
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓  จังหวัดชลบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ครั้งที ่๑ / ๒๕๕๘ 
................................ 

  ด้วย  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓  จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะด าเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดชลบุรี  
ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ 
กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ก าหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  ลงวันที่ 
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

๑. ต ำแหน่งว่ำงครั้งแรกและสถำนที่ปฏิบัติงำน 
ต าแหน่งว่างครั้งแรกท่ีจะท าสัญญาจ้าง ๓ ต าแหน่ง จ านวน ๕ อัตรา ดังรายละเอียดตาม

เอกสารหมายเลข ๑  แนบท้ายประกาศนี ้ ดังนี้ 
๑.๑  ต าแหน่งนักกีฏวิทยา จ านวน ๓ อัตรา 
๑.๒  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน ๑ อัตรา 
๑.๓  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน ๑ อัตรา 

๒.  รำยละเอียดกำรจ้ำงงำนและค่ำตอบแทน 
๒.๑  รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง ดังรายละเอียดตาม

เอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศนี ้
๒.๒  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙  และ

อาจต่อสัญญาจ้างได้อีกคราวละไม่เกิน  ๔  ปี 
๒.๓  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

(๑)  ค่าตอบแทนรายเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข  ๑  ดังนี้ 
 - วุฒิปริญญาตรี  กลุ่มงานบริหารทั่วไป              เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า  เดือนละ  ๑๓,๘๐๐ บาท 

(๒)  สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง 
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๕๔  

 

๓.คุณสมบัติ... 
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๓.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำร
เลือกสรร 

๓.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ           

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง 
(๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๘)  ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค  พ.ศ. ๒๕๕๓  คือ 

(๘.๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
(๘.๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(๘.๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(๘.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(๘.๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้  (เอกสารหมายเลข ๑) 

หมายเหตุ  ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตาม กฎ  ก.พ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ. ๒๕๕๓  มายื่นด้วย 

ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจเข้า รับการ
เลือกสรรเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณ  คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่  
นว ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  ตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่  ๑๗  
มีนาคม  ๒๕๓๘ 

 
 
 

๔.การรับสมัคร... 
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๔.  กำรรับสมัคร 
๔.๑  วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร 

 ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   
ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป  อาคาร ๒  ชั้น ๑  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดชลบุรี 
เลขที่ ๒๙/๘๕ หมู่ ๔  ถนนวชิรปราการ  ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ตั้งแต่วันที่  ๒๐ – ๒๙  
พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ในเวลาราชการ  ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตามข้อ ๔.๓ 

๔.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว 

โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  ๓  รูป 
๒) ส าเนาปริญญาบัตร ส าเนาประกาศนียบัตร (แล้วแต่กรณี) และส าเนาระเบียน

แสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร  จ านวนอย่างละ ๑  ฉบับ 

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ ์โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร คือ ภายในวันที่ ๒๙  พฤษภาคม  
๒๕๕๘ ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนด
วันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ      
๔)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 

(กรณีที่ชื่อ-นามสกลุ ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) 

ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อ
ก ากับไว้ด้วย 

๔.๓  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
ผู้สมัครเขา้รับการเลือกสรรต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ต าแหน่งละ  ๒๐๐ บาท 

๔.๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร  
 ๑) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง

ตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และ
จะตอ้งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน และช าระค่าธรรมเนียม
ในการสมัครให้เรียบร้อยภายในวันที่ยื่นใบสมัคร  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิส าหรับต าแหน่งที่สมัครอันมีผลท า ให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้  เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และกรมควบคุม
โรคจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

๒) ผู้สมคัรสอบ เลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ ต าแหน่ง  เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไม่ได ้

 
๕. การประกาศ... 
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๕. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร และกำรประกำศก ำหนดวัน เวลำ 
สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดชลบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการ
เลือกสรร พร้อมทั้งประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ในวันที่  ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘  ที่ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดชลบุรี ถนนวชิรปราการ ต าบลบ้านสวน อ าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี และทางเว็บไซต์ http://www.ddc.moph.go.th/ และ http://dpc3.ddc.moph.go.th 

๖. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
ให้มีการสอบ ๒ ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง และภาคความ

เหมาะสมกับต าแหน่ง โดยให้ผู้สมัครเข้าสอบภาคที่ ๑ ก่อน เมื่อสอบผ่านภาคที่ ๑ โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๖๐ แล้ว จึงมีสิทธิเข้าสอบภาคที่ ๒  

๖.๑ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง จะทดสอบความรู้ความสามารถโดย
วิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ให้เวลาท าค าตอบ ๒.๓๐ ชั่วโมง และผู้ที่จะถือว่าสอบผ่าน
จะต้องได้คะแนนในภาคนี้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ดังรายละเอียดหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่งของแต่ละหน่วย ตามเอกสารหมายเลข ๑ 

๖.๓ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง จะประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดย
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน  จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้า
สอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอ่ืนใด  เพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ   
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  
อุปนิสัย  อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอ่ืน เป็นต้น  
รวมถึง สมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และผู้ที่จะถือว่าสอบผ่าน
ในภาคนี้ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 

๗.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
      ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๐ 

๘. กำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
 ๘.๑  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดชลบุรีจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรโดย

เรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามล าดับ ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์
มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนยังคงเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า 

 ๘.๒ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ขึ้นบัญชี
เป็นผู้ผ่านการเลือกสรรตามข้อ ๘.๑ ณ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดชลบุรี และทางเว็บไซต์ 
www.ddc.moph.go.th และ http://dpc3.ddc.moph.go.th/webnew/  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็น
อันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด  ๒ ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี 

๙. การจัดท า... 

http://www.ddc.moph.go.th/%20และ
http://www.ddc.moph.go.th/
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เอกสารหมายเลข  ๑ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  
ของ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดชลบุรี   

ครั้งที ่๑ /๒๕๕๘ 
 

หน่วยที่  ๑  ต าแหน่งนักกีฏวิทยา 
 

๑.  ชื่อต าแหน่ง นักกีฏวิทยา 

๒.  กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 

 

จ านวนต าแหน่งว่าง สถานทีป่ฏิบัติราชการในการจ้างครั้งแรก คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

จ านวน  ๓  อัตรา 
 

- ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 
๓.๑  ศรีราชา   จ านวน ๑ อัตรา 

- ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 
๓.2  สระแก้ว   จ านวน ๑ อัตรา 

- ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 
๓.๕  จันทบุรี   จ านวน ๑ อัตรา 

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่าง
อ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางกีฏวิทยา 
 

 
3.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านกีฏวิทยา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  

 (1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ส ารวจ และรวบรวมแมลงชนิดต่าง ๆ และเทคโนโลยีการป้องกันและก าจัด
แมลงที่เหมาะสมเพ่ือความปลอดภัย 

 (2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านอนุกรมวิธาน ชีววิทยา นิเวศวิทยา ของแมลง เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
งานวิจัยและการเผยแพร่  

 (3) ส่งเสริมและสนับสนุนในการให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดแมลง 
ตลอดจนการฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์ 

 (4) ให้บริการด้านวิชาการ เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตรวจสอบ แมลง เพ่ือการเตือนภัยการระบาดของ
โรคติดต่อน าโดยแมลง     
  
 

(๒) ด้านการ... 
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2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

3. ด้านการประสานงาน  
 (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง เพ่ือ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

4. ด้านการบริการ  
 (1) รวบรวม จัดท าข้อมูล การจัดท ารายงานเกี่ยวกับสารสนเทศทางด้านกีฏวิทยา เพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้ข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง  
 (2) ให้ค าปรึกษา แนะน า จัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกีฏวิทยา แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

ประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ 
(๓) ให้ค าปรึกษา แนะน า ในงานด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถด าเนินงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  หลักสูตรการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน ให้เวลาท าตอบ ๓ ชั่วโมง)  

1. ความรู้ทางด้านกีฏวิทยา 
2. ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อน าโดยแมลง 
๓. ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที่ ๒... 
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หน่วยที่  2  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
 

1. ชื่อต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
2. กลุ่มงาน บริการ 
 

จ านวนต าแหน่งว่าง สถานที่ปฏิบัติราชการในการจ้างครั้งแรก คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
จ านวน ๑ ต าแหน่ง 

 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓  
จังหวัดชลบุรี   
  

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่
เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง
บริหารธุรกิจ  สาขาการ
เลขานุการ สาขาการจัดการทั่วไป 
 

 

๓.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้
การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ 
 (1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ

โต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น และ
มีหลักฐานตรวจสอบได้ 

 (2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวก
ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

 (3) ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

 (4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

         ๒. ด้านการบริการ 
(1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
(2) ให้บริการข้อแก่ผู้มาต่อต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

 
 

(๓) ผลิตเอกสาร... 
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 (3) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
  
4.  หลักสูตรการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  
 ทดสอบความรู้ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
ให้เวลาท าตอบ ๓ ชั่วโมง)  

๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๓. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
๔. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
๕. ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที่ ๓... 
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หน่วยที่  ๓  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
 

๑.  ชื่อต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 

๒.  กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 

 
จ านวนต าแหน่งว่าง สถานที่ปฏิบัติราชการในการจ้างครั้งแรก คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

จ านวน  1  ต าแหน่ง 
 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓  
จังหวัดชลบุรี   
  

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาการ
บัญชี  สาขาวิชาการตลาด  
สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร หรือ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 

 
3.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซ่ึงไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ  

 (1) ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา น าส่ง การ
ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้
งาน 

 (2) ท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพ่ือ
รวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน  

 (3) ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็น
หลักฐานในการด าเนินงาน 

 (4) รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดท ารายงาน และน าเสนอผู้บังคับบัญชาใน
หน่วยงาน 

 (5) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

(6) ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุ ให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

(๒) ด้านการ... 
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 ๒. ด้านการบริการ  
 (1) ให้ค าแนะน า เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้ด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 
 (2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อ

ให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ  
 

4.  หลักสูตรการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน ให้เวลาท าตอบ 2 ชั่วโมง)  

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบังานด้านพัสดุ 
2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๓. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี 
๔. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
๕. ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการทั่วไป 

 




