
  
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
เรื่อง  รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็น
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – 
พ.ศ. ๒๕63) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา 
 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 หมวด ๔ การสรรหา และการเลือกสรร 
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในต าแหน่งดังนี้ 
 

 ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัคร 
 

      ๑.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้  
 (1) ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (ต าแหน่งส าหรับผู้มีคุณวุฒิ)  

                                สังกัด งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

                      
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 

 ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
  ๑.  มีสัญชาติไทย   
  ๒.  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัครสอบ) 
  ๓.  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  ๔.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง 
  ๕.  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้ 
   (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
   (ข)  วัณโรคในระยะอันตราย  
   (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
   (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   (จ)  โรคพิษสุนัขเรื้อรัง  

๖.  ไมเ่ป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป 
หรือหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอ่ืน ๆ 
 

/๗.  ไม่เป็นผู้บกพร่อง… 
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  ๗.  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  ๘.  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  ๙.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
          ๑๐. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
          ๑๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ 
          ๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป  
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
          ๑๓. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น 
           ๑๔. ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

     ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ไม่รับสมัครและไม่อาจ
ให้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/ ๒๕๐๑    
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม ๒๕38 

 

๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
         ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้
  

 ๓.  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
       ผู้สมัครที่ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ดอยหล่อ มีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานของต าแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 ๔.  การสมัครและสถานที่รับสมัคร 
                   ๔.๑  ผู้ที่จะสมัครสามารถซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 เฉพาะ
วัน เวลาราชการ โดยการรับสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
       

 ๕.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
                 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรอง
ส าเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้ 
  ๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี  
จ านวน ๓ รูป  และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - สกุล ต าแหน่งที่สมัครหลังรูปด้วยตัวบรรจง 
  ๒)  ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชน 
  ๓)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จ านวน ๑  ฉบับ 
  ๔)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน   ๑ ฉบับ 

  
 
 

/5) ส าเนาใบประกาศนียบัตร … 
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5) ส าเนาใบประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มี
วุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร 

6) ส าเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษขนาด เอ4 เท่านั้น 
 

  ส าหรับการรับสมัคร ครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าว   
ไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการ
จ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                                                            
 ๖.  ค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเลือกสรรทุกต าแหน่ง เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ต าแหน่งละ ๑๐๐ บาท                 
 

 ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลาและสถานที่ด าเนินการเลือกสรร 
  จะประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการเลือกสรรและระเบียบ
การสอบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ และทางเว็บไซด์  www.doilor.org 
ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป และให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องไปตรวจดู
รายชื่อเอง 
 

 ๘.  วัน  เวลา  และสถานที่ด าเนินการเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จะด าเนินการเลือกสรรภาคความรู้ความสามารถทั่วไป    

(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข)  ในวันที่ 14 มกราคม ๒๕63 ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ       

โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร และมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่ง (ภาค ค)  ในวันที่ 16 มกราคม ๒๕63 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป       

ด าเนินการเลือกสรร ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ 20 มกราคม ๒๕63 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  

ประกาศผลภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ 21 มกราคม ๒๕63 ตั้งแต่เวลา 
๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 

๙.  หลกัเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรร 
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ต าแหน่งส าหรับผู้มีคุณวุฒิ) 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จะประเมินความรู้ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นต่อ

การปฏิบัติงาน โดยก าหนดหลักสูตรและวิธีการสอบ มี 3 ภาค รายละเอียดตามที่ได้ก าหนดไว้ใน “หลักสูตรและ
วิธีการสอบ” แนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้ 

(1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
                        เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ ดังนี้ 
(รายละเอียดตามที่ได้ก าหนดไว้ใน“หลักสูตรและวิธีการสอบ”แนบท้ายประกาศนี้) 
 

/(๑.1) วิชาความสามารถในการศึกษา… 
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     (๑.1) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
               เป็นการสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความ

หรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจ หรือ
สังคม หรือให้หาแนวโน้ม หรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล หรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์
และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืนซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ 

        (1.2) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
               เป็นการสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย

การจัดตั้งและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยา
กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระเบียบงานสารบรรณ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระเบียบกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

                (1.3) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
                เป็นการสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือ

ตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค าประโยค
หรือขอ้ความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว                    

                 (1.4) วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 1๐ คะแนน) 
      เป็นการสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน ทางการอ่าน การสรุป

ความ การตีความ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 
(2) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐0 คะแนน) 

         เป็นการสอบโดยข้อสอบปรนัย โดยผู้สมัครสอบต้องสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น รายละเอียดตามที่ได้ก าหนดไว้ใน “หลักสูตรและวิธีการ
สอบ” แนบท้ายประกาศนี้ 

(3) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
         เป็นการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอ่ืนของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้     
อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม 
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น รายละเอียดตามที่ได้ก าหนดไว้ใน “หลักสูตรและวิธีการสอบ” 

    ทั้งนี้  ผู้สมัครสอบต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) ผ่านก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป    
(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(ภาค ค) ต่อไป 
 

 ๑๐.  เกณฑ์การตัดสิน 
 

  ๑๐.๑  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร (ประเมินสมมรรถนะ) จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาค
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  
 

/11. การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร… 
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11. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
 11.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบได้ ให้น าคะแนนจากการสอบทุกภาคมารวมกัน แล้วจัดเรียงล าดับที่

จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ 
  11.2 องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรโดยจะจัด
เรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้
คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง      
(ภาค ข) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูง
กว่า โดยพิจารณาจากเอกสารในการสมัครสอบ (วัน เวลา ในการสมัครสอบ) 
  ๑1.3 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี  
นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี 
 
 ๑2.  เงื่อนไขการจ้าง 
  -  การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จะท าสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี 
  -  ผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรร จะได้รับการจ้างตามล าดับที่การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในอัตรา
ต าแหน่งที่ว่าง ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63)   
 

 ๑3.  ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตรารายเดือน และได้รับเงินเพ่ิมการ

ครองชีพชั่วคราวตามต าแหน่งดังนี้ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (ต าแหน่งส าหรับผู้มีคุณวุฒิ) จะได้รับค่าตอบแทนตาม

คุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ผู้สมัครสรรหายื่นใบสมัคร ดังนี้ 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

- ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือนละ 11,500 บาท 
- เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 9  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62 
 

                                                    ว่าที่ร้อยตรี 
 

                  (สุรพงค์  กาบวัง) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ         
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 (แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้าง               
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562) 

 
1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (ต าแหน่งส าหรับผู้มีคุณวุฒิ) 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย     

ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน      
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท.หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย  
พยาธิวิทยา เซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ 
หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท.หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุข
โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท.หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ 

การก ากับแนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
1. ด้านการปฏิบัติการ  

1.1 ให้บริการทางสาธารณสุข ได้แก่ การบริการออกตรวจสุขภาพร่างกาย การให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือสงเคราะห์ การให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้ป่วยหรือประชาชนทั่วไป การให้ความรู้ด้านการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก งานทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาลการควบคุมป้องกันโรค       
เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

1.2 ให้บริการสาธารสุขในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางส่งเสริมสุขภาพ          
และสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องพ่นยาฆ่าลูกน้ า เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ผงทรายอะเบท เป็นต้น เพ่ือให้      
การด าเนินงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น และเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน 

1.3 ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดหาถังขยะให้พอเพียง 
การแยกประเภทขยะส าหรับการน าไปรีไซเคิล เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่ดี 

1.4 ส ารวจ รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายการสถิติ เพ่ือใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพในด้าน
อนามัยแม่และเด็ก ด้านส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค ด้านโภชนาการ ด้านสุขาภิบาล 

 
 

/1.5 ให้ค าแนะน า… 
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1.5 ให้ค าแนะน าและสาธิตวิธีการและแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การป้องกัน
โรคติดต่อตามฤดูกาล การป้องกันอุบัติเหตุ งานสุขาภิบาลที่พักอาศัยและชุมชน งานอนามัย สิ่งแวดล้อม           
งานโภชนาการ การวางแผนครอบครัว การปฐมพยาบาลเบื้องต้น งานทันตสาธารณสุข เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชน    
มีสุขภาพที่ด ี

1.6 ให้บริการเยี่ยมเยียนประชาชนตามชุมชนต่างๆ  พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในงานส่งเสริม
สุขภาพต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 

1.7 จัดท าโครงการในงานส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น การควบคุมและบ้องกันโรคติดต่อ      
ตามฤดูกาล การปรับปรุงด้านโภชนาการตามร้านอาหารในชุมชน การปรับปรุงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 

1.8 จัดฝึกอบรมและทบทวนความรู้ในงานส่งเสริมสุขภาพแก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 

1.9 จัดเก็บ ดูแลรักษา และจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพ       
ให้มีสภาพและจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน 

1.10 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่ างๆ            
ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

2. ด้านการบริการ 
2.1 ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ในงานด้านสาธารณสุขเบื้องต้น แก่ประชาชน เพ่ือใช้ในการ

ดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม 
2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป          

อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
/หลักสูตรและวิธีการสอบ… 
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หลักสูตรและวิธีการสอบ 
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้าง               

เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562) 
......................................................................... 

หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อเข้ารับการปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (ต าแหน่งส าหรับผู้มีคุณวุฒิ) มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะ
สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) 
ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) ตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัครแล้ว มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง       
(ภาค ค) โดยหลักสูตรและวิธีการสอบ มีรายละเอยีด ดังนี้  

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ

ดังต่อไปนี้  
๑.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)  
     เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้  

(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว  
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม  
     เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ  
     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นต้น  
(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ 
     สมมติฐาน  
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข  
     และข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น  

1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)  
                 เป็นการทดสอบความพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้  

(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(3)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(4) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง  
     สว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(5)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
(6)  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
(7) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ    
      พ.ศ. ๒๕๕๘  
(8) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 

 
 

/1.3 วิชาภาษาไทย... 
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1.3 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)  
       เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ 

การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากค า
หรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์  

1.4 วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  
       เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ     

การตีความ และความเข้าใจสาระส าคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น  
 
2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐0 คะแนน)  
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่สมัครสอบ

โดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้  
ขอบเขตเนื้อหาที่จะสอบ 
(1) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(๒) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(3) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  
(4) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และท่ี     
     แก้ไขเพ่ิมเติม 

  (5) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
(6) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสาธารณสุขเบื้องต้น ได้แก่  

- การควบคุมและป้องกันโรค 
- การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัย  
  โรงเรียน งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม งานโภชนาการ งานทางด้านระบาดวิทยา  

(7) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน  
(8) ความรู้ทีเ่กี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 

 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  
เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับ

ต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบ 


