
 
       ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ 

      เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
---------------------------------- 

 
  ด้วย ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ 
และเงื่อนไข  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ 
๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องการก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ
เฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗  และค าสั่งกรมสุขภาพจิตที่ ๘๐๔/๒๕๕๖  ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอ านาจให้ข้าราชการปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิตในการ   สรรหาเลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑.  ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้าง 
     ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร   
   นักวิชาการสาธารณสุข (คุณวุฒิปริญญาโท)   กลุ่มงานบริหารทั่วไป   จ านวน ๑ อัตรา 
     รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบท้าย)   

       สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ    
     ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
       ระยะเวลาการจ้าง  นับแต่วันท าสัญญาเริ่มจ้างจนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และพิจารณาต่อ   
     สัญญาจ้างตามผลงาน 
       สถานที่ปฏิบัติงาน  ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ เลขที่ ๕๙/๑๖๘ หมู่ ๓ ถนนพระยาสัจจา-คีร ี 
    ต าบลเสม็ดอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 

๒. คุณสมบัตทิั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร   
๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

  ๑) มีสัญชาติไทย 
  ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี 
  ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน           
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  ๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะการกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่โทษที่ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดอนุโทษ 
  ๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  ๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆของรัฐ 



 
-๒- 

   
 

 

หมายเหตุ    ผู  ้ทีผ่่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย 
 

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
        ในการรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้
ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
  

๓.  การรับสมัคร 
          ๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
        ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖           
เล ข ที่  ๕ ๙ /๑ ๖ ๘   ห มู่ ที่ ๓  ถน น พ ระย าสั จ จ า  - คี รี  ต าบ ล เส ม็ ด  อ า เภ อ เมื อ ง  จั งห วั ด ช ล บุ รี                      
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๙ ๙๖๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในวันเวลาราชการ 
ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใน
การสมัคร    

 ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายครั้ง

เดียวกันมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป โดยเขียน ชื่อ-นามสกุล ด้านหลังรูปทุกรูป  
  (๒)  ส าเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript of Records) ที่แสดงว่า

เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
ภายในวันที่ปิดรับสมัคร 

  ในกรณีที่จบการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ      
ที่สถานศึกษาอนุมัติให้ โดยระบุชื่อวุฒิ สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษาจะต้อง
อยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

(๓)  ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส(เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – 

นามสกุล (ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงตรงกัน) ใบส าคัญทหารกองเกิน สด.๙ (เฉพาะ
ผู้สมัครเพศชาย) จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

 
 

๓.๓  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
       ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลท าให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

-๓- 
 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการ
ประเมินสมรรถนะ 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
และก าหนดวัน เวลา สถานที่  ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่  ๓ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์             
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ www.mhc06.org 

 
 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 
 ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะและวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียดดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
ประเมินครั้งที่ ๑ 

- ความรู้/ความสามารถท่ัวไป และเฉพาะต าแหน่ง 
 

๑๐๐ 
 

- สอบข้อเขียน 

ประเมินครั้งที่ ๒ 
โดยการประเมินสมรรถนะ 
- การท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- การบริการที่ดี 
- การท างานเป็นทีม 
- การสืบเสาะหาข้อมูล 
- การคิดเชิงวิเคราะห์ 
- มีศิลปะในการสื่อสารจูงใจ 
- มีภาวะความเป็นผู้น า 

 
 
 
 
 

๑๐๐ 

 
 
 
 
 

- สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๒๐๐  
 

 ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ จะด าเนินการประเมินครั้งท่ี ๑ และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้อง
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยการสอบสัมภาษณ์ต่อไป 
 
๖. เกณฑ์การตัดสิน 
 (๑)  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 (๒)  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้สอบ
ไดค้ะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 (๓)  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  

 

๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ ทาง
เว็บไซต์ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖  www.mhc06.org โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการ
เลือกสรรครบก าหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 



 

 
 
 
 
 

-๔- 
 
 
 

๘.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่กรมสุขภาพจิตก าหนด 
 

                ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

   (นางเดือนเพ็ญ ชาญณรงค์) 
                    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 

   ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๖ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง 
 

 
๑. ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข คุณวุฒิปริญญาโท จ านวน ๑ อัตรา 

กลุ่มงาน   บริหารทั่วไป 
อัตราค่าตอบแทน ๒๑,๐๐๐ บาท 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ด้านสุขภาพจิต พัฒนางานส่งเสริมป้องกัน 
บ าบัดรักษา ฟืนฟูสมรรถภาพทางสุขภาพจิต และพัฒนาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ภายใต้การก ากับ แนะน า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
              ๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน
เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัย
สุขภาพ และการฟ้ืนฟูสุขภาพ  รวมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมาย
สาธารณสุข เพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี 

 ๒. ประสานงานสนับสนุนการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายสุขภาพจิตในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ๓. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิตเพ่ือการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  ๔. ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตฐานในการผลิตคู่มือ เอกสารวิชาการสุขภาพจิต 

รวมถึงการจัดหาเอกสารสุขภาพจิต เพ่ือเผยแพร่และสนับสนุนแก่หน่วยงานเครือข่าย 
 ๕. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสุขภาพจิต 

 ๖. สรุปรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุข 
เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน 
 ๗. ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยด้านสาธารณสุข เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ต่างๆ  
 ๘. ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบบริการ
สุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา เกี่ยวกับงานด้าน
สาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 
 ๙. ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 
การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
พร้อมใช้งาน เพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
 ๑๐. ช่วยจัดท าฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 
บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ 
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย  เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ในการ
ปรับปรุงระบบงานสาธารณสุข  ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 



-๒- 
            
           ๑๑. ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส เพ่ือ

การเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภาพ เพ่ือให้
ประชาชน มีสุขภาพที่ดี 

           ๑๒. ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการท างาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณ  สถานที่สาธารณะทาง        
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

            ๑๓. ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม ก ากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์
และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

                       ๑๔. เป็นผู้แทนของกลุ่มงาน ศูนย์สุขภาพจิตหรือกรมสุขภาพจิต ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ     
         หรือคณะท างาน ในเรื่องที่เก่ียวกับงานในความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย 
                    ๑๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ได้รับวุฒิปริญญาโทในสาขาสาธารณสุขศาสตร์  

 
 


