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ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

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

ดวยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค
จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานจางของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

  

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 18 และขอ 19 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑเก่ียวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2547  และที่แกไขเพิ่มเติม 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานจาง โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1. ประเภทของพนักงานจาง ชื่อตําแหนง และรายละเอียดการจาง 
ประเภทพนักงานจางตามภารกิจ  ไดแก 

- ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข   จํานวน  2  อัตรา 
                              (ตามเอกสารหมายเลข 1 ผนวก ก แนบทายประกาศฯ นี้) 

 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหา
และการเลือกสรร 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
ผูซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานจาง ตองมีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
2.1.1 มีสัญชาติไทย 
2.1.2 มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปและไมเกินหกสิบป 
2.1.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
2.1.4 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ  หรือ

จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนกังานเทศบาล ดังนี้ 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
(ง) โรคตดิยาเสพติดใหโทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

2.1.5 ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
2.1.6 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผดิทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

2.1.7 ไมเปน... 
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2.1.7 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานอื่นของรฐั 

2.1.8 ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของสวนราชการทองถ่ิน 

 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับการรับ

สมัครแตละตําแหนง แนบทายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1) 
สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ไมสามารถสมัครสอบหรือเขาสอบเพื่อบรรจุและแตงตั้ง

เปนพนักงานจางได ทั้งนี้ เปนไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2501 และตามความในมาตรา 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 22 กันยายน 2521 

 

3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 

ผูประสงคจะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครไดที่ งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และยื่นใบสมัครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองครบถวนพรอม
เอกสารหลักฐานการสมัคร ซึ่งผูสมัครไดรบัรองสาํเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ (แตงกายชุด
สุภาพ และประพฤติตนเปนสุภาพชน ไมสวมใสกางเกงยีนต กางเกงขาสั้น เสื้อไมมีแขน เสื้อยืด รองเทาแตะ) ระหวาง
วันที่   15 – 23 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ หมายเลขโทรศัพท 
0 7534 2880 ตอ 128 

 

3.2 หลักฐานที่ตองนํามาย่ืนในวันสมัคร 
3.2.1 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว  จํานวน 3 รปู 
3.2.2 สําเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรอง

คุณวุฒิ) และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กําหนด โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวันปด
รับสมัคร (วันท่ี  23 มิถุนายน 2563 ) จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

3.2.3 สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน 1 ฉบับ 
3.2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน 1 ฉบับ 
3.2.5 ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือนนับถึงวันสมัคร  จํานวน 1 ฉบับ 
3.2.6 สําเนาใบรับรองผานการเกณฑทหาร (ส.ด.9) หรือ หนังสือสําคัญ (ส.ด.8) หรือ 

ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ (ส.ด.43) (กรณีผูสมัครเพศชาย)  
จํานวน 1 ฉบับ 

3.2.7 สําเนาหลกัฐานอื่น เชน ใบสาํคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเขารับการสรรหาและ
เลือกสรรเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (กรณชีื่อตัว หรือ ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) จํานวน
อยางละ 1 ฉบับ (ถามี) 

 
 

*** สําเนา... 
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***สําเนาหลักฐาน เอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนรับรองวา “สําเนาถูกตอง” ลงลายมือ
ชื่อตัวบรรจง วันที่ พรอมเขียนชื่อตําแหนงที่สมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร และเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุม
ดานขวาของสาํเนาเอกสารทุกหนา*** 

***ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรไมย่ืนหลักฐานหรือเอกสารขอใดขอหนึ่ง ไมมี
สิทธิเขารบัการสรรหาและเลือกสรร*** 

 

3.3 คาธรรมเนียมการสมัคร 
ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก จํานวน 100 บาท เมื่อสมัครแลว

คาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้นเวนแตมีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ท้ังหมด  เนื่องจากมีการทุจริต
หรือสอไปในทางทุจริต  จึงใหจายคาธรรมเนียมสอบแกผูสมัครสอบเฉพาะผูที่มิไดมีสวนไดสวนเก่ียวของกับการ
ทุจริตหรือสอไปในทางทจุริตนั้นได 

 

3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
3.4.1 ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร จะตองเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครเขารับการสรร โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปดรับสมัคร คือวันที่   23 มิถุนายน 2563          ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับ
ใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ 

3.4.2 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา 
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครสอบ อันมีผลทําให
ผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือก
ครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น และเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะไมคนืคาธรรมเนียมในการสมัครสอบดวย 

 

4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร 
กําหนดวัน เวลา สถานที่ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร และระเบียบเก่ียวกับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่   
29 มิถุนายน 2563    โดยเปนหนาที่ของผูสมัครตองตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่เลือกสรรดวยตนเอง 
ซึ่งจะปดประกาศไว ณ บอรดประชาสัมพันธเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช www.nakhoncity.org หรือสอบถามไดที่หมายเลขโทรศพัท 0 7534 2880 ตอ 128 

 

5. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกําหนดหลักเกณฑการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงาน

จางโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จําเปนตองใชสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
กําหนด ซึ่งประกอบดวย 

(ก) ความรูของบุคคลในเรื่องตาง ๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องตาง ๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 
(ค) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลที่จําเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 

 
เทศบาล ฯ... 
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
พนักงานจางตามภารกิจ ประเมินสมรรถนะดวยวิธีการสอบขอเขียน (แบบปรนัย) ภาคความรู

ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) และประเมินภาคความเหมาะสม
กับตาํแหนง (ภาค ค) ดวยวิธีการสัมภาษณ 
 

6. หลักเกณฑการตัดสิน 
ผูที่ถือวาเปนผูผานการสรรหาและเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดรับคะแนนในการประเมิน

สมรรถนะในแตละภาค (ภาค ก, ภาค ข และภาค ค) ไมต่ํากวารอยละ 60 โดยการดําเนินการจัดจางจะเปนไป
ตามลําดับคะแนนที่สอบได 
 

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
7.1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร ภายใน 

7 วันทําการ หลังจากการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นแลว โดยจะเรียงลําดับที่จากผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรร
ไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูผานการสรรหาและเลือกสรรไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่ผานการ
สรรหาและเลือกสรรไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาได
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) เทากัน ใหผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรรไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายังไดคะแนนเทากันอีก ใหผู
ที่สมัครการสรรหาและเลือกสรรกอนเปนผูอยูในลําดับที่ที่สูงกวา โดยพิจารณาจากเลขประจําตัวสมัครเขารับการ
สรรหาและเลือกสรร  

7.2 การข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร จะข้ึนบัญชีไวไมเกิน 1 ป นับจากวันประกาศ
ขึ้นบัญชี เวนแต เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะมีการสรรหาและเลอืกสรรในตําแหนงเดียวกันนี้อีก และไดมีการขึ้น
บัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรรไวใหมแลว ใหถือวาบัญชีขึ้นไวกอนเปนอันยกเลิก 

 

8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
8.1 ผูผ านการสรรหาและเลือกสรรจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ                    

พนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.ท.จ.) กอนจึงทําสัญญาจางและดําเนินการจัดจางได 
8.2 การจัดทําสัญญาจางจะเปนไปตามลําดับท่ีในบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร หากผู

ผานการสรรหาและเลือกสรรถึงลําดับที่จะจัดจางไมประสงคจะเขาปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว จะถือวาสละสิทธิ์
ไมเขารับการจัดทําสัญญาจาง 

8.3 ผูผานการสรรหาและเลือกสรร จะตองทําสัญญาจางตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
กําหนด โดยประเภทพนักงานจางตามภารกิจใหทําสัญญาจางไมเกินคราวละ 4 ป และจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานปละ 2 ครั้ง ผลการประเมินตองไมต่ํากวาระดับดี 

8.4 ในกรณีที่มีผูผานการสรรหาและเลือกสรรมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลังมี
ตําแหนงวางลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใช
บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได ก็อาจพิจารณาจัดจางผูผานการสรรหาและเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผูผาน
การสรรหาและเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุหรือจะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรใหมก็ได 

 
เทศบาล... 
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราชดําเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจางดังกลาวในรูปของ
คณะกรรมการ โดยยึดหลักความรูความสามารถ ความโปรงใส ความยุติธรรมและความเสมอภาค ดังนั้น หากมีผูใด
แอบอางวาสามารถชวยเหลือใหผูสมัครไดรับการสรรหาและเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในทํานองเดียวกันนี้ โปรด
อยาไดหลงเชื่อและอยายอมเสียทรพัยสินใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลหรือผูที่อางวาสามารถชวยเหลือใหผานการสรร
หาและเลือกสรรได และหากผูใดไดรับขาวประการใดเก่ียวกับการแอบอางหรือทุจริตเพื่อใหผานการสรรหาและ
เลือกสรรได โปรดแจงคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรไดทราบ เพื่อจักไดดําเนินการตามกฎหมาย
ตอไป 

 อนึ่ง สําหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจางครั้งน้ี ผูสมัครไดตรวจสอบและรับรองตนเองวา
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครและหากภายหลังปรากฏวาผู
เขารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวนหรือไมถูกตอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ขอสงวนสิทธิ์ในการสรรหาและเลือกสรรและทําสัญญาจาง และจะยกเลิกสัญญาจางในกรณีท่ีไดทําสัญญาจางแลว 

 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  5 มิถุนายน  พ.ศ.2563       
 

                                                                     
 

 (ผูชวยศาสตราจารยเชาวนวัศ  เสนพงศ) 
 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
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(หนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ และคุณสมบัติเฉาะตําแหนง) 
แนบทายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่  5  มิถุนายน 2563 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 
------------------------------------- 

ชื่อตําแหนง  ผูชวยพนักงานสาธารณสุข (รหัส 4601) 
 

ตําแหนงประเภท พนักงานจางตามภารกจิ 
 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับแนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

  1. ดานการปฏิบัติการ 

 1.1 ใหบริการทางสาธารณสุข ไดแก การบริการออกตรวจสุขภาพรางกาย การใหคําแนะนํา
ชวยเหลือสงเคราะห การใหภูมิคุมกันโรคแกผูปวยหรือประชาชนทั่วไป การใหความรูดานการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน 
การสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก งานทันตสาธารณสุข การสุขาภิบาล การควบคุมปองกันโรค เปนตน เพื่อให
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
 1.2 ใหบริการทางสาธารณสุข ในดานเวชภัณฑและเครื่องมือเครื่องใชทางสงเสริมสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม เชน เครื่องพนยาฆาลูกน้ํา เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล ผงทรายอะเบท เปนตน เพื่อใหการดําเนินงาน
ตาง ๆ เปนไปอยางราบรื่น ละเกิดความปลอดภัยแกประชาชน 
 1.3 ดูแลความสะอาดเรียบรอยของชุมชนและสิ่งแวดลอม เชน การจัดหาถังขยะใหพอเพียง การแยก
ประเภทขยะสําหรับการนําไปรไีซเคิล เพื่อใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสภาพแวดลอมที่ดี 
 1.4 สํารวจ รวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานสถิติ เพื่อใชในงานสงเสริมสุขภาพในดานอนามัย
แมและเด็ก ดานสงเสริมภูมิคุมกันโรค ดานโภชนาการ ดานสุขภิบาล 
 1.5 ใหคําแนะนําและสาธิตวิธีการและแนวทางในการสงเสริมสุขภาพ ไดแก การปองกันโรคติดตอ
ตามฤดูกาล การปองกันอุบัติเหตุ งานสุขภิบาลที่พักอาศัยละชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดลอมงานโภชนาการ การวางแผน
ครอบครัว การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน งานทันตสาธารณสุข เปนตน เพื่อใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี 
 1.6 ใหบริการเยี่ยมเยียนประชาชนตามชุมชนตาง ๆ พรอมทั้งใหคําแนะนําในงานสงเสริม
สุขภาพตาง ๆ เพื่อใหประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึง 
 1.7 จัดทําโครงการในงานสงเสริมสุขภาพตาง ๆ เชน การควบคุมและปองกันโรคติดตอตาม
ฤดูกาล การปรับปรุงดานโภชนาการตามรอนอาหารในชุมชน การปรับปรุงดานอนามัยสิ่งแวดลอมแกชุมชน เพื่อให
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
 1.8 จัดฝกอบรมและทบทวนความรูในงานสงเสริมสุขภาพแกอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในชมุชน 
 1.9 จัดเก็บ ดูแลรักษา และจัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงานสงเสริมสุขภาพใหมี
สภาพและจํานวนเพียงพอตอการใชงาน 
 

1.10 การศึกษา... 
 1.10 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหม ๆ กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
กับงานสงเสรมิสุขภาพและสิ่งแวดลอม เพื่อนํามาประยุกตใชในงานปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสดุ 
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  2. ดานการบริการ 

 2.1 ใหความรู ประชาสัมพันธ ในงานดานสาธารณสุขเบื้องตน แกประชาชน เพื่อใชในการดูแล
สุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม 
 2.2 ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดี่ยวกัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ 

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
1. ไดรับประกาศนียบัตรทางสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทยแผนไทย ซึ่งมี

ระยะเวลาการศกึษาไมนอยกวา 2 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
นี้ได 
  2. ไดรับประกาศนียบัตรทางสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทยแผนไทย พยาธิวิทยา 
เซลลวิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 3 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิ
อยางอ่ืนที่ เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่  ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
  3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชาหรือ
ทางทางสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทยแผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. ,
ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 

ระยะเวลาการจาง ไมเกินคราวละ4 ป 
 

อัตราคาตอบแทน 
  - คุณวุฒิตามขอ 1. ใหไดรับคาตอบแทนเดือนละ  9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่
กฎหมายกําหนด 

- คุณวุฒิตามขอ 2. ใหไดรับคาตอบแทนเดือนละ 10,840 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

- คุณวุฒิตามขอ 3. ใหไดรับคาตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

แนบทายประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่  5  มิถุนายน 2563 
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เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจาง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 
------------------------------------- 

 

 หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจางบุคคลเปนพนักงานจางของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสรรหาและเลือกสรรภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) ภาคความรู
ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) โดยหลักสูตรและ
วิธีการสรรหาและเลือกสรร มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
  เปนการทดสอบวิธีการสรรหาและเลือกสรร โดยสอบขอเขียน (แบบปรนัย) โดยคํานึงถึงระดับ
ความรูความสามารถที่ตองการตามระดับตําแหนง ดังตอไปนี้ 

วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ คือ เปนการทดสอบความรูพื้นฐานเก่ียวกับในการปฏิบัติ
ราชการ ในเรื่องดังตอไปน้ี 

1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม 
1.3 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
1.4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
1.5 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 
1.6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
1.7 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
      พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
1.8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
1.9 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
1.10 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
        2558 

 1.11 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 

2. ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐0คะแนน) 
  เปนการทดสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ของตําแหนงท่ีสมัคร
การสรรหาและเลือกสรรโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบขอเขียน (แบบปรนัย) ในเรื่องดังตอไปนี้ 
 

 ตําแหนงผูชวยเจาพนกังานสาธารณสุข ประกอบดวยเนื้อหาวิชา 
 1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  
  2. พระราชบัญญัติคุมครองผูบรโิภค พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 3. พระราชบัญญัติโรคตดิตอ พ.ศ. 2558 
 4. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535  
     และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
  

5. พระราช… 
 

 5. พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 
  6. ความรูความเขาใจเก่ียวกับงานสาธารณเบื้อตน ไดแก  
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    -การควบคุมและปองกันโรค 
   -การสงเสริมสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว งานอนามัยแมและเดก็ งานอนามัย 
   โรงเรียน งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดลอม งานโภชนาการ งานทางดานระบาดวิทยา 

7. ความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 
8. ความรูความเขาใจเก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตําแหนงที่สมัครสอบ 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


