
        
       

ประกาศส านักงานวิเทศสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ในต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 

..................................................... 
  ด้วยส านักงานวิเทศสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ     
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  ๒๕๕๔ และค าสั่งกรมสุขภาพจิต      
ที่ ๘๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอ านาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี        
กรมสุขภาพจิตในการสรรหา เลือกสรรลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการให้ผู้อ านวยการส านัก/กอง/
สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิตเป็นผู้ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรและลงนามใน
สัญญาจ้างพนักงานราชการ  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเ พ่ือเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่ว ไป                
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. ต ำแหน่งที่รับสมัคร 
 นักวิเทศสัมพันธ์  กลุ่มงานบริหารทั่วไป จ านวน ๒ อัตรา 
     ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 จ านวน ๒ อัตรา  ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท 
   ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 ๑.๑ ด้านการปฏิบัติ 
  (๑) ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกังองค์กรระหว่างประเทศ 
  (๒) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดท าบันทึก สรุปรายงานการประชุม             
ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อน าเสนอผู้บังคับบัญชา 
  (๓) จัดเตรียมข้อมูลส าหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อให้                 
การประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด 



-๒- 
  (๔) ส่งเสริม สนับสนุน ด าเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุ 
อุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์กรพฒันาเอกชนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือ เพื่อให้ด าเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบรื่น 
 ๑.๒ ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนท างานของหน่วยงานหรือโครงการ    
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีก าหนด 
 ๑.๓ ด้านการประสานงาน 
  (๑) ประสานการท างานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด              
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามทีก าหนดไว้ 
  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง             
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑.๔ ด้านการบริหาร 
  (๑) เผยแพร่ความรู้ ท่ัวไปด้านการต่างประเทศแก่ผู้มาติดต่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี               
และถูกต้องเผยแพร่ความรู้  ให้ค าปรึกษาและชี้แจงตอบปัญหาด้านการต่างประเทศแก่ผู้มาติดต่อเพื่อให้                       
เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
  (๒) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูล 
 ๑.๕ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลำกำรจ้ำง ต้ังแต่วันท่ีเริ่มจ้าง – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (ต่อสัญญาตามผลการประเมิน) 
๒ คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร 
 ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
     (๑) มีสัญชาติไทย 
      (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี 
    (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน                
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
     (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิดทางอาญา เว้นแต่
โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดอนุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดจีนเป็น 
ที่รังเกียจของสังคม 
    (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
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หมำยเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญา จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ                    
หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
๒.๒. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
 ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางสังคมศาสตร์ หรือทางอักษรศาสตร์ ทางศิลปศาสตร์   
ทางมนุษย์ศาสตร์ ทางสาธารณสุขศาสตร์ 
๓. กำรรับสมัคร 
 ๓.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
  ผู้สนใจจะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานวิเทศสัมพันธ์    
กรมสุขภาพจิต อาคาร ๓ ชั้น ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในวัน และเวลาราชการ       
(ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐  - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) โดยผู้สมัครไม่ต้อง                     
เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานวิเทศ
สัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๖๖ หรือ ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๑๖ ในวัน และเวลาราชการ 
 ๓.๒ หลักฐำนที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป 
  (๒) ส าเนาปริญญาบัตร และระเบียนผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็น   
ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร พร้อมส าเนาอย่างละ ๑ ชุด โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร 
  ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้น าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
  (๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
  (๔) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน                
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญทหารกองเกิน สด.๙ (เฉพาะ
ผู้สมัครเพศชาย) อย่างละ ๑ ฉบับ 
  (๕) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ที่ออกไม่เกิน ๑ เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม         
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๓.๓ เงื่อนไขกำรรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการาตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น    
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด 
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อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุอันใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลท าให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นโมฆะ 
๔. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะ และก ำหนด
วัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน 
     ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และก าหนด วัน 
เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร ๓ ชั้น ๕       
กรมสุขภาพจิต และ www.dmh.go.th 
๕.หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 

   สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 
กำรประเมินครั้งที่ ๑ ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
-  ความรู้ที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 
-. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี 
โดยเฉพาะ Microsoft Excel, Microsoft Word Microsoft Power 
Point 
กำรประเมินครั้งที่ ๒ การประเมินสมรรถนะและทักษะ 
 ๑. การท างานเป็นทีม 
 ๒. การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ 
 ๓. ทัศนคติและแรงจูงใจ  
 ๔. ความประพฤติและอุปนิสัย 
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สอบปฏิบัติ 
 
 
 
 
สอบสัมภาษณ ์

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จะด าเนินการประเมินครั้งที่ ๑ และผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะและทักษะในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ โดยการสัมภาษณ์ต่อไป 
๖. เกณฑ์กำรตัดสินใจ 
   (๑) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน  
ในการประเมินความรู้ และความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
   (๒) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
   (๓) การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
 

http://www.dmh/


-๕- 
๗. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
    ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ 
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมสุขภาพจิต และทาง www.dmh.go.th “หัวข้อรับสมัครงาน”   
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการเลือกสรรครบก าหนด ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี   
แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขั้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว       
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
๘. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
    ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีกรมสุขภาพจิตก าหนด 

    ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 
 
     (นายเทอดศักดิ์  เดชคง) 
        นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
                     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


รำยละเอียดกำรจ้ำงพนักงำนรำชกำร 
หน่วยงำนส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ กรมสุขภำพจิต 

 
ต าแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป (ป.ตรี) ต าแหน่งเลขที่ ๙๙๗ และต าแหน่งเลขท่ี ๙๙๘ 
๑. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้ก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 ๑.๑ ด้านการปฏิบัติ 
  (๑) ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกังองค์กรระหว่างประเทศ 
  (๒) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดท าบันทึก สรุปรายงานการประชุม   
ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อน าเสนอผู้บังคับบัญชา 
  (๓) จัดเตรียมข้อมูลส าหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพื่อให้การ
ประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
  (๔) ส่งเสริม สนับสนุน ด าเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุ 
อุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์กรพัฒนาเอกชนและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือ เพื่อให้ด าเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบรื่น 
 ๑.๒ ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีก าหนด 
 ๑.๓ ด้านการประสานงาน 
  (๑) ประสานการท างานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามทีก าหนดไว้ 
  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง    
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑.๔ ด้านการบริหาร 
  (๑) เผยแพร่ความรู้ท่ัวไปด้านการต่างประเทศแก่ผู้มาติดต่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและ
ถูกต้องเผยแพร่ความรู้ ให้ค าปรึกษาและชี้แจงตอบปัญหาด้านการต่างประเทศแก่ผู้มาติดต่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
อันดีและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
  (๒) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูล 
 ๑.๕ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 



๒. ค่ำตอบแทน ๑๘.๐๐๐ บำท 
๓. สิทธิประโยชน์ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔. ระยะเวลำกำรจ้ำงส้ินสุด - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑ 
๕. คุณสมบัติของต ำแหน่ง 
ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางสังคมศาสตร์ หรือทางอักษรศาสตร์ ทางศิลปศาสตร์ ทางมนุษย์
ศาสตร์ ทางสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 


