
 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที ่7 กุมภาพันธ์ 2563 
**************** 

1.ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ) 

2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 

หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ  ท างาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
3. ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 4 ปี 

4. อัตราว่าง จ านวน 1 อัตรา 

5. อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท  
   มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  สาธารณสุข
ศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์  และอนามัย 
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์  สาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์อนามัยและส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เวชศาสตร์การ  กีฬา 
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม พยาบาล  ชีววิทยา 
จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์  ทันตแพทย์ศาสตร์ 
เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้  เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
  2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สาธารณสุขศาสตร์ 
สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์  และอนามัย วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เวชศาสตร์การ  กีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม พยาบาล  ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิค
การแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์  ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
   3. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สาธารณสุขศาสตร์ 
สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์  และอนามัย วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เวชศาสตร์การ  กีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม พยาบาล  ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิค
การแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์  ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได 
 

6. สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  
    ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2559 



 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 

หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ  ท างาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น  ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1.ด้านการปฏิบัติการ 
    1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและวิชาการ  เบ้ืองต้น
ท่ีไม่ซับซ้อนเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล เช่น การส่งเสริม  สุขภาพ การเฝ้า
ระวังโรค การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและการก าหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล การควบคุม  ป้องกันโรคและภัย
สุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว  การส่งเสริมภาวะโภชนาการ 
รวมท้ังการดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและ  พฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัย
ส่ิงแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุขเพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุข
ท่ีดี  
     1.2 สรุปรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้าน  
สาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาลเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน    
     1.3 ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อน ามาใช้ในการ  
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ  
     1.4 ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และ  
ระบบบริการสุขภาพโดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงานด้าน  
สาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ ส่ือสุขศึกษา  ประชาสัมพันธ์ 
เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ  
     1.5 ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยส่ิงแวดล้อมการควบคุมป้องกันโรคแล ะภัย
สุขภาพ การเฝ้าระวังโรค รักษาเบ้ืองต้น และติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือและ  อุปกรณ์ท่ี
พร้อมใช้งานเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  
     1.6 ช่วยจัดท าฐานข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของ  
ผู้ป่วย กลุ่มเส่ียง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ  
สุขภาพ สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุง  
ระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
     1.7 ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบ้ืองต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย  
ผู้สัมผัส เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมท้ังส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพเพื่อให้  
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  
     1.8 ร่วมประเมินส่ิงแวดล้อมการท างาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการ  
สาธารณะ สถานท่ีสาธารณะทางด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี  
ประสิทธิภาพ  
     1.9 ร่วมประเมินกิจกรรมเพื่อความสะอาด  เช่น  การรักษาความสะอาดของชุมชน      
การเก็บขยะของชุมชน การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัย  
สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาหรือเหตุร าคาญท่ีกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี  



 
 
     1.10 ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม ก ากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ  
การแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภพ  
     1.11 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข การส่งเสริม  
สุขภาพและสุขาภิบาลเพื่อก าหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการด าเนินงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ  
     1.12 ช่วยด าเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลด้านสาธารณสุข ด้าน  
ส่งเสริมสุขภาพและด้านสุขาภิบาล โดยการก าหนดแบบฟอร์ม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ  
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  
    1.13 จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้เกิดความพร้อม  
และความราบรื่นในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นท่ี  
     1.14 รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับเครือข่ายภาคี เช่น สสส. สสจ. สสอ. , สอ. อสม.
,สปสช. เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี  
     1.15 รวบรวมข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพร่กระจาย การเฝ้าระวัง  
และควบคุมการระบาดของโรค การสุขาภิบาลและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อประกอบการวาง  แผนการ
สุขาภิบาลท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์และความจ าเป็นของท้องท่ี   
  
  2.ด้านวางแผน 
     2.1 วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของ  หน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
     2.2 วางแผนวัดผล ประเมินผลการท างานในหน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  ใน
การท างาน  

3. ด้านการประสานงาน  
      3.1 ประสานการท างานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้  
    3.2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี  

เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
    3.3 ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนท่ัวไปเพื่อขอ

ความช่วยเหลือและร่วมมือในการปฏิบัติงานและแลกเปล่ียนความรู้ ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ  ท างาน
ของหน่วยงาน 

  
4. ด้านการบริการ  
  4.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การ  

น าไปใช้งานอยู่เสมอ รวมท้ังสนับสนุนงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อให้การบริการ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น  
     4.2 สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายใน  หน่วยงาน
เพื่อเป็นความรู้และให้สามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  
     4.3 ให้บริการท างวิชาการ เช่น การจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ เอกสารส่ือ  เผยแพร่ใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ ในงานด้านสาธารณสุข  
     4.4 ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากร  ท่ี
มีความช านาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 



 
 
      4.5 นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพื่อให้  
สามารถปฏิบัติงานในพื้นท่ีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
     4.6 อบรม ให้ความรู้ ส่งเสริม เผยแพร่ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขาภิบาล  
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ แก่ประชาชน ครูนักเรียนเพื่อให้ผู้ท่ีสนใจได้  ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง   
    
2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง  สาธารณสุข
ศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์  และอนามัย 
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์  สาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์อนามัยและส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เวชศาสตร์การ  กีฬา 
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม พยาบาล  ชีววิทยา 
จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์  ทันตแพทย์ศาสตร์ 
เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้  เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
  2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สาธารณสุขศาสตร์ 
สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์  และอนามัย วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เวชศาสตร์การ  กีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม พยาบาล  ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิค
การแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์  ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
   3. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สาธารณสุขศาสตร์ 
สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์  และอนามัย วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เวชศาสตร์การ  กีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม พยาบาล  ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิค
การแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์  ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได 
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1.ความรู้ท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน  ประกอบด้วย 
1.1 ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)  ระดับ 1  
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ 1  
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
      ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     ระดับ 1  
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้     ระดับ 1  
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร     ระดับ 1  
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 1  
1.7 ความรู้ท่ัวไปเรื่องชุมชน      ระดับ 1  
 



 
 
1.8 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น  
      การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) , 
      การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) ฯลฯ    ระดับ 1  
1.9 ความรู้เรื่องส่ือสารสาธารณะ      ระดับ 1    

 
2. ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 

2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล      ระดับ 1  
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับ 1  
2.3 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 1  
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ      ระดับ 1  
2.5 ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้   ระดับ 1  
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน    ระดับ 1  
2.7 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์   ระดับ 1      
 

      3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
    3.1 สมรรถนะหลัก 5  สมรรถนะ  
      3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์      ระดับ 1  

3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   ระดับ 1  
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน    ระดับ 1  
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ     ระดับ 1  
3.1.5 การท างานเป็นทีม     ระดับ 1 

  
   3.2  สมรรถนะประจ าสายงาน  
     3.2.1 การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ    ระดับ 1  

3.2.2 การคิดวิเคราะห์      ระดับ 1  
3.2.3 การส่ังสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1  
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 1  
3.2.5 จิตส านึกและรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม   ระดับ 1       

 
 
 

 

 

 

 

 



 

3.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1.ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของต าแหน่ง 
     1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
          1.1.1วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุป
เหตุผล  
               -ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุป
เหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม  เช่น หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 เป็นต้น 
               -ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น 
เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ การคิดสรุปเหตุผล 
และอุปมาอุปไมย เป็นต้น 
          1.1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
               -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
               -พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
               -พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
               -พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
               -พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
              -พระรากฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
              -พรบ.อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558 
             -ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
          1.1.3 วิชาภาษาไทย 
               เป็นการทดสอบความรูแ้ละความสามารถในการใช้
ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยาย
ความจากข้อความส้ันๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษา
ในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความส้ันๆ การ
เรียงความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์ 
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โดยวิธี สอบข้อเขียน 
      (ปรนัย) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
     1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  
          -ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ี
รับผิดชอบ)    
          -ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ี
รับผิดชอบ)    

-ความรู้เรื่องการจัดการความรู้    
-ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร    
-ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ   
-ความรู้ท่ัวไปเรื่องชุมชน      
-ความรู้ท่ีเกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ” ของ
ต าแหน่งท่ีสมัครสอบ 
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โดยวิธี สอบข้อเขียน 
      (อัตนัย) 

รวม 100  
2.ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
     2.1 มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
     2.2 มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 
30 
 30 

 
โดยวิธี....สัมภาษณ์...... 
โดยวิธี....สัมภาษณ์...... 

3.คุณสมบัติส่วนบุคคล 
     3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
     3.2 ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
     3.3 มนุษยสัมพันธ์ 
     3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ 

 
10 
10 
10 
10 

 
โดยวิธี....สัมภาษณ์...... 

รวม 100  
 

 

 


