ประกาศสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้วย สถาบัน สุขภาพจิ ตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข
จะดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตาม
ระเบีย บกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบประกาศคณะ
กรรมการบริ ห ารพนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อ ง การก าหนดประเภท ต าแหน่ ง ลั ก ษณะงาน และ
คุณ สมบั ติ เฉพาะกลุ่ ม และการจั ด ท ากรอบอั ต ราก าลั งพนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อ ง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร
รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าจ้าง
ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ และคาสั่งกรมสุขภาพจิตที่ ๖๑๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม
๒๕๕๖ เรื่อง มอบอานาจดาเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยอธิบดีกรมสุขภาพจิต มอบ
อานาจให้ผู้อานวยการโรงพยาบาล/สถาบัน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิตในการสรรหา เลือกสรร
การจ้าง และการทาสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มลักษณะงำนและรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญาตรี
เลขที่ตำแหน่ง
๕๕สจ๑๐๑๑๒ และ ๕๕สจ๑๐๑๑๓
กลุ่มลักษณะงำน
วิชาชีพเฉพาะ (ก)
อัตรำว่ำง
จานวน ๒ อัตรา
ค่ำตอบแทน
๑๕,๙๖๐ บาท
สิทธิประโยชน์
ตามสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลำกำรจ้ำง ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
สถำนที่ปฏิบัติงำน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่ง
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
/ ๓. ไม่เป็นบุคคล....

๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๕. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖. ไม่เป็น ผู้เคยต้องรับ โทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะการกระทาความผิ ด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษที่สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗. ไม่ เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๘. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการท้องถิ่น
๙. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
ผู้ ส มั ครต้ องเป็ น ผู้ ที่ มีคุ ณ สมบั ติเฉพาะส าหรับ ต าแหน่ง ตามรายละเอี ยดแนบท้ ายประกาศนี้
(เอกสารหมายเลข ๑)
๓. กำรรับสมัคร
๓.๑ วันเวลำรับสมัคร
รับสมัคร ระหว่ำงวันที่ ๒๐ - ๒๖ สิงหำคม ๒๕๖๓
๓.๒ วิธีกำรและสถำนที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง
ติด ต่ อ ขอรั บ สมั ค รได้ที่ บ ริ เวณจุ ดคั ด กรอง ด้ านหน้ าอาคารสถาบั น สุ ขภาพจิต เด็ก และวัย รุ่น
ราชนครินทร์ ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ
สมัครผ่ำนอีเมล์
- ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์ http://new.smartteen.net/ กรอกใบสมัครพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
- ชาระค่าสมัครสอบเป็ นจานวนเงิน ๕๐ บาท โดยโอนเข้าบัญ ชี สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ราชนครินทร์ ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 072-0-16294-7
- ส่งเอกสารใบสมัครฯ สาเนาหลักฐานการศึกษา (ใบรั บรองคุณวุฒิ , ใบแสดงผลการเรียน, ใบ
ปริ ญ ญาบั ต ร) และหลั ก ฐานการช าระเงิ น ค่ า สมั ค รสอบ มาที่ อี เมล์ jobcamri@dmh.mail.go.th โดยใน
วันที่ ๒๖ สิงหาคม 2563 ต้องส่งหลักฐานการสมัครภายในเวลา 16.30 น. ส่วนหลักฐานประกอบการ
สมัครอื่นๆ ให้นามาในวันที่สัมภาษณ์ ณ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ตามวันเวลาที่กาหนด
๓.๓ หลักฐำนและเอกสำรที่นำมำยื่นในวันสมัคร
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร และหลักฐาน ดังนี้
/ ๑. รูปถ่ายหน้าตรง...

๒

๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 3x4 เซนติเมตรหรือ ๑ นิ้ว โดยถ่าย
มาแล้วไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๒ รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่าย)
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจาตัวประชาชน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมคารับรองสาเนา
ถูกต้องและลงชื่อกากับ
๓. สาเนาหลักฐานการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ , ใบแสดงผลการเรียน, ใบปริญญาบัตร) ที่ตรง
ตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันปิด
รับสมัคร จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับ
๔. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุง ครรภ์
ชั้นหนึ่ง
๕. สาเนาหลั กฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) ใบส าคัญ ทหารกองเกิน สด.9
(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับ
๖. หนังสือรับรองประสบการณ์การทางาน จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) พร้อมคารับรองสาเนาถูกต้อง
และลงชื่อกากับ
๗. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ) ที่ออกไม่เกิน ๑ เดือน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน ๕๐ บาท
๓.๕ เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
ผู้ ส มัค รเข้ารับ การเลื อกสรรจะต้ องรับผิ ดชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเอง ว่าเป็ นผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียด
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอั นเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือ วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครเข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ และสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ
๔. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์)
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
(สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๘ สิงหำคม ๒๕๖๓ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นราชนครินทร์ และทางเว็บไซต์ http://new.smartteen.net/
๕. กำหนดกำรในกำรประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภำษณ์)
สถาบั น สุ ข ภาพจิ ต เด็ ก และวั ย รุ่ น ราชนคริ น ทร์ ก าหนดวั น ประเมิ น สมรรถนะ (สอบสั ม ภาษณ์ )
ในวันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๓
๖. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จะดาเนินการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์

๓

/ ๗. เกณฑ์กำรตัดสิน...

๗. เกณฑ์กำรตัดสิน
๑. ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ที่ ผ่ า นการเลื อ กสรร จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ได้ ค ะแนนในการประเมิ น สมรรถนะ
(สัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐
๒. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
๘. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
สถาบั น สุ ขภาพจิตเด็กและวัย รุ่นราชนครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการเลื อกสรรตามล าดับ
คะแนนสอบ ในวันที่ ๑ กันยำยน ๒๕๖๓ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช
นครินทร์ และทางเว็บไซต์ http://new.smartteen.net/ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้น
ผลไปเมื่อการเลือกสรรครบกาหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๙. กำรรำยงำนตัว
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องรายงานตัว ที่กลุ่ มงานทรัพยากรบุคคล (ชั้น ๓) และพร้อมปฏิบัติงาน
ในวันที่ ๘ กันยำยน ๒๕๖๓
๑๐. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่กรมสุขภาพจิตกาหนด
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์)
ผู้อานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

๔

เอกสารหมายเลข ๑
รำยละเอียดตำแหน่งพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข
ตำแหน่ง พยำบำลวิชำชีพ
กลุ่มวิชำชีพเฉพำะ (ก)
ตำแหน่งเลขที่ ๕๕สจ๑๐๑๑๒ และ ๕๕สจ๑๐๑๑๓
จำนวน ๒ อัตรำ
ค่ำตอบแทน ๑๕,๙๖๐ บำท
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
๑. ปฏิบัติงานการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับ
การดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
๒. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือ
ทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
๓. บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการการดูแลผู้ป่วยให้
เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
๔. ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้ นฟู สุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่น ๆ ทางด้านสุขภาพ เพื่อ
สุขภาพที่ดีของประชาชน
๕. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ และร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
๖. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๗. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. สอน แนะนา และให้คาปรึกษาเบื้ องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม
ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
๙. ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ และความรู้ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่ นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
/ ๒. ได้รับปริญญา...

๕

๒. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
๑. ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๒. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๓. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง

๖

