเทพมหานคร จ านวน 15 อัตรา 
- โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี  
  จ านวน 20 อัตรา 
- สถาบันราชานุกูล  
  กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 อัตรา 
- โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  
  จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 1 อัตรา 
 
 

                                           

 

 

 

                         




