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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปน็พนักงานจ้าง 
............................................... 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก   อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อ
เลือกสรรบุคคลแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างตามภารกจิ   จำนวน  2  ตำแหน่ง  2 อัตรา และพนักงานจ้างท่ัวไป ๒ 
ตำแหน่ง  ๒ อัตรา 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑๓ และมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ  ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่ง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ  
เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  เห็นชอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปรับปรุงครั้งท่ี 2 (พ.ศ.๒๕๖4-๒๕๖6) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อ
เลือกสรรบุคคลแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก ดังต่อไปนี้ 

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร สอบคัดเลือก 
สำนักงานปลัด 

          พนักงานจ้างทั่วไป   จำนวน  1 ตำแหน่ง  1 อัตรา 
                             ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา                                 จำนวน  ๑  อัตรา 

 กองช่าง 
         พนักงานจ้างตามภารกิจ    จำนวน  ๑ ตำแหน่ง   ๑ อัตรา     

          ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (คุณวุฒิ)                           จำนวน  ๑  อัตรา  
                 กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม   
                     พนักงานจ้างตามภารกิจ   จำนวน  ๑ ตำแหน่ง  ๑ อัตรา 
                           ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (คุณวุฒิ)             จำนวน  ๑  อัตรา 

           พนักงานจ้างทั่วไป   จำนวน  1 ตำแหน่ง  1 อัตรา 
                            ตำแหน่ง พนักงานประจำรถขยะ                                 จำนวน  ๑  อัตรา 
             
         ๒.  ระยะเวลาการจ้าง 
             ๒.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน  ๔  ปี 
             ๒.๒  พนักงานจ้างท่ัวไป   ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี 

 
        ๓.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ  
             ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ดังนี้ 

๓.๑  คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ของผู้ท่ีจะได้รับ 
การจ้างเป็นพนักงานจ้าง  มีดังนี้                         



          (๑)  มีสัญชาติไทย 
               (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน   ๖๐  ปี 
        (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่ 
สมประกอบ หรือเป็นโรคท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  (ก.อบต.) กำหนดสำหรับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ 
                  - วัณโรคในระยะแพร่กระจ่ายเช้ือ 
                  - โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
                  - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
                  - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
                  - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุ่นแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด 
       (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง 
                 (๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
                 (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้น
แต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
                 (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาก รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
                (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหนว่ยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 
                       ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง      

ผู้สมัครสอบตำแหน่งใดจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามท่ีองค์การบริหารส่วน
ตำบลกำหนด ตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบนี้ 

 
๔. การรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร      
    ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอ 

ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ต้ังแต่วันท่ี 18 กรกฎาคม ๒๕๖5 ถึงวันท่ี 29 กรกฎาคม ๒๕๖5ต้ังแต่เวลา๐๘.๐๐น.–1
๖.๓๐น.  ในวันเวลาราชการ  หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๒-๐๘๘๒๑๔ 

 
๕. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันรับสมัคร 

            ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าท่ี พร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับ
รอง สำเนาถูกต้อง และลงลายมือช่ือกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้   

๕.๑  สำเนาทะเบียนบา้นฉบับเจ้าบ้าน   จำนวน  ๒  ฉบับ    
๕.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  ๒  ฉบับ 
๕.๓  วุฒิการศึกษาพร้อมสำเนาวุฒิการศึกษา   จำนวน  ๒  ชุด 
๕.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖

เดือน จำนวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียนช่ือ-สกุล ตำแหน่งท่ีสอบหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง  
                           ๕.๕  ใบรับรองแพทย์ท่ีออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  (ฉบับจริง)   จำนวน   ๑   ฉบับ 

                ๕.๖  หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบทหารกองเกิน (สด.๙) สำเนาใบเปล่ียนช่ือ – สกุล สำเนาทะเบียน 
สมรส ทะเบียนหย่า  (ถ้ามี)    2  ฉบับ 



                           ผู้ท่ีจะสมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป  
และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งท่ีสมัคร  ตรงตามประกาศและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่น
และแสดงหลักฐานตามวัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีกำหนด  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่มายื่นหนังสือ
ตามวัน  เวลา  ตามสถานท่ีท่ีกำหนด  หรือยื่นไม่ครบถ้วนจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร  และหากมีการ
ปลอมแปลงเอกสารท่ีใช้ในการสมัครจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 

 
6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 

              ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ดังนี้ 
-    พนักงานจ้างตามภารกิจ ค่าสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งละ   ๑๐๐.- บาท 
-    พนักงานจ้างท่ัวไป  ค่าสมัครสอบคัดเลือก  ตำแหน่งละ  50.-บาท  

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ สถานที่สอบและระเบียบเก่ียวกับการสอบ  
              องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ สถานท่ีสอบและระเบียบเกี่ยวกับการ
สอบ ในวันท่ี  8 สิงหาคม  ๒๕๖5   

 
  8.  วิธีการสรรหาและเลือกสรร  

    ดำเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้ 
๑) ภาคความรู้ทางวิชาการ โดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยวิชาความรู้ความสามารถท่ัวไป   

(ภาค ก.)   คะแนนเต็ม  ๔๐  คะแนน 
๒) ภาคความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง   (ภาค ข.)  คะแนนเต็ม  ๔๐  คะแนน 
๓) ภาคเหมาะสมกับตำแหน่งและการสอบสัมภาษณ์  (ภาค ค.)    คะแนนเต็ม   ๒๐  คะแนน   

              ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันท่ี 16  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕65  ณ ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 
- เวลา ๑๐.๐๐ น.–  ๑๑.๐๐ น. สอบวิชาความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) 
- เวลา ๑๑.๐๐ น.– ๑๒.๐๐ น. สอบวิชาความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) 

               ประกาศบุคคลท่ีผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความเหมาะสมเฉพาะ
ตำแหน่ง (ภาค ข.)  เพื่อสอบภาคเหมาะสมกับตำแหน่งและการสอบสัมภาษณ์  (ภาค ค.)  ในวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 
2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 
หมายเหตุ  การตรวจคะแนนข้อเขียน  หากคะแนนสอบภาค ก ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  คณะกรรมการจะไม่ตรวจ  
                      ข้อเขียน ภาค  ข  

 
9. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ดังนี้ 

              ผู้สมัครสอบสามารถดูหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันแต่ละตำแหน่ง ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนด ตามภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบนี้ 

 
        10. หลักเกณฑ์การเลือกสรร  และเกณฑ์การตัดสิน 

         ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกฯ ได้จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคท่ีไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐ แต่ถ้า
ตำแหน่งใดมีผู้สอบได้ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป  และหรือความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง  จำนวนมาก
หรือน้อยเกินไป  อาจตัดสินบางภาคด้วยคะแนนสูงกว่าหรือต่ำกว่านั้นก็ได้  โดยคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผล 

 



        ๑1. การประกาศผลและการข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
              องค์การบริการส่วนตำบลสมสนุก  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ดังนี้ 
               1.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคดัเลือก  ในวันอังคาร ท่ี 31 สิงหาคม  ๒๕65 ณ ท่ีทำการองค์การ 
บริหารส่วนตำบลสมสนุก  อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ  โดยจะประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้โดยเรียงลำดับท่ีจาก
ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดลงมาคะแนนสูงสุดต่ำตามลำดับ  กรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า  ถ้าได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในตำแหน่งท่ีสูงกว่า    ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน  ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า 
                 2.การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก  จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไว ้
ไม่เกิน  ๑  ปี  นับแต่วันประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการเลือกสรรได้เพื่อส่ังจ้างและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้าง  เว้นแต่
องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก  จะมีการสอบคัดเลือกเพื่อส่ังจ้างและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันอีก  
และได้มีการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรรไว้ใหม่แล้วให้ถือว่าบัญชีข้ึนไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก  หากตรวจสอบภายหลัง
ว่า  ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามกำหนด  องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุกอาจถอนรายช่ือผู้ท่ี
ได้รับการคัดเลือกไว้ 

 
๑2.  การบรรจุและแต่งต้ังพนักงานจ้าง 

                ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างตามลำดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ใน
ตำแหน่งตามประกาศการรับสมัครเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  และบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกไว้จะ
แต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ 
                
               บุคคลผู้สนใจขอทราบรายละเอียดการสมัครสอบคัดเลือก  การสอบคัดเลือกพนักงานจ้างได้ท่ี สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบล   องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก  ได้ ต้ังแต่บัดนี้ เป็นต้นไปในวันเวลาราชการ                   
โทร.  ๐๔๒-๐๘๘๒๑๔ 
  

        จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

                                   ประกาศ    ณ    วันท่ี   5   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖5                                                                                                            
 
 
                                                               
 
                                                                 (นายศักดิ์ชัย  มารมย์) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 
 
 
หมายเหตุ     

๑. หากภายหลังตรวจสอบพบว่า คุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  หรือ 
วุฒิ  การศึกษาปลอมจะถูกให้ออกทันที 

๒. หากภายหลังตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะเป็นพนักงานจ้าง เป็นต้นว่า ตรวจสอบ พบว่า 
มีประวัติอาชญากรรม หรือเป็นภัยต่อความมั่นคง  จะต้องถูกให้ออกทันที 



ภาคผนวก  ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 
        ลงวันที่  5   กรกฏาคม  ๒๕๖5 

********* 
ประเภทพนักงานจ้าง           พนักงานจ้างทั่วไป 
 
ชือ่ตำแหน่ง        พนักงานผลิตน้ำประปา  
 
 ลักษณะงานโดยทั่วไป  

           ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการประปา ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิต และการจำหน่าย
น้ำประปา การติดต้ังประปา การตรวจ แก้ไขปรับซ่อมมาตรวัดน้ำ การสำรวจและต่อท่อประปา การจดเลขมาตรวัดน้ำ 
วางแผน ปรบัปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการประปาและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
                      ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา จัดน้ำสะอาดบริการประชาชน บริการผู้ใช้น้ำประปา เตรียม
น้ำประปาสำรองไว้เพื่อการดับเพลิง หรืองานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
                     มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 
ระยะเวลาการจ้าง 
                   - ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุกจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาใหม่หรือเลิกจ้าง   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬกำหนด 
 
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
                   -  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,000 .-บาท   ท้ังนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามกฎหมาย 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 
ลงวันที่    5  กรกฎาคม  ๒๕๖5 

********* 
 
ประเภทพนักงานจ้าง           พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 
ชือ่ตำแหน่ง        ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
 
ลักษณะงานทั่วไป  
                   สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ท่ีปฏิบัติงานทางช่างโยธา ซึ่งได้แก่งานช่างสำรวจ งานช่าง รังวัด งาน
ช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้าน  ช่างโยธา การ
คำนวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงาน ด้านช่างโยธา การ
ให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบท่ีเกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ี เกี่ยวข้อง 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
                  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ด้านช่างโยธาตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อืน่ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
                    1. ด้านการปฏิบัติการ  
                       1.1 สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลัก
วิชา 
ช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณท่ีได้รับ  
                       1.2 ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับรูปแบบและ รายการเพื่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
                       1.3 ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุท่ีใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่า ก่อสร้าง  
                       1.4 ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามท่ีได้รับ มอบหมาย 
พร้อม 
รายงานความกา้วหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกำาหนด  
                        1.5 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง  
                    2. ด้านการบริการ  
                        2.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาท่ีตนมีความรับผิดชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไปเพื่อให้ผู้ท่ีสนใจ ได้รับ
ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน  
                        2.2 ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนท่ัวไป เพื่อ ขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปล่ียนความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ของหน่วยงาน
และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  
                        2.3 ประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ  



คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
                       
                    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิค สถาปัตยกรรม โยธา 
สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นท่ีก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 
                        
 
ระยะเวลาการจ้าง 
                    ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุกจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาใหม่หรือเลิกจ้าง   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬกำหนด 
 
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
                    อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๕๐๐ .-บาท    และค่าการครองชีพช่ัวคราวเดือนละ ๑,๗๘๕.-บาท 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  ๑3,285.-  บาท   ท้ังนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 
ลงวันที่   5  กรกฎาคม  ๒๕๖5 
             ********* 

 
ประเภทพนักงานจ้าง           พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 
ชือ่ตำแหน่ง        ผูช่้วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (คุณวุฒิ)  
 
 ลักษณะงานโดยทั่วไป  
                      สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ท่ีปฏิบัติงานการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ 
สาธารณสุขแบบผสมผสาน ท้ังการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย งานสุขาภิบาล ซึ่งรวมถึงงานวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งาน
อนามัยส่ิงแวดล้อม งานให้สุขศึกษาและภูมิคุ้มกันโรค งานโภชนาการ และงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานทางด้าน
ระบาดวิทยา งานเผยแพร่ อบรม สาธิต ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูล ฐานแก่เจ้าหน้าท่ี ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน 
และอาสาสมัครท่ีปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข หรือ ปฏิบัติงานในลักษณะส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ
หน่วยงานสาธารณสุขในระดับต่าง ๆ ประสานงานให้ความร่วมมือกับแพทย์ หรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายรักษาพยาบาลในงาน
สาธารณสุข รวมทั้งร่วม ปฏิบัติงานศึกษา วิจัย สำรวจ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
                      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต้ การกำกับ แนะนำ 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
                      1. ด้านการปฏิบัติการ  
                           1.1 ให้บริการทางสาธารณสุข ได้แก่ การบริการออกตรวจสุขภาพร่างกาย การให้คำแนะนำ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ การให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้ป่วยหรือประชาชนท่ัวไป การให้ความรู้ด้านการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก งานทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรค เป็นต้น เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  
                            1.2 ให้บริการสาธารณสุขในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางส่งเสริมสุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อม เช่น เครื่องพ่นยาฆ่าลูกน้ำ เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ผงทรายอะเบท เป็นต้น เพื่อให้การ
ดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน  
                            1.3 ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนและส่ิงแวดล้อม เช่น การจัดหาถังขยะให้เพียงพอ 
การแยกประเภทขยะสำหรับการนำไปรีไซเคิล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสภาพแวดล้อมท่ีดี  
                            1.4 สำรวจ รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสถิติ เพื่อใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพในด้านอนามัย
แม่และเด็ก ด้านส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค ด้านโภชนาการ ด้านสุขาภิบาล  
                            1.5 ให้คำแนะนำและสาธิตวิธีการและแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพ  ได้แก่ การป้องกัน
โรคติดต่อตามฤดูกาล การป้องกันอุบัติเหตุ งานสุขาภิบาลท่ีพักอาศัยและชุมชน งานอนามัยส่ิงแวดล้อม งาน
โภชนาการ การวางแผนครอบครัว การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น งานทันตสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ท่ีดี  



                            1.6 ให้บริการเยี่ยมเยียนประชาชนตามชุมชนต่างๆ พร้อมท้ังให้คำแนะนำในงานส่งเสริม
สุขภาพต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างท่ัวถึง  
                            1.7 จัดทำโครงการในงานส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อตาม
ฤดูกาล การปรับปรุงด้านโภชนาการตามร้านอาหารในชุมชน การปรับปรุงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมแก่ชุมชน เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี  
                            1.8 จัดฝึกอบรมและทบทวนความรู้ในงานส่งเสริมสุขภาพแก่อาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน  
                            1.9 จัดเก็บ ดูแลรักษา และจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพให้มี
สภาพและจานวนเพียงพอต่อการใช้งาน 
                            1.10 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆกฎหมาย และระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยว 
ข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพและส่ิงแวดล้อม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
                       2. ด้านการบริการ  
                            2.1 ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ในงานด้านสาธารณสุขเบื้องต้น แก่ประชาชน เพื่อใช้ในการ
ดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม  
                            2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง 
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
                    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุข 
โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. , ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้  
 
ระยะเวลาการจ้าง 
                    ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุกจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาใหม่หรือเลิกจ้าง   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬกำหนด 
 
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
                    อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๕๐๐ .-บาท  และค่าการครองชีพช่ัวคราวเดือนละ ๑,๗๘๕.-บาท 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  ๑3,285.-  บาท   ท้ังนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามกฎหมาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 
        ลงวันที่  5  กรกฏาคม  ๒๕๖5 

********* 
ประเภทพนักงานจ้าง           พนักงานจ้างทั่วไป 
 
ชือ่ตำแหน่ง        พนักงานประจำรถขยะ  
 
 ลักษณะงานโดยทั่วไป  
                      สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ท่ีปฏิบัติงานการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ 
สาธารณสุขแบบผสมผสาน ท้ังการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย งานสุขาภิบาล ซึ่งรวมถึงงานวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งาน
อนามัยส่ิงแวดล้อม งานให้สุขศึกษาและภูมิคุ้มกันโรค งานโภชนาการ และงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานทางด้าน
ระบาดวิทยา งานเผยแพร่ อบรม สาธิต ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูล ฐานแก่เจ้าหน้าท่ี ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน 
และอาสาสมัครท่ีปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข หรือ ปฏิบัติงานในลักษณะส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ
หน่วยงานสาธารณสุขในระดับต่าง ๆ ประสานงานให้ความร่วมมือกับแพทย์ หรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายรักษาพยาบาลในงาน
สาธารณสุข รวมทั้งร่วม ปฏิบัติงานศึกษา วิจัย สำรวจ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  
                      ปฏิบัติหน้าท่ีจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและท่ีรับรองขยะมูลฝอย การนำขยะมูลฝอย
ไปทำลายยังท่ีทำลายหรืองานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชาหมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
                       มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 
ระยะเวลาการจ้าง 
                   - ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุกจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาใหม่หรือเลิกจ้าง   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬกำหนด 
 
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 
                   -  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,000 .-บาท   ท้ังนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ข 
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก 
        ลงวันที่   5  กรกฎาคม  ๒๕65 
 

หลักสูตรและวิธีการเลือกสรรบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
1. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 
               เลือกสรรบุคคลโดยการประเมินด้วยวิธีทีทดลองการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานท่ีเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง           
การสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัยอารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับ
ผู้ร่วมงานรวมท้ังสังคมและส่ิงแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษท่ี
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้ารับการเลือกสรร (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
2. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
               โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ มีท้ังหมด 3 ภาค โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ก่อน แล้วจึงให้ ผู้สอบผ่านภาคความรู้
ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตำแหน่ง(ภาค ข) ตามเกณฑ์ในประกาศรับ
สมัครแล้ว มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

   1.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนน 4๐คะแนน) 
         ๑. วิชาความสามารถทั่วไป 
                ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นข้อความ 
เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้ม การเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็น
จากข้อมูล สมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับความสามารถ
เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมาะสมกับความสามารถ
เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
         ๒. วิชาภาษาไทย 
                ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปข้อความและหรือตีความข้อความส้ัน ๆหรือ
บทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความส้ัน ๆหรือให้
ทดสอบโดยการอ่านอย่างอื่น ท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
   1.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค.ข) (คะแนน 4๐คะแนน) 
                ทดสอบความรู้ ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี โดยเฉพาะตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ 
               - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม.  
               - กฎกระทรวงกำหนดส่ิงอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 
                 2๕๔๘ 
               - ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก 



               - ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 
               - ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 
               - ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง 
               - ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ และคอนกรีตเทคโนโลยี 
               - ความรู้ท่ีเกี่ยวกับงานตาม "ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ" ของตำแหน่งท่ีสอบ 
 1.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (20 คะแนน) 
                โดยพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าท่ี จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน 
และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ ท้ังนี้อาจใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความสามารถ ประสบการณ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ ไหวพริบ การปรับตัวกับผู้ร่วมงานท้ังสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 

 
…………………………………………………………………….. 

 

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักสาธารณสุขชุมชน 

   2.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนน 4๐คะแนน) 
         ๑. วิชาความสามารถทั่วไป 
                ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นข้อความ 
เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้ม การเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็น
จากข้อมูล สมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับความสามารถ
เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมาะสมกับความสามารถ
เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
         ๒. วิชาภาษาไทย 
                ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปข้อความและหรือตีความข้อความส้ัน ๆหรือ
บทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง  ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความส้ัน ๆหรือให้
ทดสอบโดยการอ่านอย่างอื่น ท่ีเหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ 
    2.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค.ข) (คะแนน 4๐คะแนน) 
                ทดสอบความรู้ ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี โดยเฉพาะตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานกำหนด 
ตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ 
               - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
               - พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
               - พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
               - พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
               - พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
               - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.2535 และท่ี 
                 แก้ไขเพิ่มเติม 
               - ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการ 
                 ฟื้นฟูสุขภาพ การบริการอนามัยแม่ และเด็ก การวางแผนครอบครัว 



               - ความรู้ด้านการบริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การจัดทาแผนงานโครงการด้านสาธารณสุข การ 
                 จัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข การมีส่วนร่วมของประชาชน 
               - ความรู้ท่ีเกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ” ของตำแหน่งท่ีสมัครสอบ 
     2.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (20 คะแนน) 
                โดยพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าท่ี จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน 
และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ ท้ังนี้อาจใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความสามารถ ประสบการณ์ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม ปฏิภาณ ไหวพริบ การปรับตัวกับผู้ร่วมงานท้ังสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 

 
…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


