
(ผนวก ข) 
 

(หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก) 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ลงวันที่  19  เมษายน  2559 

********************************** 
ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกฯ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข  

(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 
 

หลักสูตรการสอบคัดเลือก 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

วิธีการสอบ 
คัดเลือก 

วัน เวลา สถานที่ 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
ท ำกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถท่ัวไป  ดังนี้ 
1. ควำมรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ  สังคม  กำรเมือง  วัฒนธรรม  

สิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยี  และกำรสื่อสำร 
2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร

บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
5. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
6.พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล           

พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
7. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
8. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น                

พ.ศ. 2542 
9. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมำชิก

สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
10. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542 
 
 
 
 

100 สอบข้อเขียน 
(อัตนัย) 

11  มิถุนายน  2559 
เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น ๒  
ศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม 

อ ำเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 



 
(หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก) 

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย ลงวันที่  19  เมษายน  2559 
********************************** 

ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกฯ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข  
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 

 

หลักสูตรการสอบคัดเลือก 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

วิธีการสอบ 
คัดเลือก 

วัน เวลา สถานที่ 

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
ท ำกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง  ดังนี้ 
1. พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
2. พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
3. พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
4. พระรำชบัญญัติหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
5. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรขยะของ

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
6. พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำสภำพแวดล้อมแห่งชำติ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
7. กฎหมำย ระเบียบ หนังสือสั่งกำร ประกำศ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

100 สอบข้อเขียน 
(อัตนัย) 

11  มิถุนายน  2559 
เวลา ๑๓.00-1๖.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น ๒  
ศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม 

อ ำเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก) 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย  ลงวันที่  ๑๙  เมษายน  255๙ 

********************************** 
ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกฯ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ระดับต้น 
 

หลักสูตรการสอบคัดเลือก 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

วิธีกำรสอบ 
คัดเลือก 

วัน เวลำ สถำนที่ 

ภาคความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
โดยจะทดสิบสมรรถนะหลักทำงกำรบริหำร กำรปฏิบัติงำนใน

หน้ำที่ ควำมประพฤติ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ดังนี้ 
๑. วิสัยทัศน์และผลงานที่ประสบความส าเร็จในอดีต(๔๐ 

คะแนน) 
ก. วิสัยทัศน์ในกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งที่ขอรับกำรสอบคัดเลือก 

(๒๐ คะแนน) 
ข. ผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จในอดีต (๒๐ คะแนน) 
๒. ความสามารถในการบริหาร (๓๐ คะแนน) 
ก. ควำมรอบรู้ในกำรบริหำร ๑๐ คะแนน 
ข. กำรบริหำรงำนอย่ำงมืออำชีพ ๑๐ คะแนน 
ค. กำรบริหำรงำนบุคคล ๑๐ คะแนน 
๓. บุคลิกภาพและภาวะผู้น า (๓๐ คะแนน) 
ก. ควำมประพฤติและค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ท่ีจ ำเป็นส ำหรับบริหำร 

๕ คะแนน 
ข. ควำมอุตสำหะ ๕ คะแนน 
ค. มนุษย์สัมพันธ์ ๕ คะแนน 
ง. ควำมสำมำรถในกำรสื่อควำมหมำย ๕ คะแนน 
จ. ควำมมั่นคงในอำรมณ์ ๕ คะแนน 
ฉ. ปฏิภำณไหวพริบ ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 โดยวีธีกำร
สัมภำษณ์ 

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
เวลา 1๔.00-1๔.๓0 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น ๓  
ศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม 

อ ำเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 

 
 

 
 

 


