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ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

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

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้าง
พนักงานราชการ  ลงวันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง  การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มของงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ ๒5 กันยายน 2555 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๗ เกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติส าหรับผู้ที่จะได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศ      
รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร จ านวน 61 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

๑.  ชื่อกลุ่มงาน  ต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้างงาน 
  ชื่อกลุ่มงาน ต าแหน่ง รายละเอียดการจ้างงาน อัตราว่าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ 
ระยะเวลาการจ้าง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
 

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) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

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

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 

/2.2 คุณสมบัติ.... 
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2.2  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

 

๓.  การรับสมัคร  

๓.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้เพียง 1 ต าแหน่ง 
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

ก าหนด ระบบจะก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
(ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลก่อนสั่งพิมพ์ หากสั่งพิมพ์แล้วจะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลได้) 

3.2.๓  พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จ านวน ๑ แผ่น หรือหากไม่
มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพ่ือพิมพ์ในภายหลัง 

ทั้งนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้  ดังนี้ 
1)   ระบบการรับสมัครติดต่อ Call Center บริษัท อินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย 

จ ากัด (มหาชน) หัวข้อสารพันปัญหาที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์การรับสมัครครั้งนี้ 
2)   รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครของต าแหน่งต่าง ๆ ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  

ส านักงานเลขานุการกรม ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๗๑84, ๐ ๒๕๙๐ ๗241  
ในวันและเวลาราชการ 

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

ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ภายในเวลาท าการ
ของธนาคาร และเก็บหลักฐานการช าระเงินไว้เป็นหลักฐาน 

ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว 

๓.4   ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ดังนี้ 
  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกต าแหน่ง ประกอบด้วย 

3.4.1 ค่าธรรมเนียมการสมัคร    จ านวน 4๐๐ บาท  
3.4.2 ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน   ๓๐ บาท  
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การสมัครจะมีผลสมบูรณ์เม่ือ

มีการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
3.4.3 ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะ

ก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับการช าระค่าธรรมเนียมในการสมัคร ซึ่งจะประกาศให้ทราบในวัน
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน                        
 

/3.5 เงื่อนไข .... 
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3.5  เงื่อนไขในการรับสมัคร 

3.5.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้ โดยจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย 
กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์  และจะใช้
คุณวุฒิท่ีสูงกว่ามาใช้ในการสมัครไม่ได้ 

3.5.๒ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๓๗ 

3.5.๓ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบุ 
ชื่อ-นามสกุล และเลขประจ าตัวประชาชน 

3.5.4 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบน ามา
ยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะถือว่าผู้สมัคร
สอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
จะไมค่ืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณ ี

 

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

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และก าหนดวัน เวลา สถานที่ 
และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน  ตามล าดับเลขประจ าตัวสอบ  ประมาณวันที่ 7 สิงหาคม 2560  
ณ ส านักงานเลขานุการกรม ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 3 ชั้น 2 และทางเว็บไซต์  
https://fda.thaijobjob.com 

 

4.2 การประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ (การสัมภาษณ์)  

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (การสัมภาษณ์) ตามล าดับเลขประจ าตัวสอบ ณ ส านักงานเลขานุการกรม  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ถนนติวานนท์  อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  และทางเว็บไซต์ 
https://fda.thaijobjob.com 

 

4.3  หลักฐานแสดงตนในการเข้าสอบ 
4.3.1 การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)  

ผู้เข้าสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย 
ลายมือชื่อ และมีเลขประจ าตัว 13 หลักชัดเจน ไปในวันสอบทุกครั้ง หากไม่มีบัตรดังกล่าวมา
แสดงในวันสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

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

ประเมินความเหมาะสมกับต 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) ที่
แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร  จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาของสถานศึกษาใดนั้น จะ
ถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษา
นั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร คือ วันที ่3 สิงหาคม 2560 

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

(๕)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ตรวจร่างกายถึงวันที่ยื่น
เอกสาร และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 

ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค าว่ า “ส าเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่  และระบุเลข
ประจ าตัวสอบก ากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร และให้น าเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย 

อนึ่ง กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการรับสมัครสอบ หรือมี
คุณสมบัติการสมัครไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการหรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  (สอบ

ข้อเขียน) และครั้งที่  ๒ (การสัมภาษณ์)  ทั้งนี้  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะก าหนดให้
สอบข้อเขียนก่อน และผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนตามเกณฑ์การตัดสินแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้า
สอบสัมภาษณ์  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 

6.  เกณฑ์การตัดสิน 
6.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และครั้งที่ 2 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
6.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 

6.3 การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะครั้งที ่1 (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และครั้งที่ 2 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 และ
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงล าดับตามคะแนนรวมจากการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 
ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในล าดับแรกตามล าดับ  กรณี ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรมี
คะแนนเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนสูงกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนสอบข้อเขียน
เท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

/7. การ.... 



... ,M -.I" ...., · ..
mi. rrrstJ~:n1f1~1~1Jilbb~:n1~1J1J\Jru1J~1~1Jil~~11Jn1~b~ilnfl~~ 

cal CU 

?f1t1n'J1ufOl ru ~ n~~:w n1 ~ eJ1Vl1 ~ ua~ ~ 1 'OJ ~ LJ ~~ n1 fd1 ~ 1 ~~ eJ ~~ 1un1~ b~ eJ na~~ {911:W ~1~u 
cu 

fOl ~ uuua eJ u11'~ LJ ~ ~ n 1 fd1 ?f1t1n'J1uba~ 1un 1~ n ~:w ?f1t1n 'J1u fOl ru ~ n ~ ~:w n 1~ eJ1Vl1 ~ ua~ ~ 1 ouu&111 uuvi' 
1 lV 

o 4 CV ~ 1 
II 

~ h /Ifd hall bl b 1 cv 4 ICV q q CVeJ1bfleJb:WeJ'J 'OJ'JVl1~tJtJVl~~ uaemeriu 6lf{91 ttps:a.t allo 10 .com ~~tJf1J~~1~~eJ~'Jn~11 VI 

Li1'U~'U~flL~ fnlj~eJi'Ut:.l~ ltJ L~eJfl';j'U n1'Vj'U~ ® U'lJ'U LLvl1''U~;ff'Utr f1J:U 'VI~eJ'lJ'U LLvl1''U'lh~n1P1-r'UG1iT fl';j1'U 

~1bbVltl'J~iJ~n~ru~'J1tJb~~1ntJmVl:Wbb~1bb~n~ru . 

Q,I 0 Q,I II II I 4 

~. n1~\lflVl1flruru1\11~~~11Jn1~b~ilnfl~~ 
cal cal cu 

lV I 4 lV 0 cV lV q 0 CV 0 

~. (9) ~ ~1tJ rnuaeJn?f~~'OJ~{91 eJ'JVl1?f ruru1'OJ1'J{911:WVl?f1tJ n'J1tJfOlru~n~~:wn1~eJ1V11~bb~~~1n1V1tJ~
CU 1lI 1lI • 

~.1!> ?f1t1n'J1u fOl ru~ n~~:w n1~ eJ1Vl1 ~ ua ~~ 1 1~~~ 1tJ n1~ b~ eJ na~~~1~crtJ n1~~utrru;J11'{911:W -oJ1tJ1u cu 1lI 

~1LL'VI'll ,:rh:ll'lhJ ~ tr~.:I1 'ULL~ ~~1Lii'Um ';j-:ij~ vl1 G1f1J f1J T~' 1.:1 'VI1n ~~ 1'Um ';jL~ eJ n '" ';j';jii.:ll;\'1~'U~ 'J ~ -:ij~ vl1 

~f1J f1J1 'OJ'1'Jl:wLJ ~ ~?f 'Jrl'OJ ~ b~1LJ ~tJ~ 'J1tJ1u~1uVltl'J~'Jn~ 11 'OJ ~~ eJ11?fa~ ~Vl51:w b~1crtJ n1~~~vl1~f1J f1J1 'OJ'1'J 

~.Q1 1tJn~ru~iJm~crtJn1~b~eJn?f~~:W1nn11-oJ1tJ1tJ~1bbVltl'J11'J bb~~fl1~VI~'JiJ~1bbVltl'J11'J~n~ru~ 
cu 

b~ ~1 ntJVI~eJ fOl ~1 ~ fOl ~'JntJ sa'J?f1t1n'J1tJ fOl ru~ n ~~:w n1~ eJ1V11 ~ ua ~ ~ 1 ~ 'OJ 1~ ru1 u~1 b·i1tJ11?f1:W1~ f:l1itJ fOl fOl a 
II 

~iJfOl11:W~fOl11:W?f1:W1~f:l vln~~ bb~~?f:W~~f:ltJ~1tJb~eJ'Jb~~1ntJ1~ neJ1'OJ~'OJ1~ru1~~'Oj'1'J~~1tJn1~b~eJn?f~~ 
cu cu 

'OJ1ntrru;J~1~~ eJ ~~ 1un1~ b~ eJ na~~~ iT'Jl:wVI:W ~ eJ1 ~ VI~eJ 'OJ ~~1 bcQtJn1~ b~ eJ n?f~~1VI:W m~ 
1lI cu II 

~. fl1irn~1\Jflw:n~~lIn1~il1V11~bb~:~1 \I:~1bil1Jn1~fl~~Vl1bb~:b~ilnfl~~~1~fl11111tJ~~lfl ~;;6~~1I 
II 

bb~:bflllilIl1f1 ~'Jt!tJ Vl1 niJ m~ eJ1'J11?f1:W1~f:l~1 ~ bVI~ eJ1~vi1tJ1~b~1crtJ n1~ b~ eJ n?f~~ btJtJ~t1n'J1tJ~1~n1~ cu 

'VI~eJ:UV'l~~ n)';j1l1'Uvl1'UeJ.:I L~ m tl'U 1t1~f1mhl~'VIf;N L~mbf;l:: bb:ij'-:11~f;i1,rn-:l1'UfI w::n~~1In1~m'VI1~bbf;l::tI1 
II 

VI~1\Jfl1~ 

.~ (ht1tJ'r~i~ 'i~tJ11~~~ri) 

L~~1~n1,~~~~n~~~n1~fl1~1~U~~~1 



เอกสารแนบท้าย ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2560         หน้า ๑ จาก 14 

เอกสารแนบท้าย ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 

----------------------------------------------------- 
รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร 

 
1. ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

2. สังกัด  กองแผนงานและวิชาการ 

3. อัตราว่าง  จ านวน 4  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 างานได้อย่างถูกต้องแม่นย 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 
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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 

9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
  ความรู้ทั่วไปทางดา้นคอมพิวเตอร์  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 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2560       หน้า ๓ จาก 14 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
 
1. ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 

2. สังกัด  ส านักงานเลขานุการกรม 

3. อัตราว่าง  จ านวน ๒  อัตรา 

4. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ   
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. จัดท าบัญชีเอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี  ของ
ส่วนราชการ 

2. รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินของส่วนราชการเพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
และทันสมัย 

3. จัดท าและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความ
จ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 

4. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าและจัดสรรงบประมาณ 

5. ดูแลการรับและจ่ายเงินสถานะทางการเงินตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ-จ่ายเงินเพ่ือให้การ
รับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพการปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 

6. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติงานวางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรมจัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้องเป็นต้นเพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
ข้อก าหนด 

7. วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

8. ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

9. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

10. ให้ค าแนะน าตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบใน
ระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการเอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆที่เป็นประโยชน์ 

11. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นท าสถิติปรับปรุงหรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานการเงินและบัญชีเพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบายแผนงานหลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ 
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5. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

6. ค่าตอบแทน  ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท 

7. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

8. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
1) ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น 
2) ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
3) ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาและการน าเงินส่งคลัง 
4) ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 
5) ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
6) ระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ 
7) ระเบียบเกี่ยวกับวินัยทางการงบประมาณและการคลัง 
8) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ GFMIS 
      

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 ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2560       หน้า ๕ จาก 14 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
 
1. ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

2. สังกัด  กลุ่มตรวจสอบภายใน 

3. อัตราว่าง  จ านวน ๒  อัตรา 

4. ขอบขา่ยงานที่จะปฏิบัติ   
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลตัวเลขหลักฐานการท า
สัญญาและเอกสารต่างๆทางด้านการเงินการบัญชีเพื่อให้การตรวจสอบด 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
ระดับรองลงมาและตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่  พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาข้อ
ขัดแย้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้ค าแนะน าตอบ
ปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ
เอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

5. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

6. ค่าตอบแทน  ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท 

7. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

8. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
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9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมนิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
 1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2551 
2) ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
3) ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2546 
4) มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน  
5) แนวปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
     

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 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
 
1. ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 

2. สังกัด ส านักงานเลขานุการกรม     1 อัตรา 
กองควบคุมเครื่องมือแพทย ์   2 อัตรา 
กองควบคุมวัตถุเสพติด    8 อัตรา 
กองแผนงานและวิชาการ    3 อัตรา 
กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  2 อัตรา 
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  2 อัตรา 
ส านักด่านอาหารและยา    3 อัตรา 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร    1 อัตรา 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  1 อัตรา 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามฯ  4 อัตรา 
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ  2 อัตรา 

3. อัตราว่าง  จ านวน 29  อัตรา 

4. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ   
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การก ากับ
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารส านักงานในด้านต่างๆ เช่น
งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคาร
สถานที่ งานสัญญาต่างๆ และ/หรืองานรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 

2. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารส าหรับการ
ประชุม เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 

3. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ เพ่ือให้การ
บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

4. ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

5. ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารของ
หน่วยงาน เพ่ือการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป 

6. วางแผนการท างานของตนเอง ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

7. ประสานการท างานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวมผลงานของทีมงาน ประสานงาน
กับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

8. ตอบปัญหา ชี้แจง และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่
หน่วยงานราชการเอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงาน
ที่รับผิดชอบ 
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5. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

6. ค่าตอบแทน  ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท 

7. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

8. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  

9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
1) ความรู้ความสามารถทั่วไป  
2) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
 
1. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา 

2. สังกัด  ส านักด่านอาหารและยา 

3. อัตราว่าง  จ านวน 3 อัตรา 

4. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ   
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับด้านตรวจสอบควบคุมการน าเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้การก ากับแนะน าตรวจสอบของ
ผู้บังคับบัญชาในส านักด่านอาหารและยา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่น าเข้า
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการทดสอบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และชุด
ทดสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ช่วยตรวจสอบการน าเข้าน าผ่านส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามหลักวิชาการและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. ช่วยเฝ้าระวังด้านคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการทดสอบ
เบื้องต้น ณ ด่านอาหารและยา และการเก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  

3. ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาในการป้องกันและป้องปรามการน าเข้าน าผ่าน การ
ส่งออกหรือการลักลอบน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

4. มีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงานประจ าปีปรับปรุงวิธีการปฏิบัติรวมถึงการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

5. ร่วมประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

6. ร่วมชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

7. ให้ค าแนะน าตอบปัญหาระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนในเรื่องข้อ
กฎหมายและวิธีปฏิบัติในการน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

5. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชา
อุตสาหกรรมอาหาร  

6. ค่าตอบแทน  ได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาท 

7. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

8. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
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9. หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
2) ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการน าเข้า-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 
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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 ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ 

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

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

4.2 ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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4.3 ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้

เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 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 

9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 1 
1) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการน าไปสู่การปฏิบัติของการพัฒนาระบบ

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

งบประมาณของภาครัฐ   
4) หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และการน าไปสู่การปฏิบัติของการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  

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 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
 
1. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

2. สังกดั ส านักงานเลขานุการกรม  2 อัตรา 
กองควบคุมเครื่องมือแพทย ์ 6 อัตรา 
กองแผนงานและวิชาการ  2 อัตรา 
ส านักด่านอาหารและยา  4 อัตรา 
ส านักยา    2 อัตรา 
ส านักอาหาร   2 อัตรา 
กลุ่มกฎหมายอาหารและยา 2 อัตรา 

3. อัตราว่าง  จ านวน 20 อัตรา 

4. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ   
หน้าทีค่วามรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน 
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ
โต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่างๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น
และมีหลักฐานตรวจสอบได้ 

2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือสะดวก
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

3. ด าเนินการเก่ียวกับพัสดุ  ครุภัณฑ์ของส านักงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน 

4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

5. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 

6. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
7. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน

ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 

6. ค่าตอบแทน  ได้รับค่าตอบแทน 13,800 บาท 

7. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

8. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
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9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 
1) ความรู้ความสามารถทั่วไป 
2) ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน 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 

 




