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ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ในต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
----------------------------------------------- 

 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ในต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ฉะนั้นอาศัยอ านาจตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติส าหรับ   
ผู้ที่จะได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงาน
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จ านวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

๑. ชื่อกลุ่มงาน  ต าแหน่ง   
กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 
ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน    
อัตราว่าง 2 อัตรา 
ค่าตอบแทน  18,000 บาท  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติและระยะเวลาจ้าง  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

  

๒.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
๒.๑  คุณสมบัตทิั่วไป 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๔.๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
(๔.๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(๔.๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(๔.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(๔.๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖)   ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
 
                 (7) ไม่เป็น... 
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(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
 ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 

๓.  การรับสมัคร  
๓.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ      

ตามขัน้ตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 

ธันวาคม 2561  
 (1) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th ส่วนล่างสุดบนเว็บไซต์ เลือกแบนเนอร์ 

“รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด”  
 (2) กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด ระบบจะก าหนดแบบฟอร์มการ

ช าระเงินให้โดยอัตโนมัติ 
 (3) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินในกระดาษขนาด A4 หรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ทั้งนี้ 

ผู้สมัครสอบสามารถค้นหาแบบฟอร์มการช าระเงินได้ โดยไปท่ีเว็บไซต์ที่รับสมัคร เลือกหัวข้อ “พิมพ์ใบแจ้ง
ช าระเงิน” แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ ดังนี้ 
1) ระบบการรับสมัครติดต่อ Call Center บริษัท อินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย จ ากัด หัวข้อ

สารพันปัญหาที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์การรับสมัคร โทร. 0 2257 7159 กด 3 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 
8.30-17.30 น.  

2) รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครที่ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โทรศัพท ์0 2590 7714, 0 2590 7184 ในวันและเวลาราชการ  

 ขั้นตอนที่ 2 ช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ตั้งแต่วันที่ 12-19 ธันวาคม 2561  

 ให้ผู้สมัครสอบน าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาท าการของธนาคาร และให้เก็บ
หลักฐานการช าระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการช าระเงิน 
หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาที่ช าระเงิน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจาก
ที่ช าระเงินแล้ว โดยค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน 430 บาท ประกอบด้วย  

   1) ค่าธรรมเนียมสอบ     จ านวน 400 บาท 
  2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต  จ านวน 30 บาท  
 ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังจากช าระเงินแล้ว 
 หลังจากที่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการช าระ

เงินได้ที่เว็บไซตร์ับสมัครเลือกหัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการช าระเงิน" 
 ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ด าเนินการครบทุกขั้นตอนภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด  
3.2 เงื่อนไข... 
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3.2 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 3.2.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มี

สิทธิสมัครสอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรขั้นปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

 3.2.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่ อ และรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ดังนั้น หาก
ผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 137 

 3.2.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดผู้สมัครสอบไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐาน 
ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณี 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
4.1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ    

ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ 

ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ
การประเมิน ตามล าดับเลขที่ประจ าตัวสอบ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ถนนติวานนท์ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซต์ 
www.fda.moph.go.th 

4.2 การประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ครั้งที่ 2 (การสัมภาษณ์) 

 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารั บการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การสัมภาษณ์) ตามล าดับเลขท่ีประจ าตัวสอบ ณ กลุ่มเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
และทางเว็บไซต ์www.fda.moph.go.th 

4.3 หลักฐานแสดงตนในการเข้าสอบ 
 4.3.1 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 
 ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมี

เลขประจ าตัว 13 หลักชัดเจน ไปในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดงในวันสอบกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

 4.3.2 การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การสัมภาษณ์)  
 เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ให้ผู้เข้าสอบแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
 

(2) ใบสมัคร… 
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(2) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ซึ่งติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่
เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 

(3) ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือประกาศนียบัตร 
แล้วแต่กรณี และส าเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติก่อน
วันปิดรับสมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

(4) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่ชื่อ – นามสกุล 
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวน 1 ฉบับ 

ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค าว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจ าตัว 
สอบก ากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร 
 อนึ่ง กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการรับสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติการ
สมัครไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะถือว่าผู้สมัคร
สอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงาน
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดหรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
และครั้งที่ 2 (การสัมภาษณ์) ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะก าหนดให้สอบข้อเขียนก่อน
และผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนตามเกณฑ์การตัดสินแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

6.  เกณฑ์การตัดสิน 
 6.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในการประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 6.๒ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงล าดับตามคะแนนรวมจากการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในล าดับแรก
ตามล าดับ กรณี ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรมีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับ
ที่สูงกว่า 

7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบไว้

ที่ประกาศกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซต์  www.fda.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้น
ผลไปเมื่อครบก าหนด 2 ปี นับแต่วันที่ข้ึนบัญชี หรือถ้ามีการเลือกสรรในต าแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

8.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
8.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนด 
8.๒ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้รับการขึ้นบัญชีไว้ตามจ านวน

ต าแหน่งว่างไปปฏิบัติงานและด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง หากผู้ผ่านการเลือกสรรถึงล าดับที่จะจัดท า
สัญญาจ้างไม่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดท าสัญญาจ้าง 

 
 

8.3 ในกรณี… 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

1. ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

2. สังกัด  กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

3. อัตราว่าง  จ านวน ๒  อัตรา 

4. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ   
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลตัวเลขหลักฐานการท า
สัญญาและเอกสารต่างๆทางด้านการเงินการบัญชีเพ่ือให้การตรวจสอบด าเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรง
กับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง 

2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงินพัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการ
บริหารด้านอ่ืนๆของส่วนราชการเพ่ือดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดมี
ประสิทธิภาพสูงและตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

3. จัดท ารายงานการตรวจสอบรายเดือนเพ่ือเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชา
หรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการด าเนินงาน 

4. วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

5. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

6. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

7. ฝึกอบรมให้ค าปรึกษาเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาข้อ
ขัดแย้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้ค าแนะน าตอบ
ปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ
เอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
5. ค่าตอบแทน  ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท 

6. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2554 (ไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 

7. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานปีละ 2 รอบ) และอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี 
หากพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการก าหนด 

8. หลักเกณฑ…์ 
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8. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
1) ความรู้ความสามารถทั่วไป (25 คะแนน) 
2) ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี (25 คะแนน) 
3) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (25 คะแนน) 
4) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (25 คะแนน) 
 

๑๐๐ คะแนน สอบข้อเขียน 
  - ปรนัย 
 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่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 

 




