
(เอกสารหมายเลข ๑) 
 

รายละเอียดคุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง แนบทายประกาศ 

๑. ตําแหนง ผูชวยนักวชิาการสาธารณสุข 

  หนาท่ีและความรับผดิชอบหลัก 

  ปฏิบัตงิานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ที่ตองใชความรูความสามารถทางวชิาการในการทํางาน  

ปฏิบัตงิานเกี่ยวกับดานวชิาการสาธารณสุข  ภายใตการกํากับ แนะนําตรวจสอบ  และปฏิบัตงิานอ่ืนตามที่

ไดรับมอบหมาย    

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัตใินดานตางๆ ดังนี้  

    ๑.ดานการปฏบิัตกิาร 

       ๑.๑  ศึกษา คนควา วเิคราะห วจิัย  สํารวจ รวบรวม ขอมูลทางสถติิและวชิาการ

เบื้องตนที่ไมซับซอนเกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข การสงเสรมิสุขภาพและการสุขาภิบาล  เชน การสงเสรมิ

สุขภาพ  การเฝาระวังโรค  การปฏิบัตงิานดานสุขาภิบาลและการกําหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล  การ

ควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ  และการฟนฟูสุขภาพ  การบริการอนามัยแมและเด็ก  การวางแผน

ครอบครัว  การสงเสรมิภาวะโภชนาการ  รวมทัง้การดูแลรักษาพยาบาล  การจัดบริการสุขภาพ  การสุข

ศกึษาและพฤติกรรมสุขภาพ  การสุขาภิบาล  อนามัยสิ่งแวดลอม  พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช

กฎหมายสาธารณสุขเพื่อชวยในการเสรมิสรางระบบการสาธารณสุขที่ด ี

       ๑.๒  สรุปรายงานเกี่ยวกับการดําเนนิงาน  หรอืรายงานการรวบรวมขอมูลทางวิชาการ

ดานสาธารณสุข  การสงเสริมสุขภาพและสุขาภิบาลเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อประกอบการวางแผนในการ

ปฏิบัตงิาน 

       ๑.๓  ติดตามผลการศกึษา  วเิคราะหและวจิัยงานดานสาธารณสุข  เพื่อนํามาใชในการ

ปฏิบัตงิานใหเหมาะสมกับสถานการณตางๆ 

       ๑.๔  รวมพัฒนาเนื้อหา  องคความรู  คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข 

และระบบสุขภาพโดยบูรณาการแบบองครวมวาดวยการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาเกี่ยวกับงานดาน

สาธารณสุขและระบบบริการสุภาพ และจัดทําคูมือ  แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ  สื่อสุขศึกษา 

ประชาสัมพันธ  เพื่อใหประชาชน  มีความรู สามารถ  ปองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 

       ๑.๕  ปฏิบัตกิารในการสงเสรมิสุขภาพอนามัยสิ่งแวดลอมการควบคุมปองกันโรคและ

ภัยสุขภาพ  การเฝาระวังโรค  รักษาเบื้องตน  และตดิตามฟนฟูสุขภาพในชุมชน  ดูและบํารุงรักษาเครื่องมือ

และอุปกรณที่พรอมใชงานเพื่อพัฒนาระบบบรกิารสาธารณสุขอยางมีประสทิธภิาพและทั่วถงึ 

       ๑.๖  ชวยจัดทําฐานขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุข เชน ขอมูลของ

ผูปวย  กลุมเสี่ยง  บุคลากรทางดานบรกิารสุขภาพประชากร  สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดลอมที่

เอ้ือตอสุขภาพ  สถานประกอบการทัง้ภาครัฐและเอกชน องคกรภาคีเครอืขายเพื่อนํามาใชในการวิเคราะห  

ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขใหมีประสทิธภิาพสูงข้ึน 

       ๑.๗  ใหบริการคัดกรอง  ตรวจวนิจิฉัย  รักษาเบื้องตน  สอบสวนสืบสวนโรค  ติดตาม

ผูปวยผูสัมผัส  เพื่อการเฝาระวัง  ควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ  รวมทัง้สงเสรมิสุขภาพ และฟนฟู

สุขภาพเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ด ี
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       ๑.๘  รวมประเมินสิ่งแวดลอมการทํางาน  ประเมินสถานะประกอบการ  สถานบรกิาร

สาธารณะ  สถานที่สาธารณะทางดานอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอยางมี

ประสทิธภิาพ  

      ๑.๙  รวมประเมินกจิกรรมเพื่อความสะอาด เชน การรักษาความสะอาดของชุมชน  การ

เก็บขยะของชุมชน  การจัดสุขาภิบาลในโรงเรยีนหรอืที่อยูอาศัย  เปนตน  เพื่อการปองกันควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพอยางมีประสทิธภิาพและแกไขปญหาหรอืเหตุรําคาญที่กระทบตอประชาชนในพื้นที ่

     ๑.๑๐ ชวยปฏิบัติงานสงเสรมิควบคุม  กํากับมาตรฐานการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ

การแพทยและสาธารณสุขและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  เพื่อการคุมครองผูบรโิภค ดานบริการและ

ผลติภัณฑสุขภาพ  

     ๑.๑๑ ศกึษา วเิคราะห และวจิัยขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของดานสาธารณสุข การสงเสรมิ

สุขภาพและสุขาภิบาลเพื่อกําหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการดําเนินงานดานสาธารณสุขและสงเสรมิ

สุขภาพ 

     ๑.๑๒ ชวยดําเนินการนเิทศงาน ควบคุม ตดิตามและประเมินผลดานสาธารณสุข ดาน

สงเสริมสุขภาพ และดานสุขาภิบาล โดยการกําหนดแบบฟอรม วธิกีารรายงานผลการปฏิบัตงิาน เพือ่ให

การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสทิธภิาพตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว 

     ๑.๑๓  จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ เครื่องมือ อุปกรณการแพทย เพื่อใหเกิดความพรอม

และความราบรื่นในการดําเนินงานสงเสรมิสุขภาพในพื้นที ่

     ๑.๑๔ รวบรวมขอมูลและประสานงานกับเครอืขายภาคี เชน สสส. สสจ. สสอ., สอ. อส

ม. สปสช. เปนตน เพื่อสงเสรมิใหเกดิการมีสวนรวมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที ่

     ๑.๑๕ รวบรวมขอมูลและศกึษาเกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพรกระจาย การเฝาระวัง

และควบคุมการระบาดของโรค การสุขาภิบาลและสภาพความเปนอยูของประชาชน เพื่อประกอบการวาง

แผนการสุขาภิบาลทีเ่หมาะสมกับสถานการณและความจําเปนของทองที ่

  ๒.  ดานการวางแผน 

         ๒.๑ วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนนิการวางแผนการทํางานของหนวยงาน

หรอืโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

๒.๒ วางแผนวัดผล ประเมินผลการทํางานในหนาที่รับผิดชอบเพื่อใหเกิดประสทิธภิาพในการทํางาน 

         ๒.๒ วางแผนวัดผล  ประเมินผลการทํางานในหนาที่รับผิดชอบเพื่อใหเกดิ

ประสทิธภิาพในการทํางาน 

   ๓.  ดานการประสานงาน 

          ๓.๑ ประสานการทํางานรวมกันทัง้ภายในและภายนอกทมีงานหรอืหนวยงาน เพื่อให

เกดิความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 

          ๓.๒ ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจรงิ แกบุคคลหรอืหนวยงานที่

เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรอืความรวมมือในการดําเนนิงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
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        ๓.๓ ประสานงานในระดับกลุมกับหนวยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปเพื่อ

ขอความชวยเหลอืและรวมมือในการปฏิบัตงิานและแลกเปลี่ยนความรู ความเช่ียวชาญที่เปนประโยชนตอ

การทํางานของหนวยงาน 

  ๔.  ดานการบริการ 

        ๔.๑ ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณตางๆ ใหมีคุณภาพและเหมาะแกการ

นําไปใชงานอยูเสมอ รวมทัง้สนับสนุนงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบรกิารทางสาธารณสุข เพื่อใหการ

บรกิารดังกลาวเปนไปอยางราบรื่น 

                          ๔.๒ สนับสนุนการถายทอดความรูทางวชิาการหรอืเทคโนโลยแีกบุคคลภายใน

หนวยงานเพื่อเปนความรูและใหสามารถดําเนินงานใหมีประสทิธภิาพ 

                          ๔.๓ ใหบรกิารทางวชิาการ เชน การจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสารสื่อเผยแพรใบ

รูปแบบตางๆ เพื่อการเรยีนรูและความเขาใจในระดับตางๆ ในงานดานสาธารณสุข 

                          ๔.๔ รวมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรเพื่อใหเปน

บุคลากรที่มีความชํานาญ และปฏิบัตงิานไดอยางมีประสทิธภิาพ 

                          ๔.๕ นเิทศงานดานสาธารณสุขใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเพื่อให

สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ไดอยางถูกตองและมีประสทิธภิาพ 

                          ๔.๖ อบรม ใหความรู สงเสรมิ เผยแพรดานสาธารณสุข การควบคุมโรค การ

สุขาภิบาล การเสรมิสรางภูมิคุมกันโรคและการสงเสรมิสุขภาพดานตางๆ แกประชาชน คร ูนักเรยีนเพื่อใหผู

ที่สนใจไดทราบขอมูลและความรูตางๆที่เปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัตไิดอยางถูกตอง 

  คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

                 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

                 ๑.ไดรับปรญิญาตรีหรอืคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทยีบไดในระดับเดยีวกัน ในสาขาวชิาหรอืทาง

สาธารณสุขศาสตร สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศกึษา วทิยาศาสตรการแพทยดานสาธารณสุข

ศาสตรและอนามัย วทิยาศาสตร วทิยาศาสตรการแพทย วทิยาศาสตรเนนวทิยาศาสตรสขุาภิบาล 

วทิยาศาสตรสาธารณสุข วทิยาศาสตรอนามัยและสิ่งแวดลอม วทิยาศาสตรสุขภาพ วทิยาศาสตร

สิ่งแวดลอม เวชศาสตรการกฬีา วศิวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตรเนนทางหรอืสาขาวศิวกรรมสุขาภิบาล 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอม พยาบาล  ชีววทิยา จุลชีววทิยา กฏีวทิยา เทคนคิการแพทย เวชศาสตรการกฬีา 

วทิยาศาสตรการกฬีา แพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตร จิตวทิยา หรอืในสาขาวชิาหรอืทางอ่ืน

ที่ ก.จ., ก.ท.หรอื ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

  ความรูความสามารถท่ีตองการ 

  ๑. ความรูที่จําเปนประจําสายงาน  ประกอบดวย 

   ๑.๑ ความรูที่จําเปนในงาน (ความรูเฉพาะในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ ๑ 

   ๑.๒ ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ ๑ 

  ๑.๓ ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํารขิองพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว          ระดับ ๑ 
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  ๑.๔ ความรูเรื่องการจัดการความรู     ระดับ ๑ 

   ๑.๕ ความรูเรื่องระบบการจัดองคกร     ระดับ ๑ 

   ๑.๖ ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ ๑ 

   ๑.๗ ความรูทั่วไปเรื่องชุมชน      ระดับ ๑ 

   ๑.๘  ความรูเรื่องผลกระทบตางๆ เชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม(EIA),การ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)ฯลฯ        ระดับ ๑ 

  ๑.๙ ความรูเรื่องสารสาธารณะ      ระดับ ๑ 

  ๒. ทักษะที่จําเปนประจําสายงาน ประกอบดวย 

   ๒.๑  ทักษะการบรหิารขอมูล      ระดับ ๑ 

   ๒.๒ ทักษะการใชคอมพิวเตอร      ระดับ ๑ 

   ๒.๓ ทักษะการประสานงาน      ระดับ ๑ 

   ๒.๔ ทักษะการบรหิารโครงการ      ระดับ ๑ 

   ๒.๕ ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอดความรู   ระดับ ๑ 

   ๒.๖ ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน     ระดับ ๑ 

   ๒.๗ ทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณทางวทิยาศาสตร   ระดับ ๑ 

 ๓. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัตงิานในตําแหนง ประกอบดวย 

   ๓.๑ สมรรถนะหลัก  ๕  สมรรถนะ 

    ๓.๑.๑  การมุงผลสัมฤทธิ ์     ระดับ ๑ 

   ๓.๑.๒  การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม    ระดับ ๑ 

    ๓.๑.๓  ความเขาใจในองคกรและระบบงาน    ระดับ ๑ 

    ๓.๑.๔  การบรกิารเปนเลศิ       ระดับ ๑ 

   ๓.๑.๕  การทํางานเปนทมี      ระดับ ๑ 

  ๓.๒  สมรรถนะประจําสายงาน 

    ๓.๒.๑  การแกไขปญหาแบบมืออาชีพ     ระดับ ๑ 

    ๓.๒.๒  การคิดวเิคราะห      ระดับ ๑ 

    ๓.๒.๓ การสั่งสมความรูและความเช่ียวชาญในสายอาชีพ  ระดับ ๑ 

    ๓.๒.๔  ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน  ระดับ ๑ 

    ๓.๒.๕  จติสํานึกและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม   ระดับ ๑ 

ระยะเวลาการจาง ทําสัญญาจางคราวละไมเกนิ ๔ ป 

อัตราคาตอบแทน  

    วุฒิการศกึษา 

    ปรญิญาตรหีรอืคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทยีบไดในระดับเดยีวกัน  

    คาตอบแทนเดอืนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท 
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๒. ตําแหนง ผูชวยนายชางเขียนแบบ 

หนาท่ีและความรับผดิชอบหลัก  

   ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปรญิญา  ปฏิบัตงิานดานชางเขียนแบบ  ตามแนวทางแบบอยาง ข้ันตอน  และวธิกีารที่ชัดเจน  ภายใตการ

กํากับแนะนําตรวจสอบ  และปฏิบัตงิานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัตหินาที่ในดานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ดานการปฏบิัตกิาร 

๑.๑  สํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบงานสถาปตยกรรม  งานแผนที่  งานวศิวกรรม   

โครงสราง  และงานระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหนวยงานตาง ๆ  

๑.๒  ศกึษาขอมูลของวัสดุกอสราง เพื่อนํามาใชในงานเขียนแบบใหเกดิความสมบูรณ 

๑.๓ ประมาณราคางานกอสรางของหนวยงานราชการ  เพื่อใชในการเปดสอบราคและ 

นําไปสูการกอสรางตามวัตถุประสงค 

๑.๔  ศกึษา  และตดิตามเทคโนโลยอีงคความรูใหม ๆ  กฎหมาย  และระเบยีบตาง ๆ ที่ 

เกี่ยวของกับงานเขียนแบบ  เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัตงิานไดอยางมีประสทิธภิาพสูงสุด 

๑.๕  ปฏิบัตงิาน  และสนับสนุนงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  เพื่อสนับสนุนให 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกจิที่กําหนดไว 

  ๒.  ดานการบริการ 

       ๒.๑  ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบแก

ผูรวมงานหรอืหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อความเขาใจอันดใีนการปฏิบัตงิาน  และใหการดําเนนิงานสําเร็จลุลวง 

       ๒.๒  ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ และประชาชนทั่วไปเพื่อใหบริการและใหความ

ชวยเหลอืในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

  มีคุณวุฒิดังตอไปนี้ 

๑. ไดรับประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูงหรอืคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทยีบไดไมต่ํากวานี้  ใน  

สาขาวชิาหรอืทางเทคนคิวศิวกรรมโยธา  เทคนคิสถาปตยกรรม  เทคนคิการจัดการงานกอสราง  เทคนิค

เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล  ชางกอสราง  กอสราง ชางโยธา ชางเขียนแบบ  เทคนิคสถาปตยกรรม 

สถาปตยกรรม หรอืในสาขาวชิาหรอืทางอ่ืนที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงนี้ได 

 ความรูความสามารถท่ีตองการ  

๑. ความรูทีจ่ําเปนประจําสายงาน            ประกอบดวย  

       ๑.๑ ความรูที่จําเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)        ระดับ ๑

           ๑.๒ ความรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําร ิ        

             ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว                                           ระดับ ๑

           ๑.๓ ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ                                ระดับ ๑    
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      ๑.๔ ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)           ระดับ ๑  

           ๑.๕ ความรูทั่วไปเรื่องชุมชน                        ระดับ ๑  

           ๑.๖ ความรูเรื่องการจัดการความรู                                              ระดับ ๑ 

   ๒. ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัตงิานในตําแหนง      ประกอบดวย  

        ๒.๑ ทักษะการใชคอมพิวเตอร        ระดับ ๑  

             ๒.๒ ทักษะการประสานงาน         ระดับ ๑    

        ๒.๓ ทักษะการเขียนหนังสอืราชการ        ระดับ ๑  

             ๒.๔ ทักษะการบริหารขอมูล        ระดับ ๑ 

   ๓. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัตงิานในตําแหนง  ประกอบดวย  

        ๓.๑ สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ  

 ๓.๑.๑ การมุงผลสัมฤทธิ ์        ระดับ ๑ 

 ๓.๑.๒ การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม       ระดับ ๑

  ๓.๑.๓ ความเขาใจในองคกรและระบบงาน      ระดับ ๑ 

     ๓.๑.๔ การบรกิารเปนเลศิ       ระดับ ๑

     ๓.๑.๕ การทํางานเปนทมี        ระดับ ๑ 

      ๓.๒  สมรรถนะประจําสายงาน  

     ๓.๒.๑ การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย     ระดับ ๑

     ๓.๒.๒ การยดึม่ันในหลักเกณฑ        ระดับ ๑ 

     ๓.๒.๓ การสั่งสมความรูและความเช่ียวชาญในสายอาชีพ   ระดับ ๑

    ๓.๒.๔ ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน     ระดับ ๑ 

ระยะเวลาการจาง ทําสัญญาจางคราวละไมเกนิ ๔ ป 

อัตราคาตอบแทน  

    วุฒิการศกึษา 

   - ไดรับประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูงหรอืคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทยีบไดไมต่ํากวานี้  

    คาตอบแทนเดอืนละ  ๑๑,๕๐๐  บาท   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๗- 
 

หลักเกณฑและวธิกีารสรรหาและเลอืกสรร 

ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑดังนี้ 

พนักงานจางตามภารกจิตําแหนง 

- ผูชวยนักวชิาการสาธารณสุข 

- ผูชวยนายชางเขียนแบบ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วธิกีารประเมนิ 

ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป 

ข. ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 

ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 

๑๐๐  คะแนน 

๑๐๐  คะแนน 

๑๐๐  คะแนน 

สอบขอเขียน (ปรนัย) 

สอบขอเขียน (ปรนัย) 

สอบสัมภาษณ 

ก.  ภาคความรู ความสามารถท่ัวไป  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน) โดยพนักงานจางตามภารกจิจะตอง

ทดสอบ ดังนี้ 

       ๑.  วชิาความรูความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 

  -  เหตุการณปจจุบันทางการเมือง  เศรษฐกจิ  และสังคม 

  -  นโยบายรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

  -  การศกึษา  วเิคราะหและสรุปเหตุผล  ตามหลักวชิาวัดผล 

  -  ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษา  โดยการใหสรุปความ  ตคีวาม จาก

ขอความสัน้ ๆ  หรอื  จากบทความ  ตลอดจนทดสอบใหพิจารณาเลอืกใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ  จากคํา

หรอืกลุมคํา  ประโยคหรอืขอความสั้น ๆ  หรอืการทดสอบอยางอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู

ความสามารถดังกลาว 

  ๒.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

  ๓.  พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพ่ิมเตมิ 

  ๔.  พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมทัง้ที่แกไขเพ่ิมเตมิ

จนถึงฉบับที่ ๗   พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ๕.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒  

 ๖. ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพ่ิมเตมิจนถงึปจจุบัน 

  ๗. พระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

  ๘. พระราชบัญญัตวิธิปีฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

  ๙. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวธิกีารบรหิารกจิการบานเมืองที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

 

 

 



-๘- 

 

ข.  ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน) แยกตามตําแหนง ดังนี้ 

 ตําแหนงผูชวยนักวชิาการสาธารณสุข   

 ๑.  พระราชบัญญัตสิาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเตมิ 

 ๒.  สุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดลอม   

  ๓.  การสุขาภิบาลอาหาร การสงเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล  การเฝาระวังโรค  การ

ปฏิบัติงานดานสุขาภิบาล  การกําหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล  การควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ  

และการฟนฟูสุขภาพ  การบรกิารอนามัยแมและเด็ก  การวางแผนครอบครัว  การสงเสรมิภาวะโภชนาการ  

การดูแลรักษาพยาบาล  การจัดบริการสุขภาพ  การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ  การสุขาภิบาล  

อนามัยสิ่งแวดลอม  พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุขเพื่อชวยในการเสริมสราง

ระบบการสาธารณสุขที่ดี 

 ตําแหนงผูชวยนายชางเขียนแบบ 

  ๑.  พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  และที่แกไขเพ่ิมเตมิ 

  ๒.  พระราชบัญญัตผัิงเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  และที่แกไขเพ่ิมเตมิ 

  ๓.  พระราชบัญญัตขุิดดนิและถมดนิ พ.ศ. ๒๕๔๓  

  ๔.  ความรูทางดานชาง  เชน อานแบบ  ถอดแบบ ได งานสํารวจเบื้องตน  
 

ค.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 

 ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง  โดยวธิกีารสัมภาษณ 

       จะทําการประเมินผูเขาสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว  

ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางาน  พฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณ  

เชน  ความรูที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่และความรูในการรักษาความปลอดภัย

แหงชาติ  ความสามารถ  ประสบการณ  ทวงที  วาจา  อุปนิสัย  อารมณ  ทัศนคติ  จริยธรรมและ

คุณธรรม  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน  รวมทั้งสังคม  และสิ่งแวดลอม  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  

ปฏิภาณไหวพรบิ  และบุคลกิภาพอยางอ่ืนเปนตน 

 

 

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

 

 

 


