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(ร่าง) 
 

ประกาศส านักงานเลขานุการกรม 

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

.................................................. 

  ด้วยส านักงานเลขานุการกรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน
และการจั ดท ากรอบอัตราก าลั งพนักงานราชการ  พ.ศ .  ๒๕๕๔ ลงวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔               
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ และอาศัยอ านาจตามค าสั่งกรมสุขภาพจิต ที่ ๘๐๔/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอ านาจให้
ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในการสรรหาและเลือกสรร และลงนามในสัญญาจ้าง   
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๑.  ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง 
   (๑) ต าแหน่ง วิศวกรเครื่องกล 

   (๒) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

(๓) จ านวน  ๑  อัตรา 

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ อัตราค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และระยะเวลาการจ้าง  
(รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน 

ไมส่มประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(๕) ไม่เป็นผู้... 
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  (๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  (๘)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น     
และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.           
ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   (๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.พ. ก าหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้

  (๒) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด 
 (๓) มีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องในงานที่ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
 (๔) มีหนังสือรับรองการท างาน (ระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ) 

๓.  การรับสมัคร 
๓.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
        ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานเลขานุการกรม 

อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๓.๒  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
           ๓.๒.๑  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไว้ ไม่เกิน 
๑ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร จ านวน ๓ รูป 
        ๓.๒.๒  ส าเนาใบปริญญาบัตร ส าเนาแสดงผลการศึกษา หรือส าเนาระเบียนผลการเรียน  
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
          ๓.๒.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
           ๓.๒.๔  ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด จ านวน ๑ 
ฉบับ 

๓.๒.๕ ส าเนา... 
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          ๓.๒.๕  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล 
(ในกรณีที่ชื่อตัว-ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เช่น สด.๘    
สด.๙ หรือ สด.๔๓) จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

       ๓.๒.๖  มีหนังสือรับรองการท างาน จ านวน ๑ ฉบับ 
 ทั้งนี ้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

๓.๓  เงื่อนไขในการสมัคร 
        ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  
ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร    
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร      
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

๔.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ในการประเมิน 
 ส านักงานเลขานุการกรม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์
ส านักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต อาคาร ๓ ชั้น ๒ ทาง www.info.dmh.go.th (ข่าวประชาสัมพันธ์)
www.hr.dmh.go.th (รับสมัครงาน) และ www.dmh.go.th (ข่าวรับสมัครงาน) 

๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

๑.  การท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๒.  การบริการที่ดี 
๓.  ภาวะความเป็นผู้น า 
๔.  การท างานเป็นทีม 
๕.  การคิดเชิงวิเคราะห์ 
๖.  ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐๐  

 
 

๖. เกณฑ์... 

http://www.info.dmh.go.th/
http://www.hr.dmh.go.th/
http://www.dmh.go.th/





