
 
 
 
 
 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

 
  ด้วยสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานที่สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จ านวน              
1 อัตรา ในต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือนๆ ละ 14,630 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบบาท
ถ้วน) ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานป้องกันและลดอันตรายจากการใช้ยา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษา วิเคราะห์
เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธี
ต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ
และรายงานอ่ืนๆ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
เกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัด
ระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งาน
ระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา งานโครงการหรืองานกองทุนต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

คุณลักษณะท่ัวไปของผู้รับจ้าง 

 (๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(๓) ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ฯลฯ 
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็น

โรคติดต่อเรื้อรังจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๗) แต่งกายสุภาพ สะอาด และเรียบร้อย 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖3 
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เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

๑ รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด ๓x๔ ซม. หรือ ๑.๕ นิ้ว  
ถ่ายมาแล้วไม่นอ้ยกว่า ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 1 รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปถ่าย) 

๒. ส าเนาประกาศนียบัตร ส าเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  และ
ส าเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ       

๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
๔. ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล (ถ้ามี) ใบส าคัญแสดงการ

ผ่านการเกณฑ์ทหาร จ านวน ๑ ฉบับ 
๕. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  ก.พ. ฉบับที่ ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๓๕) จ านวน ๑ ฉบับ 

วิธีการคัดเลือก 

  สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จะสอบคัดเลือกโดย
พิจารณาจากการสอบข้อเขียนทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป สอบปฏิบัติการ สอบสัมภาษณ์โดยพิจารณา
การแต่งกาย บุคลิกภาพ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  - ก าหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 

- สถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและแผนงานประเมินผล 
ภารกิจด้านอ านวยการ ชั้น 2 ตึกอ านวยการ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 480, 490 

    ประกาศ  ณ  วันที่   15  ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

             
(นายสรายุทธ์  บุญชัยพานิชวัฒนา) 

 ผู้อ านวยการสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
 



 
ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

ชื่อต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ 

คะแนน
เต็ม 

วิธีการ
ประเมิน 

ค่าตอบแทน จ านวน
อัตราว่าง 

นักจัดการงานทั่วไป 1. ร่าง พิมพ์ หนังสือราชการ  
การขออนุมัติด าเนินการในเรื่อง
ต่างๆ เช่น ด าเนินโครงการ ยืม
เงิน, คืนเงินยืม, จัดซื้อจัดจ้าง, 
อนุมัติตัวบุคคล และ  หนังสือ
เชิญเข้าร่วมประชุม  
2. จัดเตรียมเอกสารและ
อุปกรณ์ส าหรับเดินทาง
ต่างจังหวัด เช่น เอกสาร
ประกอบการอบรมหรือประชุม 
เตรียมใบส าคัญรับเงิน ใบเบิก
ค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ 
3. สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรม 
4. สรุปรายงานการประชุม/
สรุปการอบรม 
5. ติดต่อประสานงานและแจ้ง
เวียนหนังสือเชิญผู้เข้าร่วม
ประชุมหรือผู้เข้าร่วมอบรม 
6. ดูแลความเรียบร้อยระหว่าง
การประชุมหรืออบรม 
 

1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญา
ตรี ทุกสาขา 
๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓ .  มี ค ว าม รั บ ผิ ด ช อบ ง าน 
บุคลิกภาพดี สามารถท างาน
เป็นทีมได้ 
๔. สามารถปฏิบัติงานใน และ
นอกเวลาราชการได้  
5. มีประสบการณ์ด้ านการ
บริ ห า ร ง าน โคร งการ  และ
งานวิจัย จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ 
 

การประเมินโดยการสอบข้อเขียน 
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยา
เสพติดแห่งชาติบรมราชชนน ี
3. ความรู้ความสามารถที่ จ า เป็น
ส าหรับการปฏิบัติงานเฉพาะต าแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป 
4. ความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
- ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
- ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
ในต าแหน่ง 
- สมรรถนะที่ จ า เป็ นส าหรั บการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

100 
50 

 
 
 

50 
 
 

100 

 
สอบข้อเขียน 

 
 
 

สอบปฏิบัติ 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 

14,630.- 1 
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ชื่อต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ความรู้ความสามารถ ทักษะและ

สมรรถนะ 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการ

ประเมิน 
ค่าตอบแทน จ านวน

อัตราว่าง 
 7. ประสานงานและอธิบาย

โครงการฝิ่นให้แก่ผู้ป่วยที่เข้า
ร่วมโครงการ 
8. ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงาน
ป้องกันและลดอันตรายจากการ
ใช้ยาและสารเสพติด 
9. งานธุรการ และงานอื่นๆ 
ตามที่ด้รับมอบหมาย 
 

      

 


