ประกาศสํานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------------------------ด้วยสํานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบ
สัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และคําสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ ๘๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่
๑๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ มอบอํ า นาจในการสรรหา เลื อ กสรรและลงนามในสั ญ ญาจ้ า งพนั ก งานราชการให้
ผู้อํานวยการสํานักเป็นผู้ดําเนินการสรรหาเลือกสรร และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการแทนอธิบดี
กรมสุขภาพจิต จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑.ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๑. นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน ๒ อัตรา
รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เริ่มทําสัญญาจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และพิจารณาต่อ
สั ญ ญาจ้ า ง หากพนั ก งานราชการผู้ นั้ น ผ่ า นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด
สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน สํ า นั ก ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสุ ข ภาพจิต กรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวง
สาธารณสุข ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

/ ๒.๑.๕ ไม่เป็น...

-๒๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําผิด
ทางอาญา เว้นที่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๒.๑.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้ส มั ค รต้ องเป็ นผู้ที่มีคุณ สมบัติเฉพาะสํ าหรั บตําแหน่ ง ตามรายละเอียดแนบท้า ย
ประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิต อาคาร ๒ ชั้น ๕ กรมสุขภาพจิต โทร ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๗๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ใน
วันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยผู้สมัครไม่
ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๓.๒.๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว
โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๒ รูป
(๓.๒.๒) สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่ตรงตามประกาศรับสมัครโดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ พร้อม
คํารับรองสําเนาถูกต้องและชื่อกํากับไว้ด้วย
(๓.๒.๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
พร้อมคํารับรองสําเนาถูกต้องและชื่อกํากับไว้ด้วย
(๓.๒.๔) สํ าเนาหลั กฐานอื่ นๆ เช่ น ใบสํ าคั ญ การสมรส (เฉพาะผู้ ส มั ครเพศหญิ ง)
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) หลักฐานผ่านการ
เกณฑ์ทหาร เช่น สด.๘ สด.๙ หรือ สด.๔๓ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) อย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐาน
ทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและชื่อกํากับไว้ด้วย
(๓.๒.๕) หนังสือรับรองประสบการณ์ทํางานซึ่งเกี่ยวข้องและตรงตามตําแหน่งที่จะ
สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมคํารับรองสําเนาถูกต้องและชื่อกํากับไว้ด้วย
(๓.๒.๖) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ที่ออกไม่เกิน ๑ เดือน จํานวน ๑ ฉบับ

/๓.๓ เงื่อนไข...

-๓๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
๓.๓.๑ การสมัคร ผู้สมัครสามารถสมัครได้ไม่เกิน ๑ ตําแหน่ง
๓.๓.๒ ผู้สมัครรับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น
๔ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกําหนดรับ เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
สํานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ ใ นการประเมิ น สมรรถนะครั้ ง ที่ ๑ (สอบข้ อ เขี ย น) ใน
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร ๒ ชั้น ๕ สํานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต และ ทางเว็บไซต์www.sorporsor.com หรือ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๗๕และ
๐ ๒๕๙๐๘๑๗๓
๕ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการ
ประเมินตามเอกสารที่แนบ
สํานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ โดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติก่อน เมื่อผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้อง
เข้ารับการประเมินสมรรถนะที่เหลือในครั้งที่ ๒ โดยการสอบสัมภาษณ์ต่อไป
เกณฑ์การตัดสิน
(๑) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้สอบได้
คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
(๒) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
(๓) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้
๖. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สํ า นั ก ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสุ ข ภาพจิ ต กรมสุ ข ภาพจิ ต จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการ
เลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการเลือกสรรครบ
กําหนด ๖ เดือน นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี
๗. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่สํานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
( นางสุดา วงศ์สวัสดิ์ )
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

เอกสารหมายเลข ๑
รายละเอียดเกีย่ วกับตําแหน่ง
๑. ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน ๒ อัตรา
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
อัตราค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
๑.ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ๒ ปี ต่อจากอนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, สาขา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
๒.มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
๑.มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
๒.มีความรู้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑.ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ วิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี และมาตรฐานการ
ดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้สอดคล้องและรองรับสถานการณ์ด้านสุขภาพจิต
ของประชาชนทุกกลุ่มวัย
๒.สรุ ป รายงานเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานหรื อ รายงานการรวบรวมข้ อ มู ล ทางวิ ช าการด้ า น
สาธารณสุขเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
๓.ติ ดตามผลงานการศึก ษา วิเคราะห์ และวิจั ยงานด้ านสาธารณสุข เพื่อนํามาใช้ใ นการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
๔.ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานสุขภาพจิตชุมชน วิชาการ
สุขภาพจิต โดยการสร้างเสริมสุขภาพจิต สร้างความเข้มแข็งการพัฒนาเครือข่ายในระบบสุขภาพอําเภอให้มี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพจิตในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมะสม
๕.ช่วยจัดทําฐานข้อมูลพัฒนารูปแบบ/แนวทางการบูรณาการงาน สุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยลงสู่
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่าย กํากับ นิเทศ และให้คําแนะนําทาง
วิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

-๔ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
หลักเกณฑ์
๑. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
๑) สอบวัดความรู้
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
-ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง
๒. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
- การทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การบริการที่ดี
- มีภาวะความเป็นผู้นํา
- การทํางานเป็นทีม
- การคิดเชิงวิเคราะห์
- มีศิลปะในการสื่อสารจูงใจ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐

สอบข้อเขียน

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

