(สําเนา)

ประกาศกรมสุขภาพจิต
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
------------------------------ด้วย กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท
ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ 11
กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ
เฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
กองการเจ้าหน้าที่ ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
จํานวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,400 บาท
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
(1) ร่วมศึกษารายละเอียดของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การกําหนดมาตรฐาน
การกําหนดตําแหน่ง การสรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร
และการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อระบุข้อมูลและสารสนเทศทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่จําเป็นต่อการ
จัดเก็บ และวิเคราะห์เพื่อกําหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(2) ออกแบบ และ/หรือ เขียนชุดคําสัง่ สําเร็จรูปเพื่อจัดทําแบบฟอร์ม/รูปแบบการ
รายงานข้อมูล และสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่จําเป็นต่อการกําหนดนโยบาย
(3) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
(4) แก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลและสารสนเทศที่ทันสมัย และสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการ
ใช้งานของผู้ใช้ข้อมูล (User) ได้ทันเวลา
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระยะเวลาการจ้าง 30 กันยายน 2555 และพิจารณาต่อสัญญาจ้างตามผลงาน
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-22. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ตา่ํ กว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มกี ายทุพพลภาพจนไม่สามรถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูท้ ี่ผ่านการเลือกสรรในวันทีท่ ําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึง่ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 2 ปี (โดยมี
หนังสือรับรองการผ่านงาน)
2.3 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในวิชาการเขียนคําสั่งให้ระบบคอมพิวเตอร์ทํางานอย่างเหมาะสมแก่
การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. มีความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
5. มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นอย่างเหมาะสม
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-33. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2
ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันราชการ ภาคเช้า 09.00 น. - 12.00 น.
ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 15.30 น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว
โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 2 รูป
(2) สําเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผูม้ ีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งทีส่ มัคร พร้อมสําเนาอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้อง
สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นํา
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติวุฒิ
การศึกษาจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ
1 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสําคัญทหารกองเกิน สด. 9
(เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและ
ลงชื่อกํากับไว้ด้วย
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผล
ทําให้ผสู้ มัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนีเ้ ป็นโมฆะ
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-44. การประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
กองการเจ้าหน้าที่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 2 กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต และทาง www.hr.dmh.go.th/
people
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วย
วิธีการประเมิน ดังนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ 1
1. ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
100
- สอบข้อเขียน
การประเมินครั้งที่ 2
โดยการประเมินสมรรถนะ
2. การทํางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. การบริการที่ดี
- สอบสัมภาษณ์
4. การทํางานเป็นทีม
100
5. มีภาวะความเป็นผู้นํา
6. การคิดเชิงวิเคราะห์
7. มีศลิ ปะในการสื่อสารจูงใจ
รวม
200
กองการเจ้าหน้าที่ จะดําเนินการประเมินครั้งที่ 1 และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ 1
ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ต่อไป
6. เกณฑ์การตัดสิน
(1) ผูท้ ี่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
(2) ผูท้ ี่จะถือว่าเป็นผู้มสี ิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) จะต้อง
เป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
(3) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้
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-57. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชือ่ ผู้ผา่ นการเลือกสรร
กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต และทาง www.hr.dmh.go.th/people โดยบัญชี
รายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 1 ปี นับแต่ วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่
วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8. การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้ ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่กรมสุขภาพจิตกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555
(ลงชื่อ)

สําเนาถูกต้อง
กัญญ์วณัฏฐชนก เผ่าพันธ์
(นางสาวกัญญ์วณัฏฐชนก เผ่าพันธ์)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
(นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมสุขภาพจิต

