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(ร่าง)

ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------------------------------ด้วย สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลื อกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มของงาน และการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ ๒5 กันยายน 2555 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๔๗ เกี่ยวกับการกาหนดคุณสมบัติสาหรับผู้ที่จะได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับ
สมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรร จานวน 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง รายละเอียดการจ้างงาน อัตราว่าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์
ระยะเวลาการจ้าง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๔.๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(๔.๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๔.๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๔.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๔.๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
/สาหรับ....

๒
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการ
เลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไ ม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่
เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
๓. การรับสมัคร
๓.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้เพียง 1 ตาแหน่ง
เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
3.2 วิธีการสมัครสอบ
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ยื่นสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3.2.1 เข้าไปที่เว็บไซต์ http://job.fda.moph.go.th
3.2.3 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ปรากฏบนหน้าจอให้ถูกต้องและครบถ้วนตามขั้นตอนที่
กาหนด ระบบจะกาหนดแบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลก่อนสั่งพิมพ์ หากสั่งพิมพ์แล้วจะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลได้)
3.2.๓ พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่
มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นบันทึก
(Diskette หรือ Flash drive) เป็นต้นไป เพื่อพิมพ์ในภายหลัง
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังนี้
1) ระบบการรับสมัครติดต่อ Call Center บริษัท อินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย
จากัด หัวข้อสารพันปัญหาที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์การรับสมัครครั้งนี้
2) รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครของตาแหน่งต่าง ๆ ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สานักงานเลขานุการกรม สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๗๑84, ๐ ๒๕๙๐ ๗241
ในวันและเวลาราชการ
๓.3 การชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ให้ ผู้ ส มั ค รน าแบบฟอร์ ม การช าระเงิ น ไปช าระเงิ น เฉพาะที่ เ คาน์ เ ตอร์ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
ภายในเวลาทาการของธนาคาร และเก็บหลักฐานการชาระเงินไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว
/3.4 ค่า ....

๓
๓.4 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ดังนี้
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย
3.4.1 ค่าธรรมเนียมสอบตาแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป จานวน ๒๐๐ บาท
3.4.2 ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จานวน ๓๐ บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.5 เงื่อนไขในการรับสมัคร
3.5.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการ
อนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้ การสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย
กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
3.5.๒ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดัง กล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูล อันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗
3.5.๓ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รสอบจริ ง และต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริ งในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิ ของตาแหน่งที่สมัครสอบ
หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร
สอบ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะไม่ คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ทุกกรณี
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
4.1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
ส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ์ เข้ารับการประเมิ น
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และกาหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ภายในวั น ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 ณ ฝ่ า ยการเจ้ า หน้ า ที่
สานักงานเลขานุการกรม สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร ๓ ชั้น ๒ และทางเว็บไซต์
http://job.fda.moph.go.th
4.2 การประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ (การสัมภาษณ์)
ส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ์ เข้ารับการประเมิ น
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (การสัมภาษณ์) ตามลาดับเลขที่ประจาตัวสอบ ไว้ที่ประกาศ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สานักงานเลขานุการกรม สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ อาเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี และทางเว็บไซต์ http://job.fda.moph.go.th
/4.3 หลักฐาน...

๔
4.3 หลักฐานแสดงตนในการเข้าสอบ
4.3.1 การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
ผู้เ ข้ า สอบต้ อ งน าบัต รประจาตั วประชาชน หรื อ บัตรเจ้า หน้า ที่ของรั ฐ ซึ่ง มีรู ป ถ่า ย
ลายมือชื่อ และมีเลขประจาตัว 13 หลักชัดเจน ไปในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรดังกล่าวมา
แสดงในวันสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
4.3.2 การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (การสัมภาษณ์) เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ให้ผู้เข้าสอบแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
(๒) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ซึ่งติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา
ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(๓) ส าเนาปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองฉบั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ห รื อ
ประกาศนียบัตรแล้วแต่กรณี และสาเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่
แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาของสถานศึกษาใดนั้น จะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษา
นั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
(๔) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (กรณีที่ชื่อ นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวน ๑ ฉบับ
สาเนาเอกสารทุกฉบั บให้ผู้สมัครเขียนคาว่า “สาเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุเลข
ประจาตัวสอบกากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสาเนาเอกสาร และให้นาเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย
อนึ่ ง กรณี ที่ ต รวจสอบพบภายหลั ง ว่ า หลั ก ฐานและเอกสารการรั บ สมัค รสอบ หรื อ มี
คุณสมบัติการสมัครไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิ์ ได้รับ
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบ
ข้อเขียน) และครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะกาหนดให้สอบ
ข้อเขีย นก่อน และผู้ ส มัครจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนตามเกณฑ์การตัดสิ นแล้ ว จึงจะมีสิ ทธิ์ เข้าสอบ
สัมภาษณ์ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
6. เกณฑ์การตัดสิน
6.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
6.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60
/6.3 การขึ้น....
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รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตาแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

2. สังกัด

สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3. อัตราว่าง

จานวน ๒ อัตรา

4. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
4.1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสานักงานในด้าน
ต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหาร
อาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
(2) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร
สาหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(3) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ
เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(4) ทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้
การดาเนินงานบรรลุเปูาหมายตามที่กาหนด
(5) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บริหาร
ของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
(6) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
4.3 ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.4 ด้านการบริการ
ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คาแนะนาเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงาน
ที่รับผิดชอบ
5. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับ ปริ ญญาตรีห รืออย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิช า
บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป บริหารทรัพยากรมนุษย์ ศิลปศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์บัณฑิต มนุษยศาสตร์

เอกสารแนบประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หน้า 1 จาก 8

6. ค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท

7. สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

8. ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันที่เริ่มทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
1) ความรู้ความสามารถทั่วไป
2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
4) ความรู้เกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ

๑๐๐ คะแนน

สอบข้อเขียน
- อัตนัย

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
1) มนุษย์สัมพันธ์ (20 คะแนน)
2) บุคลิกภาพ (20 คะแนน)
3) ความมั่นคงทางอารมณ์ (20 คะแนน)
4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ (20 คะแนน)
5) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (20 คะแนน)

๑๐๐ คะแนน

สอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หน้า 2 จาก 8

รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตาแหน่ง

นักวิชาการอาหารและยา

2. สังกัด

สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3. อัตราว่าง

จานวน 1 อัตรา

4. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการอาหารและยา ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
4.1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) พิจ ารณาเบื้ อ งต้ นในการอนุ ญาตเกี่ย วกั บผลิ ตภั ณ ฑ์ สถานที่ การโฆษณาเกี่ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ก่อนออกสู่ตลาด เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานที่กาหนด
(2) ร่วมติดตามตรวจสอบ เฝูาระวังผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ ฉลาก และการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลังออกสู่ตลาดและประมวลหลักฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการบริโภค
(3) ร่วมดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคเกี่ยวกับการบริโภคเกี่ยวกับการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภคในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(4) ร่ว มในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒ นาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและระบบงาน
คุ้ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ เพื่ อ น ามาใช้ ก าหนด ปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละมาตรฐานใ นการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการวางแผนและจัดทาคาของบประมาณเพื่อใช้ดาเนินงาน
(5) รวบรวม ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เพื่อการกาหนดและปรับปรุงหลักเกณฑ์ / กฎหมายด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(6) เก็บรักษา ทางาน ใช้ประโยชน์ ซึ่งของกลางที่ฝุาฝืนพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
(7) ร่ว มนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโ ภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อให้ผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามเปูาหมาย
(8) ร่วมดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพให้
ทราบและดาเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการรับรองการ
ปฏิบัติตามระบบสากล เพื่อให้บรรลุตามเปูาหมายการคุ้มครองผู้บริโภค
(9) ร่วมศึกษา ค้นคว้าและร่วมพิจารณาตอบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ มาตรฐานตาม
กฎหมาย มาตรการต่าง ๆ ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อนาไปใช้ใน
การวิเคราะห์ในการปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
(10) ร่ ว มด าเนิ น การศึ ก ษา และพั ฒ นาระบบสารสนเทศและเครื อ ข่ า ยด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
สุขภาพ เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาระบบให้มีความถูกต้องและทันสมัย
(11) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่ว มดาเนินการวางแผนการทางานของหน่ว ยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

เอกสารแนบประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หน้า 3 จาก 8

4.3 ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.4 ด้านการบริการ
ร่ ว มดาเนิ น งานในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิ ตภั ณฑ์สุ ขภาพ
กฎระเบียบและมาตรการตามกฎหมาย แก่ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางภูมิภาค
และท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลและนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
5. คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
6. ค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท

7. สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

8. ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันที่เริ่มทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
1) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3) เกี่ยวกับการกากับดูแลผลิตภัณฑ์อาหาร
4) ความรู้เกี่ยวกับการกากับดูแลสถานที่ผลิตอาหาร

๑๐๐ คะแนน

สอบข้อเขียน
- อัตนัย

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
1) มนุษย์สัมพันธ์ (20 คะแนน)
2) บุคลิกภาพ (20 คะแนน)
3) ความมั่นคงทางอารมณ์ (20 คะแนน)
4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ (20 คะแนน)
5) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (20 คะแนน)

๑๐๐ คะแนน

สอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หน้า 4 จาก 8

รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตาแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. สังกัด

สานักยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3. อัตราว่าง

จานวน 1 อัตรา

4. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
4.1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ
การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนามาสรุปเสนอประกอบการกาหนดนโยบายและเปูาหมายของส่วน
ราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคง
(2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจและแผนกลยุทธ์ของส่วน
ราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกาหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้
สามารถบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
(3) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทาแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(4) สารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการจัดทา
แผนงาน หรือกาหนดยุทธศาสตร์
(5) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลเพื่อ
ประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
4.2 ด้านการวางแผนและติดตามประเมินผล
(1) วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
(2) ติดตามและประเมินผล
4.3 ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.4 ด้านการบริการ
(1) รวบรวมข้อมูลเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนงานโครงการ
(2) ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและ
แผนเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
4.5 ด้านการติดตามประเมินผล
เอกสารแนบประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หน้า 5 จาก 8

5. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรืออย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาบริหาร
ศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท

7. สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

8. ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันที่เริ่มทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
100 คะแนน สอบข้อเขียน
1) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการนาไปสู่การปฏิบัติของนโยบายและแผน
- อัตนัย
สาธารณสุข (25 คะแนน)
2) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการนาไปสู่การปฏิบัติของแผนปฏิบัติการ (25
คะแนน)
3) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการนาไปสู่การปฏิบัติของการบริหาร
งบประมาณของภาครัฐ (25 คะแนน)
4) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการนาไปสู่การปฏิบัติของการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (25 คะแนน)
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
1) มนุษย์สัมพันธ์ (20 คะแนน)
2) บุคลิกภาพ (20 คะแนน)
3) ความมั่นคงทางอารมณ์ (20 คะแนน)
4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ (20 คะแนน)
5) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (20 คะแนน)

100 คะแนน สอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หน้า 6 จาก 8

รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตาแหน่ง

พัฒนาระบบราชการ

2. สังกัด

สานักยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3. อัตราว่าง

จานวน 2 อัตรา

4. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบราชการ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
4.1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สรุปความคิดเห็น จัดทาข้อเสนอเบื้องต้น เพื่อประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
(2) ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้คาปรึกษาแนะนาแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
เกี่ยวกับการดาเนินการพัฒนาระบบราชการ เพื่อให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนอง
ความต้องความต้องการของประชาชน
(3) ศึกษา วิเคราะห์ ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการจัดและพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ การจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก การกาหนดชื่อ การกาหนดอานาจหน้าที่
และการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม เพื่อปรับบทบาท ภารกิจและ
ขนาดของส่วนราชการให้มีความเหมาะสม
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่น
ของรัฐ ดาเนินการตามนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ แนวทางการพัฒนาระบบราชการ เพื่อให้การพัฒนา
ระบบราชการเกิดผลเป็นรูปธรรม
(5) ปฏิบั ติงานเกี่ย วกับการเผยแพร่ สื่ อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒ นาระบบ
ราชการแก่ส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป รวมทั้ ง การฝึกอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการในการพัฒนาระบบราชการด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
(6) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการการ
ประเมิน ผลการปฏิบั ติร าชการของส่ ว นราชการและหน่ว ยงานอื่นของรัฐ การส่ ง เสริ มการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ รวบรวมข้อมูล จัดทารายงานเกี่ยวกับการดาเนินการพัฒนาระบบราชการเพื่อให้การ
ดาเนินการเป็นไปตามนโยบายและเปูาหมายที่กาหนด
(7) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณและการคลั ง การ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ การสื่อสารสร้างความเข้าใจในการพัฒนา
ระบบราชการ การประชาสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์ งานช่วยอานวยการ งานสวัสดิการ งานอาคารสถานที่ เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินการตามภารกิจหลักของส่วนราชการ
(8) ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร
4.2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่ว มดาเนินการวางแผนการทางานของหน่ว ยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
เอกสารแนบประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หน้า 7 จาก 8

4.3 ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.4 ด้านการบริการ
(1) ให้คาปรึกษาแนะนาในเบื้องต้น ชี้แจงและตอบปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
แก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐอย่างอื่น ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การพัฒนาระบบ
ราชการ แก่ส่วนราชการบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
(2) เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒ นาระบบราชการ แก่ข้าราชการ หรือ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการพัฒนาระบบราชการไทยจัดเก็บข้อมูลจัดทาฐานข้อมูล
หรื อ สารสนเทศเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารราชการ เพื่ อ ประกอบการก าหนดนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ มาตรการ
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการพัฒนาระบบราชการ และเผยแพร่แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
5. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรืออย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาบริหาร
ศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท

7. สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

8. ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันที่เริ่มทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1
100 คะแนน สอบข้อเขียน
1) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการนาไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนาระบบ
- อัตนัย
ราชการ (25 คะแนน)
2) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการนาไปสู่การปฏิบัติของระบบสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนางาน (25 คะแนน)
3) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการนาไปสู่การปฏิบัติของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (25 คะแนน)
4) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการนาไปสู่การปฏิบัติของงานระบบคุณภาพ
(25 คะแนน)
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2
100 คะแนน สอบสัมภาษณ์
1) มนุษย์สัมพันธ์ (20 คะแนน)
2) บุคลิกภาพ (20 คะแนน)
3) ความมั่นคงทางอารมณ์ (20 คะแนน)
4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ (20 คะแนน)
5) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (20 คะแนน)

เอกสารแนบประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หน้า 8 จาก 8

