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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 เกี่ยวกับการกาหนดคุณสมบั ติสาหรับผู้ ที่จะได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร จานวน 61 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง รายละเอียดการจ้างงาน อัตราว่าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์
ระยะเวลาการจ้าง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
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
/2.2 คุณสมบัติ....

๒
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
๓. การรับสมัคร
๓.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้เพียง 1 ตาแหน่ง
เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
3.2 วิธีการสมัครสอบ
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ยื่นสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3.2.1 เข้าไปที่เว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com
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 เพื่อพิมพ์ในภายหลัง
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังนี้
1) ระบบการรับสมัครติดต่อ Call Center บริษัท อินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย
จากัด (มหาชน) หัวข้อสารพันปัญหาที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์การรับสมัครครั้งนี้
2) รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครของตาแหน่งต่าง ๆ ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
สานักงานเลขานุการกรม สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๗๑84, ๐ ๒๕๙๐ ๗241
ในวันและเวลาราชการ
๓.3 การชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ให้ผู้สมัครนาแบบฟอร์มการชาระเงินไปชาระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ภายในเวลาทาการ
ของธนาคาร และเก็บหลักฐานการชาระเงินไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว
๓.4 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ดังนี้
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.4.1 ค่าธรรมเนียมการสมัคร
จานวน 4๐๐ บาท
3.4.2 ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จานวน ๓๐ บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อ
มีการชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครภายในระยะเวลาที่กาหนด
3.4.3 ผู้สมัครที่ชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว จะได้รับเลขประจาตัวสอบ โดยจะ
กาหนดเลขประจาตัวสอบตามลาดับการชาระค่าธรรมเนียมในการสมัคร ซึ่งจะประกาศให้ทราบในวัน
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
/3.5 เงื่อนไข ....

๓
3.5 เงื่อนไขในการรับสมัคร
3.5.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการ
อนุมัติจ ากผู้มีอานาจอนุมัติ ก่อนวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ การสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบั ตร หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย
กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ และจะใช้
คุณวุฒิที่สูงกว่ามาใช้ในการสมัครไม่ได้
3.5.๒ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดัง กล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูล อันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗
3.5.๓ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รสอบจริ ง และต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบุ
ชื่อ-นามสกุล และเลขประจาตัวประชาชน
3.5.4 ในกรณีที่มีความผิ ดพลาดอันเกิดจากผู้ สมัครสอบไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนามา
ยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะถือว่าผู้สมัคร
สอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณี
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
4.1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
ส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ เข้ารับการประเมิ น
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และกาหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบียบเกี่ยวกับ การประเมิน ตามลาดับเลขประจาตัวสอบ ประมาณวันที่ 7 สิงหาคม 2560
ณ สานักงานเลขานุการกรม สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 3 ชั้น 2 และทางเว็บไซต์
https://fda.thaijobjob.com
4.2 การประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ (การสัมภาษณ์)
ส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิเข้ารับการประเมิ น
สมรรถนะ ครั้ ง ที่ ๒ (การสั มภาษณ์) ตามล าดั บเลขประจาตัว สอบ ณ ส านักงานเลขานุก ารกรม
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซต์
https://fda.thaijobjob.com
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 การ...

๔
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 ตร หรื อ ส าเนาหนัง สื อ รั บ รองฉบั บ สภามหาวิท ยาลั ย อนุ มั ติ ห รื อ
ประกาศนียบัตรแล้วแต่กรณี และสาเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่
แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาของสถานศึกษาใดนั้น จะ
ถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษา
นั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 3 สิงหาคม 2560
(๔) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (กรณีที่ชื่อ นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบรั บ รองแพทย์ ซึ่ งออกให้ ไม่เ กิน 1 เดือน นับจากวั นที่ต รวจร่างกายถึงวั นที่ยื่ น
เอกสาร และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
ส าเนาเอกสารทุ กฉบั บให้ ผู้ สมัครเขี ยนค าว่ า “ส าเนาถูกต้ อง” ลงชื่ อ วั นที่ และระบุเลข
ประจาตัวสอบกากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสาเนาเอกสาร และให้นาเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย
อนึ่ ง กรณี ที่ ต รวจสอบพบภายหลั ง ว่ า หลั ก ฐานและเอกสารการรั บ สมัค รสอบ หรื อ มี
คุณสมบัติการสมัครไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการหรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบ
ข้อเขียน) และครั้งที่ ๒ (การสัมภาษณ์) ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะกาหนดให้
สอบข้อเขียนก่อน และผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนตามเกณฑ์การตัดสินแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้า
สอบสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
6. เกณฑ์การตัดสิน
6.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และครั้งที่ 2 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
6.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60
6.3 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และครั้งที่ 2 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 และ
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงลาดับตามคะแนนรวมจากการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในลาดับแรกตามลาดับ กรณี ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรมี
คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนสูงกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบข้อเขียน
เท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
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เอกสารแนบท้าย ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
----------------------------------------------------รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตาแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

2. สังกัด

กองแผนงานและวิชาการ

3. อัตราว่าง

จานวน 4 อัตรา

4. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1. ติดตั้งเครื่ องคอมพิว เตอร์ส่ว นบุคคล ชุดคาสั่ งระบบปฏิบัติการ ชุดคาสั่งส าเร็จรูป ระบบ
เครื อ ข่ ายคอมพิ ว เตอร์ และอุป กรณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อง เพื่ อ อานวยการให้ ง านเทคโนโลยีส ารสนเทศในความ
รับผิดชอบดาเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
2. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยามากที่สุด
3. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความ
ต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ
4. เขียนชุดคาสั่งตามข้อกาหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดาเนินไปได้อย่างราบรื่น
5. เขียนชุดคาสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคาสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคาสั่งเพื่อให้ระบบปฏิบัติการ
ทางานได้อย่างถูกต้องแม่นยาและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
6. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของ
หน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรง
ตามความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด
7. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงาน
ประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
8. รวบรวมข้อมูลประกอบการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจั ดการระบบการทางานเครื่อง การติดตั้ง
ระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน และตรงตามความต้องการ
ลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน
9. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
10. ประสานงานทางานร่ วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
11. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
เอกสารแนบท้าย ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
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12. ช่ ว ยจั ด ท าคู่ มื อ ระบบและคู่ มื อ ผู้ ใ ช้ เพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ ผู้ ใ ช้ ใ ห้ ส ามารถใช้ ง าน
คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง
13. ดาเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ใช้งาน หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
14. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้ในการนาระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้หากมีปัญหา
หรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
5. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. ค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทน 19,500 บาท

7. สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

8. ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันที่เริ่มทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ความรู้ทั่วไปทางด้านคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ

๑๐๐ คะแนน

สอบข้อเขียน
- อัตนัย

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
1) มนุษย์สัมพันธ์ (10 คะแนน)
2) บุคลิกภาพ (20 คะแนน)
3) ความมั่นคงทางอารมณ์ (10 คะแนน)
4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ (30 คะแนน)
5) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (30 คะแนน)

๑๐๐ คะแนน

สอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบท้าย ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
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รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตาแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

2. สังกัด

สานักงานเลขานุการกรม

3. อัตราว่าง

จานวน ๒ อัตรา

4. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1. จัดทาบัญชีเอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี ของ
ส่วนราชการ
2. รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินของส่วนราชการเพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
และทันสมัย
3. จัดทาและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจั ดสรรงบประมาณตรงกับความ
จาเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
4. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทาและจัดสรรงบประมาณ
5. ดูแลการรับและจ่ายเงินสถานะทางการเงินตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับ-จ่ายเงินเพื่อให้การ
รับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพการปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
6. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนาในการ
ปฏิบัติงานวางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึ กอบรมจั ดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึ กอบรมและวิธีใช้
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้องเป็นต้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
ข้อกาหนด
7. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
8. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
9. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
10. ให้คาแนะนาตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบใน
ระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการเอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆที่เป็นประโยชน์
11. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้ นทาสถิติปรับปรุงหรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานการเงินและบัญชีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบายแผนงานหลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ
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5. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
6. ค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท

7. สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

8. ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันที่เริ่มทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
๑๐๐ คะแนน สอบข้อเขียน
1) ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
- ปรนัย
2) ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
3) ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการนาเงินส่งคลัง
4) ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
5) ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
6) ระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ
7) ระเบียบเกี่ยวกับวินัยทางการงบประมาณและการคลัง
8) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ GFMIS
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
1) มนุษย์สัมพันธ์ (10 คะแนน)
2) บุคลิกภาพ (20 คะแนน)
3) ความมั่นคงทางอารมณ์ (10 คะแนน)
4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ (30 คะแนน)
5) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (30 คะแนน)

๑๐๐ คะแนน สอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบท้าย ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
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รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตาแหน่ง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

2. สังกัด

กลุ่มตรวจสอบภายใน

3. อัตราว่าง

จานวน ๒ อัตรา

4. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลตัวเลขหลักฐานการทา
สัญญาและเอกสารต่างๆทางด้านการเงินการบัญชีเพื่อให้การตรวจสอบดาเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรง
กับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงินพัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการ
บริ ห ารด้านอื่น ๆของส่ ว นราชการเพื่อดูแลให้ การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดมี
ประสิทธิภาพสูงและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
3. จัดทารายงานการตรวจสอบรายเดือนเพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชา
หรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดาเนินงาน
4. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
5. ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
6. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ฝึกอบรมให้คาปรึกษาเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาข้อ
ขัดแย้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้คาแนะนาตอบ
ปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ
เอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
5. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
6. ค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท

7. สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

8. ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันที่เริ่มทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

เอกสารแนบท้าย ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
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9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
๑๐๐ คะแนน สอบข้อเขียน
1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
- ปรนัย
พ.ศ. 2551
2) ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
3) ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2546
4) มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน
5) แนวปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
1) มนุษย์สัมพันธ์ (10 คะแนน)
2) บุคลิกภาพ (20 คะแนน)
3) ความมั่นคงทางอารมณ์ (10 คะแนน)
4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ (30 คะแนน)
5) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (30 คะแนน)

๑๐๐ คะแนน

เอกสารแนบท้าย ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

สอบสัมภาษณ์

หน้า ๖ จาก 14

รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตาแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

2. สังกัด

สานักงานเลขานุการกรม
1 อัตรา
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
2 อัตรา
กองควบคุมวัตถุเสพติด
8 อัตรา
กองแผนงานและวิชาการ
3 อัตรา
กลุ่มควบคุมเครื่องสาอาง สานักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย 2 อัตรา
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สานักควบคุมเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย 2 อัตรา
สานักด่านอาหารและยา
3 อัตรา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1 อัตรา
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
1 อัตรา
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามฯ
4 อัตรา
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
2 อัตรา

3. อัตราว่าง

จานวน 29 อัตรา

4. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริห ารจัดการภายในสานักงานหรือการบริหารราชการทั่ว ไป ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสานักงานในด้านต่างๆ เช่น
งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคาร
สถานที่ งานสัญญาต่างๆ และ/หรืองานรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสาหรับการ
ประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
3. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การ
บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
4. ทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
5. ช่ว ยติ ดตามการปฏิ บั ติต ามมติ ข องที่ ป ระชุ ม หรื อการปฏิ บั ติ ตามคาสั่ ง ของผู้ บ ริ ห ารของ
หน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
6. วางแผนการทางานของตนเอง ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
7. ประสานการทางานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวมผลงานของทีมงาน ประสานงาน
กับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
8. ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คาแนะนาเกี่ยวกับงานในความรับผิ ดชอบในระดับเบื้องต้นแก่
หน่วยงานราชการเอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงาน
ที่รับผิดชอบ
เอกสารแนบท้าย ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

หน้า ๗ จาก 14

5. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
6. ค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท

7. สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

8. ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันที่เริ่มทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
1) ความรู้ความสามารถทั่วไป
2) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4) ความรู้เกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ

๑๐๐ คะแนน

สอบข้อเขียน
- ปรนัย

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
1) มนุษย์สัมพันธ์ (10 คะแนน)
2) บุคลิกภาพ (20 คะแนน)
3) ความมั่นคงทางอารมณ์ (10 คะแนน)
4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ (30 คะแนน)
5) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (30 คะแนน)

๑๐๐ คะแนน

สอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบท้าย ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

หน้า ๘ จาก 14

รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตาแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา

2. สังกัด

สานักด่านอาหารและยา

3. อัตราว่าง

จานวน 3 อัตรา

4. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับด้านตรวจสอบควบคุมการนาเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้การกากับแนะนาตรวจสอบของ
ผู้บังคับบัญชาในสานักด่านอาหารและยา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่นาเข้า
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการทดสอบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และชุด
ทดสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
1. ช่วยตรวจสอบการนาเข้านาผ่านส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามหลักวิชาการและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ช่วยเฝ้าระวังด้านคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการทดสอบ
เบื้องต้น ณ ด่านอาหารและยา และการเก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
3. ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาในการป้องกันและป้องปรามการนาเข้านาผ่าน การ
ส่งออกหรือการลักลอบนาเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
4. มีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงานประจาปีปรับปรุงวิธีการปฏิบัติรวมถึงการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
5. ร่วมประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
6. ร่วมชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ให้ คาแนะน าตอบปัญหาระดับเบื้องต้นแก่หน่ว ยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนในเรื่องข้อ
กฎหมายและวิธีปฏิบัติในการนาเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ
5. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ สาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร์ สาขาวิ ช าอุ ตสาหกรรมเกษตร สาขาวิ ช า
อุตสาหกรรมอาหาร
6. ค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท

7. สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

8. ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันที่เริ่มทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

เอกสารแนบท้าย ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

หน้า ๙ จาก 14

9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2) ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการนาเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ

๑๐๐ คะแนน

สอบข้อเขียน
- ปรนัย

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
1) มนุษย์สัมพันธ์ (10 คะแนน)
2) บุคลิกภาพ (20 คะแนน)
3) ความมั่นคงทางอารมณ์ (10 คะแนน)
4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ (30 คะแนน)
5) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (30 คะแนน)

๑๐๐ คะแนน

สอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบท้าย ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

หน้า ๑๐ จาก 14

รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตาแหน่ง

นักพัฒนาระบบราชการ

2. สังกัด

สานักยา

3. อัตราว่าง

จานวน 1 อัตรา

4. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบราชการ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
4.1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สรุปความคิดเห็น จัดทาข้อเสนอเบื้องต้น เพื่อประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
(2) ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้คาปรึกษาแนะนาแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐ เกี่ยวกับการดาเนินการพัฒนาระบบราชการ เพื่อให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ตอบสนองความต้องความต้องการของประชาชน
(3) ศึกษา วิเคราะห์ ให้ คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการจัดและพัฒนาโครงสร้างส่ว น
ราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ การจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก การกาหนดชื่อ การกาหนด
อานาจหน้ าที่ และการแบ่ งส่ ว นราชการภายในของส่ วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม เพื่อปรับ
บทบาท ภารกิจและขนาดของส่วนราชการให้มีความเหมาะสม
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน ให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
อื่นของรัฐ ดาเนินการตามนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ แนวทางการพัฒนาระบบราชการ เพื่อให้การ
พัฒนาระบบราชการเกิดผลเป็นรูปธรรม
(5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการแก่ส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป รวมทั้ง การฝึกอบรมให้
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการในการพัฒนาระบบราชการด้านต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
(6) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ การส่งเสริมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ รวบรวมข้อมูล จัดทารายงานเกี่ยวกับการดาเนินการพัฒนาระบบราชการเพื่อให้
การดาเนินการเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กาหนด
(7) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณและการคลัง
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานเลขานุ การคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ การสื่อสารสร้างความเข้าใจ
ในการพัฒนาระบบราชการ การประชาสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์ งานช่วยอานวยการ งานสวัสดิการ งาน
อาคารสถานที่ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามภารกิจหลักของส่วนราชการ
4.2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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4.3 ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้ ร ายละเอียดเกี่ ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.4 ด้านการบริการ
(1) ให้คาปรึกษาแนะนาในเบื้องต้น ชี้แจงและตอบปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการ แก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐอย่างอื่น ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การ
พัฒนาระบบราชการ แก่ส่วนราชการบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
(2) เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ แก่ข้าราชการ หรือ
บุคลากรที่เกี่ย วข้อง เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนการดาเนินการพัฒ นาระบบราชการไทยจัดเก็บข้อมูลจัดทา
ฐานข้อมูลหรื อสารสนเทศเกี่ย วกับ การบริห ารราชการ เพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการพัฒนาระบบราชการ และเผยแพร่แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
5. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
6. ค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท

7. สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

8. ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันที่เริ่มทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1
๑๐๐ คะแนน สอบข้อเขียน
1) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการนาไปสู่การปฏิบัติของการพัฒนาระบบ
- อัตนัย
บริหารจัดการภาครัฐ
2) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการนาไปสู่การปฏิบัติระบบคุณภาพ
3) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการนาไปสู่การปฏิบัติของการบริหาร
งบประมาณของภาครัฐ
4) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการนาไปสู่การปฏิบัติของการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
๑๐๐ คะแนน สอบสัมภาษณ์
1) มนุษย์สัมพันธ์ (10 คะแนน)
2) บุคลิกภาพ (20 คะแนน)
3) ความมั่นคงทางอารมณ์ (10 คะแนน)
4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ (30 คะแนน)
5) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (30 คะแนน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตาแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

2. สังกัด

สานักงานเลขานุการกรม
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ
สานักด่านอาหารและยา
สานักยา
สานักอาหาร
กลุ่มกฎหมายอาหารและยา

3. อัตราว่าง

จานวน 20 อัตรา

2 อัตรา
6 อัตรา
2 อัตรา
4 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา

4. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ป ฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน
ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รั บมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ดังนี้
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ
โต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดาเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น
และมีหลักฐานตรวจสอบได้
2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวก
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
3. ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสานักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน
4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่ างๆ นาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนาไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
5. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
6. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
7. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
5. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
6. ค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทน 13,800 บาท

7. สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

8. ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันที่เริ่มทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
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9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
๑๐๐ คะแนน สอบข้อเขียน
1) ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ปรนัย
2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
1) มนุษย์สัมพันธ์ (10 คะแนน)
2) บุคลิกภาพ (20 คะแนน)
3) ความมั่นคงทางอารมณ์ (10 คะแนน)
4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ (30 คะแนน)
5) ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (30 คะแนน)

๑๐๐ คะแนน สอบสัมภาษณ์
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