ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
ด้วยสถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร
คัดเลื อกบุ คคลเพื่อปฏิบั ติงานที่ สถาบัน บาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี จานวน
1 อัตรา ในตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ อัตราเงินเดือนๆ ละ 14,630 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานสารนิเทศสื่อสังคม ยา สารเสพติดและโสตทัศนูปกรณ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสารวจ รวบรวม
รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชน การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ข่ า วสารและเอกสารความรู้ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ
เพื่อดาเนินการประชาสัมพันธ์ การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานหรื อ ผลงานของหน่ ว ยงานหรื อ ของรั ฐ บาลหรื อ นโยบายของรั ฐ บาล
การเผยแพร่ ศิล ปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นสื่ อเชื่อมโยงระหว่างส่ ว นราชการกับประชาชน การควบคุม
การตรวจสอบการดาเนินงานกระจายเสียง ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตาม
แผนงานและนโยบายการประชาสัมพันธ์หรือตากฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณลักษณะทั่วไปของผู้รับจ้าง
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

มีสัญชาติไทย
มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ฯลฯ
ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ร่ า งกายทุ พ พลภาพ ไร้ ค วามสามารถหรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ น ไม่ ส มประกอบ หรื อ ไม่ เ ป็ น
โรคติดต่อเรื้อรังจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
แต่งกายสุภาพ สะอาด และเรียบร้อย
ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งจ้างเหมาบริการ
ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์
(๑) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
(๒) มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักงานบริการ
(๓) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อ ต้อนรับ ชี้แจง และอานวยความสะดวก
แก่ผู้มาติดต่อได้เป็นอย่างดี

-2(๔)
(๕)
(๖)
(7)

มีวิสัยทัศน์/ทัศนคติที่ดีต่อการทางานบริการ
มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี
มีความรู้และประสบการณ์เรื่องการวางแผนการประชาสัมพันธ์
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Photoshop)
หรือโปรแกรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑
๒.
๓.
๔.
๕.

รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๓x๔ ซม. หรือ ๑.๕ นิ้ว
ถ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 1 รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปถ่าย)
สาเนาประกาศนียบัตร สาเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร และ
สาเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) ใบสาคัญแสดงการ
ผ่านการเกณฑ์ทหาร จานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะเพศชาย)
ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๓๕) จานวน ๑ ฉบับ

วิธีการคัดเลือก
สถาบั น บ าบั ด รั กษาและฟื้ นฟู ผู้ ติด ยาเสพติด แห่ ง ชาติ บรมราชชนนี จะสอบคัด เลื อ กโดย
พิจ ารณาจากการสอบข้อ เขี ย นทดสอบความรู้ค วามสามารถทั่ ว ไป ความรู้ค วามสามารถเฉพาะต าแหน่ ง
และสอบสั ม ภาษณ์ โ ดยพิ จ ารณาการแต่ ง กาย บุ ค ลิ ก ภาพ ความสามารถในการแก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า
และความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
- กาหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
- สถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์ และแผนงาน
ภารกิจด้านอานวยการ ชั้น 2 ตึกอานวยการ สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 480, 490
หลักสูตรและวิธีการสอบ
5.๑ ทดสอบด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และด้านความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (100 คะแนน)
ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน
๑. ความรู้ ทั่ว ไปเกี่ย วกับ สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ ติดยาเสพติดแห่ งชาติบรมราชชนนี
กรมการแพทย์ (50 คะแนน)
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (50 คะแนน)
5.2 ทดสอบด้านสมรรถนะของบุคคล
(100 คะแนน)
(ทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์)

-3เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเสอบ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกและผู้คัดเลือกได้
จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ
สาหรับการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบ
หรือคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกหรือผู้คัดเลือกได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

(นายสรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา)
ผู้อานวยการสถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

ชื่อตาแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. เขียนข่าว/บทความ

2. ประสานรวบรวมข้อมูลข่าว
และเขียนข่าว one page
3. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
4. เผยแพร่ข่าวสาร สื่อ
ประชาสัมพันธ์ และตอบ
ข้อความทาง facebook
/Line/ และช่องทางอื่นๆ
5. ทาแบบประเมินความพึง
พอใจของญาติและผู้ป่วย OPD
และผู้ป่วย IPD
6. ประสานงานและดูแลเรื่อง
การสัมภาษณ์/ถ่ายทา
7.ประสานงานเรื่องการดูงาน/
อบรม
7. ให้บริการขอสื่อต่างๆ
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ
1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญา การประเมินโดยการสอบข้อเขียน
ตรี ทุกสาขา
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป
2. มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักงาน 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
บริการ
สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยา
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ เสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
ติดต่อ ต้อนรับ ชี้แจง และ
3. ความรู้ ค วามสามารถที่ จ าเป็ น
อานวยความสะดวกแก่ผู้มา
สาหรับการปฏิบัติงานเฉพาะตาแหน่ง
ติดต่อได้เป็นอย่างดี
นักประชาสัมพันธ์
4. มีวิสัยทัศน์/ทัศนคติที่ดีต่อ 4. ความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
การทางานบริการ
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
5. มีความรู้และทักษะภาษา
- ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับ
อังกฤษ สามารถสื่อสารได้เป็น การปฏิบัติงานในตาแหน่ง
อย่างดี
- ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
6. มีความรู้และประสบการณ์ ในตาแหน่ง
เรื่องการวางแผนการประชา
- สมรรถนะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การ
สัมพันธ์
ปฏิบัติงานในตาแหน่ง
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Office
(Word, Excel, Photoshop)
หรือโปรแกรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ไ ด้
เป็นอย่างดี

คะแนน
เต็ม
100
50

วิธีการ
ประเมิน
สอบข้อเขียน

50

สอบข้อเขียน

100

สอบสัมภาษณ์

ค่าตอบแทน
14,630.-

จานวน
อัตราว่าง
1

