ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
ด้วยสถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร
คัดเลื อกบุ คคลเพื่อปฏิบั ติงานที่ สถาบัน บาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จานวน
1 อัตรา ในตาแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา อัตราเงินเดือนๆ ละ 11,220 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อย
ยี่สิบบาทถ้วน) ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานสารนิเทศสื่อสังคม ยา สารเสพติดและโสตทัศนูปกรณ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางด้านโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการติดตั้ง
ใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ตลอดจนการจัดหา
จัดทา เก็บรักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ สามารถจัดเตรียมและควบคุมการใช้โสตทัศนูปกรณ์ประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องฉาย Visualizer เครื่องเสียง เพื่อประกอบการเรียนการสอน
การบรรยายในการประชุม/ฝึกอบรม/การศึกษาดูงาน 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 ๒๕๖5
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งจ้างเหมาบริการ
ตาแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ
2. มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทางานเป็นทีมได้
3. สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้

-2เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
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 สาเนา
ระเบียบแสดงผลการศึกษา (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 ตุลาคม 2564
- สถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน
ภารกิจด้านอานวยการ ชั้น 2 ตึกอานวยการ สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02 523 6024
หลักสูตรและวิธีการสอบ
5.๑ ทดสอบด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และด้านความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (100 คะแนน)
ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน
๑. ความรู้ ทั่ว ไปเกี่ย วกับ สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ ติดยาเสพติดแห่ งชาติบรมราชชนนี
กรมการแพทย์ (50 คะแนน)
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (50 คะแนน)
5.2 ทดสอบด้านสมรรถนะของบุคคล
(100 คะแนน)
(ทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์)
เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐

-3การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกและผู้คัดเลือกได้
จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ
สาหรับการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบ
หรือคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกหรือผู้คัดเลือกได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564

(นายสรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา)
ผู้อานวยการสถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

