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ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

----------------------------------------------- 

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ ประเภททัว่ไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ  
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การก าหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มของงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒5 กันยายน 2555 
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติส าหรับผู้ที่
จะได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

๑.  ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
 1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ต าแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ   
     จ านวน 1 อัตรา 
 1.2 กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
     จ านวน 2 อัตรา 

1.3 รายละเอียดการจ้างงาน ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ ระยะเวลาการจ้าง  
(ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 
 

๒.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

(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) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ

การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 

/(6) ไม่เป็น.... 
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(๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้น

แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๘)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 

๓.  การรับสมัคร  
๓.1  วัน เวลา ที่รับสมัคร 

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่ง เท่านั้น 
ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2562 

3.2  วิธีการสมัครสอบ 
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ยื่นสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่        

13 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2562 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
3.2.1 เข้าไปที่เว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com 
3.2.2 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ปรากฏบนหน้าจอให้ถูกต้องและครบถ้วนตามขั้นตอนที่ก าหนด 

ระบบจะก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ (ผู้สมัครต้อง
ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลก่อนสั่งพิมพ์ หากสั่งพิมพ์แล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้) 

3.2.๓  พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จ านวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี
เครือ่งพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อพิมพ์ในภายหลัง 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังนี้ 
(1) ระบบการรับสมัครติดต่อ Call Center บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด หัวข้อ

สารพันปัญหาที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์การรับสมัครครั้งนี้ 
(2) รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครของต าแหน่งต่าง ๆ ที่ส านักงานเลขานุการกรม ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๗๑84, ๐ ๒๕๙๐ ๗241  ในวันและเวลาราชการ 

๓.3   การช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ให้ผู้สมัครน าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา

ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562 ภายในเวลาท าการของธนาคาร และเก็บ
หลักฐานการช าระเงินไว้เป็นหลักฐาน 

ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว 

๓.4   ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ดังนี้ 
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกต าแหน่ง จ านวน 400 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
3.4.1 ค่าธรรมเนียมสอบ     จ านวน 4๐๐ บาท  
3.4.2 ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน   ๓๐ บาท  
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น    
 
                        /3.5 เงื่อนไข.... 
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3.5  เงื่อนไขในการรับสมัคร 

3.5.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มี
สิทธิสมัครสอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้ โดยจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจาก
ผู้มีอ านาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 19 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรขั้นปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

3.5.๒ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น หาก
ผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗ 

3.5.๓ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน  
ใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่ง
ผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะ
ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณ ี

 

4.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ   
4.1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
(สอบข้อเขียน) 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ
การประเมิน ตามล าดับเลขประจ าตัวสอบ ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ส านักงานเลขานุการกรม  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซต์ 
https://fda.thaijobjob.com 

 

4.2 การประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี ๒ 
(การสัมภาษณ์)  

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (การสัมภาษณ์) ตามล าดับเลขประจ าตัวสอบ ณ ส านักงาน
เลขานุการกรม ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และทาง
เว็บไซต์ http://job.fda.moph.go.th 

 

4.3  หลักฐานแสดงตนในการเข้าสอบ 
4.3.1 การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)  

ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือ
ชื่อ และมีเลขประจ าตัว 13 หลักชัดเจน ไปในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดงในวันสอบ 
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

 

/4.3.2 การ... 
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4.3.2 การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (การสัมภาษณ์) เพ่ือประเมิน

ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ให้ผู้เข้าสอบแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(๑)  บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
(๒)  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ซึ่งติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า 

ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
(๓)  ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือ

ประกาศนียบัตรแล้วแต่กรณี และส าเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร  จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาของสถานศึกษาใดนั้น จะถือ
ตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษานั้นๆ 
เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร คือ วันที ่19 มีนาคม 2562 

(๔)  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-
นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  เป็นต้น จ านวน ๑ ฉบับ 

ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค าว่า “ส าเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจ าตัว
สอบก ากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร  

อนึ่ง กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการรับสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติ
การสมัครไม่ถูกต้อง  หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะถือว่า
ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการหรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) 

และครั้งที่ ๒ (การสัมภาษณ์) ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะก าหนดให้สอบข้อเขียนก่อน และ
ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนตามเกณฑ์การตัดสินแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้ 
 

6.  เกณฑ์การตัดสิน 
6.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และครั้งที่ 2 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
6.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1         
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

6.3 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในแต่ละครั้ง คือ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และครั้งที่ 2 
(การสัมภาษณ์) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 6๐ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงล าดับตามคะแนนรวมจากการ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในล าดับแรก
ตามล าดับ กรณี ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรมีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนสูงกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า หากคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 
 

/7. การ.... 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
 

1. ต าแหน่ง  นักพัฒนาระบบราชการ 

2. สังกัด  ส านักยา  

3. อัตราว่าง  จ านวน 1 อัตรา 

4. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบราชการ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

4.1 ด้านการปฏิบัติการ  
(1) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สรุปความคิดเห็น จัดท าข้อเสนอเบื้องต้น เพ่ือประกอบการ

พิจารณาก าหนดนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ 
(2) ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของ

รัฐ เกี่ยวกับการด าเนินการพัฒนาระบบราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ตอบสนองความต้องความต้องการของประชาชน 

(3) ศึกษา วิเคราะห์ ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดและพัฒนาโครงสร้างส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ การจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก การก าหนดชื่อ การก าหนด
อ านาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม เพ่ือปรับ
บทบาท ภารกิจและขนาดของส่วนราชการให้มีความเหมาะสม 

(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน ให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ ด าเนินการตามนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ แนวทางการพัฒนาระบบราชการ เพ่ือให้การ
พัฒนาระบบราชการเกิดผลเป็นรูปธรรม 

(5) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการแก่ส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป รวมทั้ง การฝึกอบรมให้
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการในการพัฒนาระบบราชการด้านต่าง ๆ เพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ 

(6) ปฏิบัติงานเกีย่วกับการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ การส่งเสริมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ รวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานเกี่ยวกับการด าเนินการพัฒนาระบบราชการเพ่ือให้
การด าเนินการเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนด 

(7) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณและการคลัง 
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ การสื่อสารสร้างความเข้าใ จ
ในการพัฒนาระบบราชการ การประชาสัมพันธ์ งานวิเทศสัมพันธ์ งานช่วยอ านวยการ งานสวัสดิการ งาน
อาคารสถานที่ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามภารกิจหลักของส่วนราชการ 

4.2 ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 



4.3 ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้

เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4.4 ด้านการบริการ 

(1) ให้ค าปรึกษาแนะน าในเบื้องต้น ชี้แจงและตอบปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการ แก่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐอย่างอ่ืน ภาคเอกชน และประชาชน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้การ
พัฒนาระบบราชการ แก่ส่วนราชการบังเกิดผลเป็นรูปธรรม 

(2) เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ แก่ข้าราชการ หรือ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาระบบราชการไทยจัดเก็บข้อมูลจัดท า
ฐานข้อมูลหรือสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารราชการ เพ่ือประกอบการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการพัฒนาระบบราชการ และเผยแพร่แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
5. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
6. ค่าตอบแทน  ได้รับคา่ตอบแทน 18,000 บาท 
7. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
8. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
 (ทั้งนี้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 รอบ และอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้อีก

ไม่เกินครั้งละ 4 ปี หากพนักงานราชการผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการก าหนด) 

9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
1) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการน าไปสู่การปฏิบัติของการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐ  
2) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการน าไปสู่การปฏิบัติระบบคุณภาพ 
3) หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารโครงการและการบริหารแบบ

มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
4) หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย 4.0 รัฐบาลดิจิทัล ระบบ

สุขภาพ และระบบสาธารณสุข 4.0 

๑๐๐ คะแนน สอบข้อเขียน 
  - อัตนัย 
 

ความสามารถทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Microsoft Word, Excel, 
PowerPoint) 

- สอบปฏิบัติ 

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 



รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร 
 
1. ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

2. สังกัด  ศูนย์ขอ้มูลและสารสนเทศ 

3. อัตราว่าง  จ านวน 2  อัตรา 

4. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ   
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

1.  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออ านวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความ
รับผิดชอบด าเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

2.  ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นย ามากท่ีสุด 
3.  ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความ

ต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ 
4.  เขียนชุดค าสั่งตามข้อก าหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น 
5. เขียนชุดค าสั่ง ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของค าสั่งเพ่ือให้ระบบปฏิบัติการ

ท างานได้อย่างถกูต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
6. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของ

หน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรง
ตามความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด 

7. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพ่ือให้ได้ระบบงาน
ประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 

8.  รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการท างานเครื่อง การติดตั้ง
ระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน และตรงตามความต้องการ 
ลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน 

9. วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

10. ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

11. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

12. ช่วยจัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง 



13. ด าเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่  
ผู้ใช้งาน หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 

14. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้ในการน าระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยเหลือผู้ใช้หากมีปัญหา
หรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
5. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

6. ค่าตอบแทน  ได้รับค่าตอบแทน 19,500 บาท 

7. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

8. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
 (ทั้งนี้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 รอบ และอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้อีก

ไม่เกินครั้งละ 4 ปี หากพนักงานราชการผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการก าหนด) 

9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
1) ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล 
2) ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3) ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
4) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบงาน 
5) ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ระบบงาน 
6) ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้อง 
7) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
8) ความรู้ความสามารถทั่วไป  

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 
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