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ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
----------------------------------------------ด้วย สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็น
พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฉะนั้นอาศัยอานาจตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสั ญ ญาจ้ า งพนั ก งานราชการ ลงวั น ที่ ๑๑ กั น ยายน ๒๕๕๒ และระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการกาหนดคุณสมบัติสาหรับผู้ที่จะได้รับการ
ว่าจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยา
เสพติด จานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อกลุ่มงาน
บริการ
ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราว่าง
1 อัตรา
ค่าตอบแทน
11,280 บาท (ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000
บาท แต่เมื่อรวมกับค่าตอบแทนแล้วไม่เกินเดือนละ 13,285 บาท)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ระยะเวลาจ้าง
นับตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
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

-๒(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ทผี่ ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑
เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
๓. การรับสมัคร
๓.1 ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ยื่นสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สานักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อาเภอเมือง จั งหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วัน ที่ 1-5 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
08.30-16.30 น. สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๗๑84 และ ๐ ๒๕๙๐ ๗241
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่น ตาดา ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
ขนาด ๑ นิ้ว จานวน 1 รูป (เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่าย)
(๒) สาเนาแสดงผลการศึกษาตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระเบียนแสดงผลการเรียน
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้
มีอานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร จานวนอย่างละ 2 ฉบับ
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาบัตรทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล
ในหลักฐานไม่ตรงกัน) สาเนาใบผ่านทหารกองเกิน (สด.8) หรือ (สด.43) (สาหรับผู้สมัครเพศชาย) จานวน
อย่างละ 1 ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อกากับไว้ด้วย
๓.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัครในอัตรา 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และ
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
แต่ ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
๓.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ส มัครเข้ารั บ การเลือกสรรจะต้องรับผิ ดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณ สมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัคร

-๓ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็น
โมฆะสาหรับผู้นั้น และสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินให้ทราบ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สานักงานเลขานุการกรม สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ อาเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th/secretary
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
และครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะกาหนดให้สอบข้อเขียนก่อน
และผู้สมัครจะต้องผ่ านการสอบข้อเขียนตามเกณฑ์การตัดสินแล้ว จึงจะมีสิทธิ์ เข้าสอบสั มภาษณ์ ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
6. เกณฑ์การตัดสิน
6.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
6.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60
6.3 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะในแต่ละครั้ง คือ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ครั้งที่ 2 (การสัมภาษณ์) ไม่ต่ากว่าร้อยละ
๖๐ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงลาดับตามคะแนนรวมจากการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
และครั้งที่ ๒ ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในลาดับแรกตามลาดับ กรณี ผู้ที่ผ่านการ
เลือกสรรมีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนสูงกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบ
ข้อเขียนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบไว้ที่
ประกาศฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สานักงานเลขานุการกรม สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th/secretary โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกาหนด 2 ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
8.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด
8.๒ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้รับการขึ้นบัญชีไว้ตามจานวน
ตาแหน่งว่างไปปฏิบัติงานและดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง หากผู้ผ่านการเลือกสรรถึงลาดับที่จะจัดทา
สัญญาจ้างไม่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานในตาแหน่งดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดทาสัญญาจ้าง
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-๕รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่
ชัดเจนภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น ร่างหนังสื อโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม
การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดาเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่น และมีหลักฐานตรวจสอบได้
2. ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อ วัตถุเสพติดทางการแพทย์ เพื่อนาส่งให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
3. บริหารปริมาณคงคลังวัตถุเสพติด (คลังยานอก) ให้เพียงพอกับการจาหน่ายแก่สถานพยาบาลทั่วประเทศ
4. ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการจาหน่ายวัตถุเสพติดเพื่อสนับสนุนแลกเปลี่ยนและประสาน
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ร่ ว มพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กระบวนการจั ด ส่ ง วั ตถุ เ สพติ ด ทางการแพทย์ ใ ห้ ทั น สมั ย และเป็ น ไปตาม
กฎหมายที่กาหนด
6. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อ ทั้งทางตรง และทางอ้อม เช่น โทรศัพท์ หรือ อินเทอร์เน็ต
7. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่างๆ นาเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อนาไปใช้เสนอแนะ
และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานต่อไป
8. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
คะแนนเต็ม
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
๑๐๐
1) ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
คะแนน
2) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
3) ความรู้พื้นฐานเกีย่ วกับกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
4) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
๑๐๐
ประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ จ าก คะแนน
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรม
ที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอื่นเพิ่มเติมเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ วงท่าวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน
- อัตนัย

สอบสัมภาษณ์

