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ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนยาเสพติด
----------------------------------------------ด้ ว ยสำนั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ จั ด จ้ างเป็ น
พนั กงานทุ น หมุน เวีย นยาเสพติด ฉะนั้ นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริห ารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตราการกำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุน
หมุนเวียนยาเสพติด จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังสินค้า (คลังใน)
(2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังสินค้า (คลังนอก)
(3) ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
(4) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา

1.2 กลุ่มงานบริการ
(1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่ เป็ น ผู้ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ ไร้ ค วามสามารถ
หรือจิตฟัน่ เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๔.๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(๔.๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๔.๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๔.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง
/(4.5) โรคติดต่อ...
เป็น....

-๒(๔.๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ
เป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรร
เพื่ อจ้ างเป็ น พนั ก งานทุ น หมุ น เวีย นยาเสพติด ทั้ งนี้ ตามหนั งสื อ กรมสารบรรณคณะรั ฐ มนตรีฝ่ ายบริห าร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
17 มีนาคม 2538
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่ข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
๓. การรับสมัคร
๓.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รขอยื่น ใบสมั ค รทางอิน เทอร์เน็ ต ตลอด 24 ชั่ ว โมง ไม่ เว้ น
วันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้น ตอนที ่ 1 กรอกใบสมัค รออนไลน์แ ละพิม พ์แ บบฟอร์ม การชำระเงิน ตั ้ง แต่ว ัน ที ่
11 - 17 ธันวาคม 2562
(1) ให้ ผู้ ส มั ค รสอบเข้ า ไปที่ เว็ บ ไซต์ www.fda.moph.go.th ส่ ว นล่ า งสุ ด บนเว็ บ ไซต์
เลือกแบนเนอร์ “รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียนยาเสพติด”
(2) กรอกข้ อ มู ล ให้ ถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนที่ ก ำหนด ระบบจะกำหนด
แบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินในกระดาษขนาด A4 หรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินได้ โดยไปที่เว็บไซต์ที่รับสมัคร เลือกหัวข้อ “พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน”
แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังนี้
1) ระบบการรับสมัครติดต่อ Call Center บริษัท อินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย จำกัด
หัวข้อสารพันปัญหาที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์การรับสมัครครั้งนี้
2) รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บการรับสมั ครที่ กลุ่ มเงิ นทุ นหมุ นเวียนยาเสพติ ด สำนั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โทรศัพท์ 0 2590 7714, 0 2590 7184 ในวันและเวลาราชการ
/ขั้นตอนที่ 2...

-๓ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่ านเคาน์ เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 ธันวาคม 2562
ให้ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐาน
การชำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่า
ไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงิน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ชำระเงิน
แล้ว โดยค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท ประกอบด้วย
1) ค่าธรรมเนียมสอบ
จำนวน 400 บาท
2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต
จำนวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังจากชำระเงินแล้ว
หลังจากที่ ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ ว ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะ
การชำระเงินได้ที่เว็บไซต์รับสมัครเลือกหัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน"
ทั้ งนี้ การสมั ครสอบจะถื อว่ ามี ผลสมบู รณ์ เมื่ อผู้ สมั ครสอบได้ ดำเนิ นการครบทุ กขั้นตอน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
3.2 เงื่อนไขในการรับสมัคร
3.2.1 ผู้ส มัครสอบจะต้องเป็นผู้ มีวุฒิ การศึกษาตรงตามคุณ สมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการ
อนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร ขั้นปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบ
เกีย่ วกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
3.2.2 การสมัค รสอบตามขั้ นตอนข้างต้ น ถือว่าผู้ ส มั ครเป็ น ผู้ ล งลายมือ ชื่อ และ
รับ รองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อ มูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้า พนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 137
3.2.3 ผู้ ส มัครสอบต้องรับ ผิ ดชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่าเป็น ผู้ มี
คุณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เฉพาะสำหรับ ตำแหน่ งตรงตามประกาศรับ สมั ค รสอบจริง และต้อ งกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดผู้สมัครสอบไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐาน
ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณี
3.2.4 ผู้สมัครสอบมีสิทธิ์สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว
3.2.4 ผู้สมัครต้องไปตรวจสอบประวัติอาชญากร ณ สถานีตำรวจภูธรและนำมายื่น
ในวันที่ได้รับการสอบสัมภาษณ์
/4. การประกาศ......

-๔4. การประกาศรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เข า รั บ การประเมิ น ความรู ค วามสามารถ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สำนั กงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศรายชื่ อผูมี สิ ท ธิเขารับ การประเมิ น
สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินใหทราบ ภายในวันที่ 26 ธันวาคม
2562 ทางเว็บไซต www.fda.moph.go.th
5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบ
ข อเขี ย น) และครั้งที่ ๒ (สอบสั มภาษณ ) ทั้งนี้ สำนั กงานคณะกรรมการอาหารและยา จะกำหนดให ส อบ
ขอเขียนกอน และผูสมัครจะตองผานการสอบขอเขียนตามเกณฑการตัดสินแลว จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ
ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
6. เกณฑการตัดสิน
6.๑ ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แตละครั้งไมต่ำกวารอยละ 60
6.๒ ผู ท่ี จ ะถื อ ว า เป น ผู มี สิ ท ธิ์ เข า รั บ การประเมิ น ความรู ค วามสามารถ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะตองเปนผูสอบไดคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ไมต่ำกวารอยละ 60
6.3 การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร จะตองเปนผูสอบไดคะแนนในการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในแตละครั้ง คือ ครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน) ครั้งที่ 2 (การสัมภาษณ) ไมต่ำ
กวารอยละ ๖๐ และการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรจะเรียงลำดับตามคะแนนรวมจากการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดจะเปนผูผานการเลือกสรรในลำดับแรกตามลำดับ กรณี ผูที่ผาน
การเลือกสรรมีคะแนนเทากัน ใหผูที่ไดคะแนนสอบขอเขียนสูงกวาเปนผูอยูในลำดับที่สูงกวา หากคะแนนสอบ
ขอเขียนเทากันใหผูที่ไดรับเลขประจำตัวสอบกอนเปนผูที่อยูในลำดับที่สูงกวา
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
สำนั กงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศรายชื่ อผู ผ านการเลือกสรรตามลำดั บ
คะแนนสอบไวที่ประกาศกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และทางเว็บไซต www.fda.moph.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิก
หรือสิ้นผล ไปเมื่อครบกำหนด 2 ป นับแตวันที่ขึ้นบัญชี หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตำแหนงที่มีลักษณะ
งานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี

กำหนด

8. การจัดทำสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
8.๑ ผูผานการเลือกสรรจะตองทำสัญญาจางตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

8.๒ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใหผูผานการเลือกสรรที่ไดรับการขึ้นบัญชีไว
ตามจำนวนตำแหน งวางไปปฏิ บั ติ งานและดำเนิ น การจัดทำสัญ ญาจ าง หากผู ผ านการเลื อกสรรถึ งลำดั บ ที่
จะจัดทำสัญญาจางไมประสงคจะเขาปฏิบัติงานในตำแหนงดังกลาว จะถือวาสละสิทธิ์ไมเขารับการจัดทำสัญญาจาง
8.๓ ในกรณีที่มีผูไดรับการเลือกสรรมากกวาจำนวนตำแหนงวาง และภายหลังมีตำแหนง
วางลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาแลวเห็นวาสามารถ
ใช บุ ค คลที่ มี ค วามรู ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะในเรื่ อ งเดี ย วกั น ได ก็ อ าจพิ จ ารณาจั ด จ า งผู ผ า น
การเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุ หรือจะดำเนินการเลือกสรรใหมก็ได
/9. สิทธิ.......

-๖รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (คลังใน)
2. สังกัด
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ฝ่ายจัดซื้อและงานวิชาการด้านวัตถุเสพติด
3. อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
4. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/และความรับผิดชอบ
1) จัดเตรียมสถานที่และบริหารจัดการสถานที่จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บยาและตรวจรับยา
2) จัดเก็บวัตถุเสพติดโดยแบ่งประเภทเป็นวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เป็นยาเสพติด และวัตถุ
ออกฤทธิ์
3) จัดเตรียมวัตถุเสพติดตามรายการเบิก-จ่ายยาจากคลังนอก
4) ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดเตรียมวัตถุเสพติด ก่อนจ่ายให้แก่คลังนอก
5) บันทึกข้อมูลและตัดจ่ายรายการวัตถุเสพติดให้คลังนอก
6) บริหารงานเอกสารข้อมูลการเบิก-จ่ายให้ตรงตามคำขอเบิก
7) ตรวจนับ stock ยา ให้ตรงตามบัญชีปริมาณคงคลังใน
8) ตรวจสอบสภาพภายนอกของวัตถุเสพติดในคลังในให้อยู่ในสภาพไม่ชำรุดเสียหาย
9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า
- มี ทั ก ษะการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ระบบคลั ง สิ น ค้ า และระบบโลจิ ส ติ ก ส์
มีความสามารถขับ รถโฟล์ ค ลิ ฟ ท์ได้ ความสามารถในการตรวจนับ สิ นค้ า การบรรจุและการจัดเรียงสิ นค้ า
มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่อเวลา มีใจรักในการบริการ
6. ระยะเวลาการจ้าง ตั้ งแต่ วั น ที่ เริ่ ม ทำสั ญ ญาจ้ า ง ถึ ง วั น ที่ 30 กั น ยายน 2566 (มี ก ารประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานปีละ 2 รอบ) และอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี
หากพนักงานเงินทุนหมุนเวียนผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด
7. ค่าตอบแทน

เดือนละ 18,000 บาท

8. สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
พ.ศ. 2554 (ไม่ ได้ รับ พระราชทานเครื่อ งราชอิ ส ริย าภรณ์ ตามระเบี ย บสำนั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อั น เป็ น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง
ช้ า ง เผื อ กและเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น มี เกี ย รติ ยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย พ.ศ. 2536
และที่แก้ไข เพิ่มเติม)

-๗รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (คลังนอก)
2. สังกัด
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ฝ่ายขายและติดตามการกระจายวัตถุเสพติด
3. อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
4. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/และความรับผิดชอบ
1) จัดยาตามใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้ เพื่อรอการตรวจสอบก่อนบรรจุหีบห่อ ส่งมอบให้ผู้รับบริการ
สำหรับยาส่งไปรษณีย์ หรือส่งมอบที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
2) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับจัดเก็บยาตามหลัก FIFO แบ่งประเภทของวัตถุเสพติด
3) บรรจุหีบห่อและเตรียมส่งไปรษณีย์ / ส่งมอบที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
4) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้รับ และร่วมส่งมอบยา
5) ตอบคำถามทางโทรศัพท์ และทาง line
6) บริหารงานเอกสารข้อมูลการเบิก - จ่าย ให้ตรงตามการเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับบริการ
7) ตรวจนับ stock ยาให้ตรงตามบัญชีปริมาณคงคลังนอก
8) ตรวจสอบสภาพภายนอกของวัตถุเสพติดในคลังนอกให้อยู่ในสภาพไม่ชำรุดเสียหาย
9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า
- มีทักษะการใช้คอมพิ วเตอร์ สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ มีความรู้เกี่ยวกับระบบคลังสินค้าและ
ระบบโลจิสติกส์ มีความสามารถในการตรวจนับสินค้า การบรรจุและการจัดเรียงสินค้ามีความละเอียดรอบคอบ
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่อเวลา มีใจรักในการบริการ
6. ระยะเวลาการจ้าง ตั้ งแต่ วั น ที่ เริ่ ม ทำสั ญ ญาจ้ า ง ถึ ง วั น ที่ 30 กั น ยายน 2566 (มี ก ารประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานปีละ 2 รอบ) และอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี
หากพนักงานเงินทุนหมุนเวียนผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด
7. ค่าตอบแทน

เดือนละ 18,000 บาท

8. สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
พ.ศ. 2554 (ไม่ ได้ รับ พระราชทานเครื่อ งราชอิ ส ริย าภรณ์ ตามระเบี ย บสำนั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้ า งเผื อ กและเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น มี เ กี ย รติ ยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย พ.ศ. 2536
และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

-๘หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังสินค้า (คลังใน) และ (คลังนอก)
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
๑๐๐
สอบข้อเขียน
1) ความรู้ความสามารถทั่วไป
คะแนน ปรนัย
2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายวัตถุเสพติด
3) ความรู้เกี่ยวกับวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์
4) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์
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

-๙รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
2. สังกัด
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ฝ่ายการเงินและบัญชี
3. อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
4. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/และความรับผิดชอบ
1) ประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และส่วนราชการอื่น ๆ
ในส่วนที่เป็นงานในหน้าที่ของฝ่ายการเงินและบัญชี
2) ดู แ ลงานบริ ห ารทั่ ว ไปของฝ่ า ย ปฏิ บั ติ ง านหรื อ จั ด ทำกิ จ กรรมกั บ ส่ ว นงานอื่ น เพื่ อ บรรลุ
เป้าหมายของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
3) ดูแลการรับเงินและจ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว
4) ควบคุม ดูแลและบันทึกการเบิกจ่ายเงิน และการยืมเงินทดรอง การจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคล่องตัวและถูกต้องครบถ้วน
5) ดูแลการนำส่งภาษีแก่สรรพากร
6) รายงานผลการรับเงิน การใช้จ่ายเงินประจำเดือน รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
7) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่า
- มีความสามารถทางด้านบัญชี
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถลงรายรับ รายจ่ายทางบัญชี
- มีความละเอียดรอบคอบ
6. ระยะเวลาการจ้าง ตั้ งแต่ วั น ที่ เริ่ ม ทำสั ญ ญาจ้ า ง ถึ ง วั น ที่ 30 กั น ยายน 2566 (มี ก ารประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานปีละ 2 รอบ) และอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี
หากพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด
7. ค่าตอบแทน

เดือนละ 18,000 บาท

8. สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
พ.ศ. 2554 (ไม่ ได้ รับ พระราชทานเครื่อ งราชอิ ส ริย าภรณ์ ตามระเบี ย บสำนั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อั นเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้ า งเผื อ กและเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น มี เ กี ย รติ ยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย พ.ศ. 2536
และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

- ๑๐ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
1) ความรู้ความสามารถทั่วไป
2) ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
3) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง
4) ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี
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)

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
๑๐๐
สอบข้อเขียน
คะแนน ปรนัย

๑๐๐
คะแนน

สอบสัมภาษณ์

- ๑๑ รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. สังกัด
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
3. อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
4. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/และความรับผิดชอบ
1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
2) จั ดทำแผนยุ ท ธศาสตร์ ด้านการบริห ารทรัพ ยากรบุ คคล แผนปฏิ บั ติการประจำปี รวมทั้ ง
ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการให้บุคลากร
3) จัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนปฏิบัติการประจำปี และดำเนินการงานให้
เป็นไปตามแผนดังกล่าว ประสานข้อมูลบริหารจัดการด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกลุ่มเงินทุนฯ
4) วิเคราะห์ และจัดทำ (ร่าง) / ตัวชี้วัดของกลุ่ มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด รวมทั้ งประสาน
ข้อมูลเพื่อสรุปติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัด
5) ประสานข้อมูล ร่วมจัดการอบรม ศึกษาดูงานของผู้ ปฏิบัติงานและคณะกรรมการบริห าร
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
6) ดำเนินงานและส่งเสริมงานระบบคุณภาพของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
7) ดำเนินงาน จัดทำ วิเคราะห์ รายงานและสรุปผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ภายใต้
การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และประสานข้อมูลระหว่างฝ่ายต่าง ๆ
8) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามนโยบายและข้อกำหนด
9) ดำเนินการประสานและส่ งเสริมการจัดการความรู้ การจัดประชุมกลุ่มเงินทุน หมุนเวียนยาเสพติด
เพื่อส่งเสริมงานด้านกำกับดูแลให้ผู้บริหาร
10) ปฎิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า
- มี ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์ ส ำนักงานได้ดี ความรู้
เกี่ยวกับ การบริห ารแผนงาน ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและโครงสร้างการบริหารงาน ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค
การติดตามและประเมินผล มีความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม มีความสามารถในการจัดการ การเขียนหนังสือ
ราชการ การเขียนรายงานและการสรุปรายงาน
6. ระยะเวลาการจ้าง ตั้ งแต่ วั น ที่ เริ่ ม ทำสั ญ ญาจ้ า ง ถึ ง วั น ที่ 30 กั น ยายน 2566 (มี ก ารประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานปีละ 2 รอบ) และอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี
หากพนักงานเงินทุนหมุนเวียนผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด
7. ค่าตอบแทน

เดือนละ 18,000 บาท

- ๑๒ -

8. สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
พ.ศ. 2554 (ไม่ ได้ รับ พระราชทานเครื่อ งราชอิ ส ริย าภรณ์ ตามระเบี ย บสำนั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อั น เป็ น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง
ช้ า ง เผื อ กและเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น มี เกี ย รติ ยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย พ.ศ. 2536
และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
1) ความรู้ความสามารถทั่วไป
2) ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย
3) ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์
4) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ
5) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
6) ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
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)

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
๑๐๐
สอบข้อเขียน
คะแนน ปรนัย

๑๐๐
คะแนน

สอบสัมภาษณ์

- ๑๓ รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. สังกัด
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ฝ่ายขายและติดตามการกระจายวัตถุเสพติด
3. อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
4. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/และความรับผิดชอบ
1) จัดยาวัตถุเสพติดให้ตรงตามใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้วัตถุเสพติด เพื่อส่งมอบให้กับผู้มารับ
ยาที่กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
2) บันทึกข้อมูลและออกใบแจ้งรายการวัตถุเสพติดตามใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน
3) บันทึกข้อมูลและออกสติ๊กเกอร์ที่อยู่ของสถานพยาบาล โรงพยาบาลทั่วประเทศ
4) บันทึกข้อมูลและออกใบฝากส่งไปรษณีย์
5) นำยาลงกล่องบรรยา เตรียมจัดส่งยาทางไปรษณีย์
6) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
หรื อ ตามที่ ส่ ว นราชการเจ้ า สั ง กั ด เห็ น ว่ า เหมาะสมกั บ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 - 2 ปี
- มีความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป มีทักษะในการค้นหาและการจัดการ
ฐานข้อมูล มีการประสานงานที่ดี และการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เฉพาะในสำนักงาน
6. ระยะเวลาการจ้าง ตั้ งแต่ วั น ที่ เริ่ ม ทำสั ญ ญาจ้ า ง ถึ ง วั น ที่ 30 กั น ยายน 2566 (มี ก ารประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานปีละ 2 รอบ) และอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี
หากพนักงานเงินทุนหมุนเวียนผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด
7. ค่าตอบแทน

เดือนละ 11,280 บาท ได้รับค่าครองชีพ 2,000 บาท

8. สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
พ.ศ. 2554 (ไม่ ได้ รับ พระราชทานเครื่อ งราชอิ ส ริย าภรณ์ ตามระเบี ย บสำนั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อั น เป็ น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง
ช้ า ง เผื อ ก และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น มี เกี ย รติ ยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย พ.ศ. 2536
และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

- ๑๔ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
1) ความรู้ความสามารถทั่วไป
2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
3) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ 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)

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
๑๐๐
สอบข้อเขียน
คะแนน ปรนัย

๑๐๐
คะแนน

สอบสัมภาษณ์

