
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคล 
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ถึง (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๕9  หมวด 4 ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการ
สรรหาและการเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
 1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีคุณวุฒิ  จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 

▪ ตำแหน่ง ผูช้่วยนักประชาสัมพนัธ์ (สำนักปลัด)   จำนวน 1 อัตรา 
▪ ตำแหน่ง ผูช้่วยนักวชิาการสาธารณสุข (สำนักปลัด)   จำนวน 1 อัตรา 
รายละเอียดแต่ละตำแหน่งตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบตัิเฉพาะสำหรบัตำแหนง่ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
2.1  คุณสมบัติทั่วไป  

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ตำ่กว่าสบิแปดปี และไม่เกินหกสิบปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน   

ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงาน
ส่วนตำบล  ดังนี้ 

(ก) โรคเร้ือนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตรา 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเร้ือรัง 

(๕) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ไม่เป็นผู ้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

หมายเหตุ ผู้ที่ผา่นการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เปน็ผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร

แต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้ 
3.การรับสมัคร... 
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3.  การรับสมัคร 
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

 ให้ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 8 
กรกฎาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๗๕-375218  ใน
วันและเวลาราชการ  

3.2 หลักฐานทีต่้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  

6 เดือน จำนวน 3 รูป 
(๒) ใบประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษา ทั้งนี้ จะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับ

อนุมัติประกาศนียบัตรหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  (พร้อมสำเนา 
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ)   

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 
(พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง) 

(4) สำเนาเอกสารใบสำคัญทางราชการทหาร อาทิ หลักฐานการขึ้นทะเบียนทหาร พร้อมสำเนาลง
ลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง (ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ 

(5) ใบรับรองแพทย์  แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งออก
ให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกายจนถึงวันสมัคร  

(6) หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส หรือหนังสือ
รับรองการผ่านงาน เป็นต้น (พร้อมสำเนาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ) 

ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบบั ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 
 3.3 ค่าธรรมเนียมการสมัคร   ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน ๑๐๐ บาท โดยชำระ
เงินพร้อมกับการยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ เม่ือสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะเรียกคืนไม่ได้ 

3.4  เงื่อนไขในการสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่ มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด 
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคร้ังนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น  

4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก  และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก 
๔.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จะประกาศรายชื่อผู้ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  

ในวันจันทร์ที่  19 กรกฎาคม 2564  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน และ
ทางเว็บไซต์ www.thalingchan.go.th โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง  

๔.๒ คณะกรรมการฯ จะทำการคัดเลือก โดยการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา ๐๙.0๐ น. เป็นต้นไป ณ  
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ ่งช ัน และทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างโดย

ยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน 
เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีหลักเกณฑ์การ

เลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้ 
5.1 พนักงาน... 
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๕.1 พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู ้มีคุณวุฒิ ตำแหน่ง ผู ้ช ่วยนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง  

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 
▪ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)   ๑๐๐  คะแนน  
▪  ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)   ๑๐๐  คะแนน  
▪  ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์)  ๑๐๐  คะแนน 

๕.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 
▪ ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)      ๑๐๐  คะแนน    

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 ๖.  หลักเกณฑ์การตัดสิน 
6.1  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  

(ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค)  และเมื่อรวมคะแนนทดสอบทั้ง 3 ภาค ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยผู้ได้
คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ส่วนผู้ที่ได้คะแนนรวมรองลงมาจะขึ้นบัญชีไว้ตามลำดับ ในกรณีที่มี 
ผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน 
ให้ผู้ได้คะแนนทดสอบความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความสามารถทั่วไป
เท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า 

6.2 กรณีไม่มีผู้ใดผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จากการทดสอบภาค ก และภาค ข ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด
มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่
สอบได้  

๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลำดับคะแนนที่สอบได้  

ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน และทาง
เว็บไซต์ www.thalingchan.go.th   โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
กำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

8. การจ้างและระยะเวลาการจ้าง 
๘.๑  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันกำหนดทั้งนี้

ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่านตำบลจงัหวัดนครศรีธรรมราช (ก.อบต.จังหวัด) 
8.๒ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่างและภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะ

เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะ
เรื่องเดียวกันได้ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่านตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  
(ก.อบต.จังหวัด) 

ประกาศ  ณ  วันที่   29    มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕64 
 
 
 

(นายชัยวฒุิ  แก้วอย่างดี) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชนั 
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 (รายละเอียดแนบ 1) 
 

บัญชีลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน  

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ลงวันที่ 29  มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 

1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ (สำนักปลัด) 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะฐานะเป็นผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน การ

ทำงาน ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

2. สำรวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆและสรุปผลเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ 

3. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวิจัยวางแผนการประชาสัมพันธ์และติดตามผล 
4. จัดทำเอกสาร และผลิตบทความ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
5. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะความคิดเห็นในการวางแผนงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การ

กำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ข่าวสารและการใช้สื่อต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงงานการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น 

6. ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้
ประกอบในการจัดทำแผนงาน โครงการ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 

7. ร่วมจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้การเผยแพร่และสื่อสารประชาสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

8. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเขียนข่าว 
บทความ และสารคดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

9. ออกแบบ และจัดกิจกรรม นิทรรศการ และโครงการต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และ
แนะนำการบริการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยกระจาย
ข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ขององค์กรให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

10. ออกแบบ จัดทำ และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร บทความ และรายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น วารสาร
อุตสาหกรรม รายงานประจำปี และคู่มือต่างๆ เป็นต้น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

11. จัดทำเอกสาร รายงาน และสรุปผลการดำเนินงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม/
โครงการ การใช้สื่อ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบงานต่อไป 

12. สำรวจประชามติตามเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลทางสถิติเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในอนาคต 

13. สร้าง... 
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13. สร้าง และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน นักข่าว และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีความง่าย และสะดวกมากข้ึน 

14. ร่วมดำเนินประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ การผลิตสื่อ และการจัดโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ การผลิตสื่อ และการจัดโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสื่อสารมวลชน 

วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ 
การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ 
ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. ที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้หรือ 

๒. ได้รับปริญญาโททุกสาขาวิชาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุ รกิจ อักษร
ศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต.ก าหนด ที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้หรือ  

๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสื่อสารมวลชน 
วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ 
การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ 
ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

อัตราค่าตอบแทน 
- อัตราค่าตอบแทนคุณวุฒิ ปริญญาตรี เดือนละ ๑5,0๐๐ บาท 

1.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารรสุข (สำนักปลัด)  
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะเป็นผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ที่ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ทำงาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานด้านวชิาการสาธารณสุข ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน

เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การ
ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและการกำหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการ
ฟื้นฟูสุขภาพ การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมภาวะโภชนาการ รวมทั้งการดูแล
รักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนา
ระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขเพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี 

2. สรุปรายงานเก่ียวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุข การ
ส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาลเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน 

3. ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ 

4. ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบบริการ
สุขภาพโดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและระบบ
บริการสุขภาพ และจัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มี
ความรู้ สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ 

5. ปฏิบัติการ... 
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5. ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมการควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ การเฝ้า
ระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานเพื่อ
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

6. ช่วยจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง 
บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ ่งแวดล้อมที ่เอื ้อต่อสุ ขภาพ สถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุงระบบงาน
สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

7. ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส เพื่อการ
เฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

8. ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการทำงาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ สถานที่
สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

9. ร่วมประเมินกิจกรรมเพื่อความสะอาดเช่นการรักษาความสะอาดของชุมชน การเก็บขยะของชุมชน 
การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธภิาพ
และแก้ไขปัญหาหรือเหตุรำคาญที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่ 

10. ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กำกับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และ
สาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภพ 

11. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและ
สุขาภิบาลเพื่อกำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ 

12. ช่วยดำเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลด้านสาธารณสุข ด้านส่งเสริมสุขภาพและ
ด้านสุขาภิบาล โดยการกำหนดแบบฟอร์ม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

13. จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้เกิดความพร้อมและความราบรื่น
ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ 

14. รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับเครือข่ายภาคีเช่น สสส. สสจ. สสอ. , สอ. อสม.,สปสช. เป็นต้น 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ 

15. รวบรวมข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพร่กระจาย การเฝ้าระวังและควบคุมการ
ระบาดของโรค การสุขาภิบาลและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อประกอบการวางแผนการสุขาภิบาลที่
เหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นของท้องที่ 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุข

ศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย 
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์
อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา  
กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุข
ศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย 
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์
อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา  
 

กีฎวิทยา... 
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กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

3. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุข
ศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย 
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์
อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา  
กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

อัตราค่าตอบแทน 
- อัตราค่าตอบแทนคุณวุฒิ ปริญญาตรี เดือนละ ๑5,0๐๐ บาท 

 

 

 
(นายชัยวฒุิ แก้วอย่างดี) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชนั 
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(รายละเอียดแนบ 2) 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน  
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ลงวันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
************************** 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
เป็นการทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังนี้ 
1. ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดและหาเหตุผล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม  ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
2. ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ 

การขยายความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ 
ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์ 

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
5. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
6. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
8. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม 
9. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน   
เป็นการทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย ดังนี้ 

 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ (สำนักปลัด) 
 1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
3. หลักและทฤษฏีการสื่อสาร 
4. ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ 
5. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การเขียนบรรยายภาพข่าวการจัดนิทรรศการ 
6. ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บกราฟฟิก และแอนิเมชั่น การออกแบบ

นิเทศศิลป์ 
7. ความรู้ความสามารถในการเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์ 

 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (สำนักปลัด) 
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
3. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

4. พระราชบัญญัติ... 
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4. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
5. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม 
6. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการ

ฟื้นฟูสุขภาพ การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว 
7. ความรู้ด้านการบริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การจัดทำแผนงานโครงการด้านสาธารณสุข การจัดทำ

ฐานข้อมูลสาธารณสุข การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 
 
 

(นายชัยวฒุิ  แก้วอย่างดี) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชนั 

 
 
 
 


