หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
เปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน)
------------------------------------ก. การสอบเพื่อวัดภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังตอไปนี้
๑. วิชาความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) โดยวิธีการสอบขอเขียน
(๑) ดานการคิดคํานวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรเบื้องตน
การวิเคราะหหาความสัมพันธของจํานวนหรือปริมาณ การแกปญ หาเชิงปริมาณ และการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณตาง ๆ
(๒) ดานเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยงของคํา ขอความ หรือรูปภาพ
การคิดวิ เคราะห การหาขอยุติ หรือขอสรุป อยางสมเหตุสมผลจากขอความ สัญลักษณ สถานการณ หรือ
แบบจําลองตาง ๆ
(3) ดานภาษา
ทดสอบความสามารถในการอาน และการทําความเขาใจกับบทความ หรือขอความ
ที่กําหนดใหแลวตอบคําถามที่ตามมาในแตละบทความ หรือขอความ การสรุปความ ตีความ และการใชภาษา
การเลือกใชคํา หรือกลุมคํา การเขียนประโยคไดถูกตองตามหลักภาษา และการเรียงขอความ
2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการสอบขอเขียน
ทดสอบความสามารถดานการพูด เขียน อาน และฟงภาษาอังกฤษ และความเขาใจใน
สาระสําคัญของขอความในระดับเบื้องตน
ข. การสอบแขงขันเพื่อวัดภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ โดยวิธีการสอบขอเขียน การสอบ
ปฏิบัติ ตามที่กําหนดไวในรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
ค. การสอบแขงขันเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ โดยวิธีดังนี้
1. การทดสอบสมรรถนะของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยวิธีการสอบขอเขียน
2. การสัมภาษณ เกี่ยวกับทัศนคติสําหรับการปฏิบัติราชการ สมรรถนะ และหรือ
ความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ ทวงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผูสอบแขงขัน
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน)
ตําแหนงที่ 1

ตําแหนงเจาหนาที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ งานระดั บ ต น ซึ่ ง ไม จํ า เป น ต อ งใช ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานดานรักษาความสะอาด และรักษาสภาวะแวดลอมของกรุงเทพมหานคร ตามแนวทาง แบบอยาง
ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ควบคุม การปฏิบัติงานของคนงานและเจาหนาที่ และใหบริการดานรักษาความสะอาด
และการรักษาสภาวะแวดลอม เชน การทําความสะอาดถนนและตรอกซอยสาธารณะ การเก็บขนและกําจัด
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ไขมัน น้ํามัน ของเสียอันตราย และสิ่งเปรอะเปอนในเขตกรุงเทพมหานคร การปลูก
ดูแลและบํารุงรักษาตนไม ดูแลพื้นที่สีเขียว เปนตน
(๒) ดูแล รักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร
และสถาปตยกรรมตาง ๆ ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร เพื่อใหเกิดความสะอาดเรียบรอย
แกผูพบเห็น หรือนักทองเที่ยว
(๓) ปฏิ บั ติ ง านด า นธุ ร การ สารบรรณที่ เ กี่ ย วกั บ งานรั ก ษาความสะอาด เช น การคิ ด
คาธรรมเนียมขยะมูลฝอยประเภทตาง ๆ การออกแบบใบแจงหนี้เก็บคาธรรมเนียม เปนตน เพื่อใหงานรักษา
ความสะอาดเปนไปตามระเบียบขอบังคับที่กําหนดไว
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนําชี้แจง ตอบขอซักถามแกบุคคลตาง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบดาน
การรักษาความสะอาดการรักษาสภาวะแวดลอม การรณรงค แนะนํา การกําจัดและแยกขยะ เพื่อสงเสริม
ความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานหรือสวนราชการ หรือ
บุคคลที่เกี่ยวของลุลวงไปดวยดี
(๒) ประสานงานกับหนวยตาง ๆ ตามที่ไดรับการรองขอ เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนหลัก
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
๒. ไดรบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
๓. ไดรบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรูเกี่ยวกับงานดานการรักษาความสะอาด ไดแก
- การควบคุมการเก็บขนมูลฝอย การกวาด การขนถายสิ่งปฏิกูลและไขมัน
- อัตราคาธรรมเนียมและคาบริการ
- การใหบริการแกประชาชน
- ประเภทมูลฝอยและประเภทภาชนะรองรับมูลฝอย
- การมีสวนรวมของประชาชนในการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง การลดปริมาณมูลฝอย และการดูแลพื้นที่สีเขียว
- การใหบริการเก็บขนไขมัน ของเสียอันตรายและสิ่งเปรอะเปอนในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
- นโยบายของกรุงเทพมหานครดานการรักษาความสะอาด
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
ในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
ในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544
- ขอบังคับกรุงเทพมหานครวาดวยหลักเกณฑการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคารสถานที่
และสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง คาธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๖ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องคาธรรมเนียมการใหบริการในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข พ.ศ. 2562
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน)
ตําแหนงที่ 2

ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต น ซึ่ ง ไมจํ า เป น ต อ งใช ผูสํ า เร็ จ การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานดานการเกษตร ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ชวยทําการศึกษา คนควา วิจัย พัฒนา ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห ตรวจสอบ รับรองทางดาน
วิชาการเกษตร เพื่อใหมีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(๒) ผลิต และใหบริการ ดานการเกษตรและปจจัยการผลิต เพื่อใหไดผลผลิตตามเปาหมาย
และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
(๓) ปฏิบัติการดานวิชาการเกษตร เชน การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย การพัฒนาที่ดิน
การสงเสริมการเกษตร การจัดการไรนา การใชน้ํา เปนตน เพื่อสนับสนุนงานวิชาการและเผยแพรความรูแก
เกษตรกรและบุคคลทั่วไป
(๔) ชวยวางแผน สงเสริมการผลิต จัดทําโครงการสนับสนุนการผลิตของเกษตรกร และสงเสริม
กระบวนการเรียนรูดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การอนุรักษฟนฟูการปลูกพืชประจําถิ่น การอนุรักษ
ธรรมชาติโดยลดการใชสารเคมีในการเกษตร การเพาะเลี้ย งแมลงเพื่อการศึกษาและนันทนาการ เปนตน
เพื่อเปนการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรและอนุรักษพันธุพืชหายาก
(๕) สํารวจ ชวยวางแผน ปรับปรุงที่วางในบริเวณตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
และการออกแบบ ตกแตงปรับปรุงภูมิทัศนของพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ เพื่อใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนและ
รมรื่นสวยงาม
(๖) จัดเตรียม ตรวจสอบ ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานใหอยูใน
สภาพดี และเพียงพอตอการใชงาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๗) ปฏิบัติงานดานการเกษตร เชน ผลิต ดูแลและบํารุงรักษาไมดอก ไมประดับ ไมยืนตน เปนตน
เพื่อนําไปปลูกและตกแตงในพื้นที่ หรือในพิธีสําคัญ หรือวันสําคัญตาง ๆ

-5๒. ดานการบริการ
(๑) สาธิต แนะนํา สงเสริม ฝกอบรม ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ชวยจัดทําสื่อเผยแพรความรู เพื่อนําความรูไปปฏิบัติใหเกิดประโยชน
(๒) ประสานงานกับหนวยงานหรือสวนราชการตาง ๆ และแนะแนวทางการแกไขปญหาการเกษตร
เพื่อใหมีการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งทางการเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เกษตรศาสตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ ทางธุรกิจเกษตร สาขาวิชา
เทคโนโลยี ภู มิ ทั ศ น หรื อ สาขาวิ ช าพื ช ศาสตร หรื อ อนุ ป ริ ญ ญาหลั ก สู ต ร ๓ ป ต อ จากประกาศนี ย บั ต ร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
1. หลักพฤกษศาสตรเบื้องตน การจําแนกพืช
2. การปรับปรุงพันธุพืช การขยายพันธุพืชรูปแบบตาง ๆ เชน การเพาะเมล็ด การติดตาตอกิ่ง
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เปนตน
3. การดูแลบํารุงรักษา ไดแก การปลูก การปรับปรุงดิน การใหปุย การใหน้ํา การปองกันกําจัดศัตรูพืช
การตัดแตงและควบคุมทรงพุม การค้ํายัน การศัลยกรรม การลอมยาย
4. การจัดภูมิทัศน ไดแก การออกแบบ การตกแตงเพื่อจัดภูมิทัศน สภาพแวดลอมและการจัดการสิ่งแวดลอม
5. การสงเสริมการเกษตร ฝกอบรม และเผยแพรความรูทางการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม
6. เศรษฐกิจการเกษตร การพัฒนาธุรกิจการเกษตร และการทองเที่ยวเชิงเกษตร
7. เครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณการเกษตรประเภทตาง ๆ
8. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และการนํานวัตกรรมมาใช
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน)
ตําแหนงที่ 3

ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ งานระดั บ ต น ซึ่ ง ไม จํ า เป น ต อ งใช ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติ งานดานการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) จัดทําและปฏิบัติงานดานเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับตน เพื่อใหงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด
(๒) รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพื่อใชประกอบในการทํางบประมาณประจําป
ของหนวยงานหรือสวนราชการ
(๓) ตรวจสอบและดูความถูกตองของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพื่อใหเกิดความถูกตองในการ
ปฏิบัติงาน
(๔) ประสานงานในระดั บฝ ายหรือกลุมกับหนวยงานราชการ เอกชน หรื อประชาชนทั่ วไป
เพื่อขอความชวยเหลือและรวมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอการทํางาน
ของหนวยงานหรือสวนราชการ
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
หนวยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถายทอดความรู ความชํานาญแกผูที่สนใจ
(๒) ประสานงานในระดับกลุมกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความ
ชวยเหลือและความรวมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชน
ตอการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
พณิชยการ ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ ทางเลขานุการ หรือทางการขาย
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการธนาคารและธุรกิจการเงิน สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาเทคนิคการตลาด หรือสาขาวิชาการตลาด หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบั ญ ชี สาขาวิ ช าพณิ ช ยการ สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิจ สาขาวิ ช าการเลขานุ การ สาขาวิ ช าการเงิ น และ
การธนาคาร หรือสาขาวิชาการตลาด หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรื อเที ยบเทา ในสาขาวิช าบริ ห ารธุร กิ จ ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเงิน และการธนาคาร หรือ
ทางการบริหารทั่วไป

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
๑. ความรู เ กี่ ย วกั บ หลั ก การบั ญ ชี ทั่ ว ไป งบประมาณ และการเงิ น เช น การจั ด ทํ าบั ญ ชี เงิ น สด
บัญชี เ งิน ฝากธนาคาร บั ญ ชีแยกประเภท บัญ ชียอยตาง ๆ การจัดทํารายงานทางการเงิน การตรวจสอบ
ความถู กต อ งของบั ญ ชี แ ละเงิ น ฝากธนาคาร การจั ดทํา งบประมาณรายจ ายประจํา ป การตั้งฎี กาเบิ กเงิ น
การตรวจสอบใบสําคัญเบิกเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจายเงิน เปนตน
๒. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติงาน ไดแก
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน
และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕55 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน)
ตําแหนงที่ 4

ตําแหนงเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ งานระดั บ ต น ซึ่ ง ไม จํ า เป น ต อ งใช ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานดานเครื่องคอมพิวเตอร ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บํารุงรักษา ซอมแซม ตรวจสอบการทํางาน แกไขปญหาการใชงานของ
ระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ระบบเครือขายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนตาง ๆ เพื่อให
ระบบงานตาง ๆ สามารถใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
(2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สํารอง
กูคืนขอมูล เพื่อสนับสนุนการใชประโยชนขอมูล และปองกันการสูญหายของขอมูล
(3) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน เพื่อการวางแผนบํารุงรักษา
2. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหา ใหแกผูใชงานและผูรับบริการ ทั้งภายในและภายนอก
หนวยงานหรือสวนราชการ เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
(2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานหรือสวนราชการ
เพื่อประกอบการปฏิบัติงานไดอยางครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
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หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานเครื่องคอมพิวเตอร ไดแก
- การควบคุ ม ดู แล ติ ดตั้ ง บํ า รุ งรั กษา ซ อมแซม แกไขปญ หาการใช งานของเครื่อ งคอมพิ ว เตอร
อุปกรณตอพวงและอุปกรณเครือขาย รวมทั้งระบบปฏิบัติการและระบบสนับสนุนตาง ๆ ใหใชงานไดอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- การปฏิ บั ติง านเกี่ ย วกั บ การประมวลผลขอมู ล ปรั บ ปรุง ดูแลรั กษาความปลอดภัย การจัดเก็ บ
สํารอง กูคืนขอมูล และการดูแลบํารุงรักษากอนเสีย (Preventive Maintenance : PM) การจัดทําทะเบียน
รวบรวมและจัดเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงานของอุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อการวางแผนบํารุงรักษา การใหคําแนะนํา
แกไขปญหาการใชคอมพิวเตอรและอุปกรณดังกลาวขางตน
- กฎหมายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน)
ตําแหนงที่ 5

ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ งานระดั บ ต น ซึ่ ง ไม จํ า เป น ต อ งใช ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิ บัติ งานดา นการจั ดเก็ บภาษี คา ธรรมเนี ยมและอื่น ๆ ที่เปน รายไดของกรุงเทพมหานคร ตามแนวทาง
แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย คาธรรมเนียม
คาเชา คาบริการ และรายไดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามกฎหมาย เพื่อใหการจัดเก็บรายไดเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด
(๒) เรงรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บคาธรรมเนียม จัดเก็บภาษีของฐานภาษีรายใหม และ
ที่คางชําระ เพื่อใหสามารถจัดเก็บไดอยางครบถวน
(๓) ตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา นําสงเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได เพื่อให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ คําสั่ง
(๔) รวบรวมขอมูล เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บรายได และเก็บรักษาหลักฐาน
เพื่อเปนขอมูล และรายงานเสนอผูบังคับบัญชาตามกําหนดระยะเวลา
(๕) จัดทําทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได สถิติการจัดเก็บรายไดแตละประเภท รวมถึงจัดเก็บ
ขอมูลที่เกี่ยวของดวยเครื่องคอมพิวเตอรตามระบบงานของกรุงเทพมหานคร เพื่อใหขอมูลมีความถูกตองและ
สามารถคนหาขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(๖) ดูแล ตรวจสอบ ดําเนินการเบิกจายการของบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบ
ใหวงเงินอยูในงบประมาณรายจายที่กรุงเทพมหานครกําหนด
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษาและแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา เพื่อใหเจาหนาที่มี
ความรูความเขาใจอยางถองแท ตลอดจนเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหแกผูที่สนใจ
ใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
(๒) ประสานงานกับหนวยงานหรือสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและกอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
พาณิชยการ ทางการบัญชี ทางเลขานุการ หรือทางการขาย
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาเทคนิคการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชา
การธนาคารและธุรกิจการเงิน หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรืออนุปริญญา
หลักสูตร ๓ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม ไดแก
1. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
3. พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
4. พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 และที่แกไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
5. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
6. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บภาษีบํารุงกรุงเทพมหานคร สําหรับน้ํามันเบนซิน
และน้ํามันที่คลายกัน น้ํามันดีเซลและน้ํามันที่คลายกันและกาซปโตรเลียมในสถานการคาปลีก
พ.ศ. 2558
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน)
ตําแหนงที่ 6

ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต น ซึ่ ง ไม จํ า เป น ต อ งใช ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน
ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เชน การรับสง ลงทะเบียน รางหนังสือ
โตตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกขอมูล เพื่อสนับสนุนใหงานตาง ๆ ดําเนินไปไดโดยสะดวกราบรื่นและ
มีหลักฐานตรวจสอบได
(๒) รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวก
ตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑของสํานักงาน เพื่อใหมีอุปกรณที่มีคุณภาพไวใชงานและ
อยูในสภาพพรอมใชงาน
(๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและขอมูลตาง ๆ นําเสนอตอผูบังคับบัญชา เพื่อนําไปใช
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานตอไป
๒. ดานการบริการ
(๑) ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานหรือสวนราชการเดียวกัน หรือหนวยงานหรือ
สวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น
(๒) ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพื่อใหไดรับขอมูลที่จะนําไปใชประโยชนไดตอไป
(๓) ผลิตเอกสารตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานหรือสวนราชการ
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย

- 13 -

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๑. ความรูเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติดานงานธุรการ งานสารบรรณและงานพัสดุ
๒. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
2.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
2.2 ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
2.3 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
2.4 ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
2.5 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
2.6 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.7 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.8 ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน
และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
2.9 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2.10 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/2563
(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน)
ตําแหนงที่ 7

ตําแหนงเจาพนักงานประชาสัมพันธปฏิบัติงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติงานในฐานะผู ป ฏิ บั ติงานระดับ ตน ซึ่งไมจําเปน ตองใชผูสําเร็จ การศึกษาระดับ ปริญ ญา
โดยปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมและชวยจัดทําเอกสาร ภาพและขอมูลเกี่ยวกับความรูในดานตาง ๆ เพื่อใช
จัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธของหนวยงานหรือสวนราชการ
(2) สํารวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเปนขอมูลในการดําเนินงานภายใน
หนวยงานหรือสวนราชการ
(3) ปรับปรุงทะเบียนสื่อมวลชน เพื่อเก็บรวบรวมไวเปนขอมูลของหนวยงานหรือสวนราชการ
(4) ใหบริการดานประชาสัมพันธในการติดตอ ตอนรับ ชี้แจงทั่ว ๆ ไป เพื่อไขขอของใจและ
ชวยตอบคําถามใหแกประชาชน
(5) ดําเนินการประชาสัมพันธโดยวิธีการตาง ๆ เพื่อเผยแพร ใหความรูความเขาใจอันดี
เกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือผลงานของกรุงเทพมหานคร หรือนโยบายของผูบริหารกรุงเทพมหานคร
2. ดานการบริการ
(1) เผยแพร แจกจายขาวสาร และเอกสารเกี่ยวกับความรูในดานตาง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ
งานของหนวยงานหรือสวนราชการ
(2) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบแกผูรวมงาน
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงาน และใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวง
(3) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกัน ตางหนวยงานหรือประชาชนทั่วไป
เพื่อใหบริการ หรือขอความรวมมือเกี่ยวกับขอมูลเพื่อใชในงานเผยแพรประชาสัมพันธที่ตนรับผิดชอบ
(4) อํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ ดว ยการใหความรูในดานตาง ๆ ตามที่ตนปฏิบัติ
หนาที่อยูในอํานาจหนาที่ เพื่อใหประชาชนไดรับบริการดานขอมูลขาวสารที่ดีจากรัฐ

- 15 -

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

.

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ
ทางเลขานุการ ทางการขาย ทางภาษาตางประเทศ หรือทางการประชาสัมพันธ
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เลขานุการ สาขาวิชาเทคนิคการตลาด หรือสาขาวิชาการประชาสัมพันธ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ป ตอจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ หรืออนุปริญญาหลักสูตร
3 ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาภาษา
วรรณคดี

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรูเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
- หลักการประชาสัมพันธ
- การผลิตและการเลือกใชสื่อประชาสัมพันธ
- การเลือกใชชองทางการเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ
2. เทคนิคการสื่อสาร
- ทฤษฎีการสื่อสาร
- เทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ
- เทคนิคการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความรูเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จําเปนตอการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ
4. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เชน
- พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5. ความรูเกี่ยวกับยุทธศาสตรและนโยบายในระดับชาติและกรุงเทพมหานคร
6. จรรยาบรรณและคุณสมบัติที่ดีของนักประชาสัมพันธ
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕63
(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน)
ตําแหนงที่ 8

ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ งานระดั บ ต น ซึ่ ง ไม จํ า เป น ต อ งใช ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานพัสดุ ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบตั ิงานขั้นตนเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ วาจาง การเก็บรักษา นําสง การซอมแซม
และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เพื่อใหอยูในสภาพดีพรอมตอการใชงาน
(๒) ทําทะเบียนการเบิกจายพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
เพื่อรวบรวมไวเปนขอมูลในการดําเนินงาน
(๓) รางและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจาง หนังสือโตตอบ บันทึกยอเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ
เพื่อเปนหลักฐานในการดําเนินงาน
(๔) รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอผูบังคับบัญชา
ในหนวยงานหรือสวนราชการ
(๕) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อรวมพัฒนาใหระเบียบการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
(๖) ชี้ แ จงรายละเอี ย ดข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ งานพั ส ดุ เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ค วามโปร ง ใส
ตรวจสอบได
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบแกผูรวมงาน
หรือหนวยงานหรือสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงาน และใหการดําเนินงานสําเร็จ
ลุลวง
(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานหรือสวนราชการเดียวกัน ตางหนวยงานหรือสวนราชการ
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหบริการ หรือขอความชวยเหลือในดานที่ตนรับผิดชอบ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ
สาขาวิชากอสราง หรือสาขาวิชาเครื่องกล
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การธนาคารและธุรกิจการเงิน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเทคนิคการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรม
เครื่องใชสํานักงาน หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิ ช าโยธา สาขาวิ ช าการก อ สร า ง หรื อ สาขาวิ ช าเครื่ อ งกล หรื อ อนุ ป ริ ญ ญาหลั ก สู ต ร ๓ ป ต อ จาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการตลาด
ทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการบริหารทั่วไป

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง

ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
1. ความรูเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.1 การจัดหา จัดซื้อ วาจาง การเก็บรักษา นําสง การซอมแซม และบํารุงรักษาพัสดุ การจําหนาย
ครุภัณฑ และอุปกรณสํานักงานตาง ๆ
1.2 ทะเบียนการเบิกจายพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
1.3 รางและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจาง หนังสือโตตอบ บันทึกยอเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ
2. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติงาน
2.1 ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน
และการตรวจเงิน พ.ศ. ๒๕55 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.2 จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานดานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓
2.3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.4 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.5 กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
2.5.1 กําหนดใหหนวยงานอื่นเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.5.2 กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับผูมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผูประกอบการ พ.ศ. 2560
2.5.3 กําหนดพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุ
โดยวิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
2.5.4 กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงิน การจัดซื้อจัดจาง
ที่ไมทําขอตกลงเปนหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ
พ.ศ. 2560

- 18 2.5.5 กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560
2.5.6 กําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบ หรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. 2560
2.5.7 กําหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจางกับหนวยงานของรัฐที่ใชสิทธิอุทธรณไมได พ.ศ. 2560
2.5.8 กําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

- 19 -

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน)
ตําแหนงที่ 9

ตําแหนงเจาพนักงานวิทยาศาสตรปฏิบัติงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติงานในฐานะผู ป ฏิ บั ติ งานระดับ ตน ซึ่ งไมจําเปน ตองใชผูสําเร็จ การศึ กษาระดั บ ปริญ ญา
ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) จัดเตรียม ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ เคมีภัณฑที่ใชในการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมทั้งจัดทําทะเบียนการเบิกจายวัสดุ และเคมีภัณฑ เพื่อใหสามารถนําไปใชไดอยางถูกตองเหมาะสม
(๒) ชวยปฏิบัติงานวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ วิจัยเบื้องตน และชวยรวบรวมขอมูล เพื่อให
นักวิชาการสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว
๒. ดานการบริการ
ใหคําแนะนํา และคําปรึกษาแกบุคคลที่เกี่ยวของในเรื่องเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ได รั บ ประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พ หรือ คุณวุ ฒิอย างอื่น ที่เที ย บไดในระดั บ เดีย วกัน ในสาขาวิช า
เครื่องกล สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ หรือสาขาวิช า
เทคโนโลยีสิ่งทอ
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมปโตรเคมี
หรือสาขาวิชาเทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือไดรับประกาศนียบัตรเจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย
ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา
หลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเครื่องกล
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือทางไฟฟา สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ ทางเคมีปฏิบัติ หรือทางเคมี หรือสาขาวิชา
วิทยาศาสตรประยุกต ทางสิ่งทอ

- 20 ๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
เครื่องกล สาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร ทางวิศวกรรมศาสตร ทางเภสัชศาสตร ทางโภชนาการ ทางเคมีปฏิบัติ หรือทางเคมี

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรูดานสิ่งแวดลอม งานดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการบริหาร การจัดเตรียมดูแลรักษา
เครื่องแกว เครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตร การเก็บรักษาวัสดุวิทยาศาสตร เคมีภัณฑ การเก็บและรักษา
สภาพตัวอยางมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ํามันและไขมัน ปุยอินทรีย น้ําและตะกอน จากแมน้ํา คลอง สระน้ํา บึง และ
ระบบบําบัดตาง ๆ การปรับตั้งเครื่องมือใหไดความเที่ยงตรง แมนยํา และถูกตองตามลักษณะงาน การเตรียม
สารเคมี การคํานวณความเขมขนของสารเคมีเบื้องตน รวบรวมขอมูลใหนักวิทยาศาสตร ใหคําแนะนํา และ
คํ าปรึ กษาแก บุ คคลที่ เกี่ ยวข อง ในเรื่ องเกี่ ยวกับวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี การใชเครื่อ งมือและอุป กรณ
วิทยาศาสตรในการวิเคราะหเบื้องตน
2. ความรูเกี่ยวกับนโยบายทางดานสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร และกฎหมายดานสิ่งแวดลอม
โรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมอาคาร ไดแก
- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน)
ตําแหนงที่ 10

ตําแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชนปฏิบัติงาน (ผูนํากิจกรรมศิลปะ)
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต น ซึ่ ง ไมจํ า เป น ต อ งใช ผูสํ า เร็ จ การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานศูนยเยาวชน ตามแนวทาง แบบอยาง และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) จัดกิ จ กรรมด านต า ง ๆ แกเยาวชนที่เปน สมาชิกศูนยเยาวชน เพื่อใหใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน เชน กิจกรรมดานพลศึกษา ศิลปะ นาฏศิล ป หองสมุด คหกรรมศาสตร การจัดกิจ กรรมพิเศษ
การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม และการจัดสนามเด็กเลน เปนตน
(๒) ส งเสริ มกิ จ กรรมต า ง ๆ ของเยาวชนและประชาชนทั่ ว ไป เพื่อ ใหมีก ารพัฒ นาการดา น
รางกายและจิตใจที่ดี
(๓) ดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา ซอมแซม วัสดุอุปกรณที่ใชในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ
เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๔) รวบรวม ติ ดตาม จั ดเก็ บ ขอมูล เพื่อใช เปน ขอมู ล ในการปรับ ปรุงงานศู น ยเยาวชนให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ดานการบริการ
(๑) อํานวยความสะดวก ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือใหขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน
แกผูที่สนใจ เพื่อใหรับทราบขอมูลที่ถูกตอง และเกิดความรู สามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม
(๒) ติดตอประสานงานกับบุคลากรภายในหนวยงานหรือสวนราชการ เพื่อใหการปฏิบัติงาน
เปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ได รั บ ประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พหรือ คุณวุฒิ อยางอื่ น ที่เที ย บได ในระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช า
ศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป ทางศิลปประยุกต หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางหัตถกรรม
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขา
วิชาทัศนศิลป ทางวิจิตรศิล ป หรือสาขาวิช าใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางหัตถกรรม หรือทางศิล ปประยุกต หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป
และประยุกตศิลป ทางศิลปประดิษฐ ทางภาพพิมพ ทางศิลปการพิมพ ทางออกแบบนิเทศศิลป ทางออกแบบ
ประยุกตศิลป หรือทางออกแบบพาณิชยศิลป
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิจิตรศิลป ทางวิจิตรศิลป หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางหัตถกรรม หรือทางศิลปประยุกต

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานศิลปกรรม ทัศนศิลป นิเทศศิลป
2. การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ โฆษณา
3. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการแกประชาชนทุกเพศวัย
4. การถายทอดความรูใหกับเด็กและเยาวชน
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน)
ตําแหนงที่ ๑๑

ตําแหนงเจาพนักงานศูนยเยาวชนปฏิบัติงาน (ผูนํากิจกรรมคหกรรมศาสตร)
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต น ซึ่ ง ไมจํ า เป น ต อ งใช ผูสํ า เร็ จ การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานศูนยเยาวชน ตามแนวทาง แบบอยาง และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) จั ดกิ จ กรรมด านต า ง ๆ แกเยาวชนที่เปน สมาชิกศูนยเยาวชน เพื่อใหใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน เชน กิจกรรมดานพลศึกษา ศิลปะ นาฏศิลป หองสมุด คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ
การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม และการจัดสนามเด็กเลน เปนตน
(๒) สงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อใหมีพัฒนาการดานรางกายและ
จิตใจที่ดี
(๓) ดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา ซอมแซม วัสดุอุปกรณที่ใชในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ
เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๔) รวบรวม ติ ด ตาม จั ด เก็ บ ขอ มู ล เพื่ อใช เป น ข อมู ล ในการปรับ ปรุง งานศู น ย เ ยาวชนให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. ดานการบริการ
(๑) อํานวยความสะดวก ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือใหขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน
แกผูที่สนใจ เพื่อใหรับทราบขอมูลที่ถูกตอง และเกิดความรู สามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม
(๒) ติดตอประสานงานกับบุคลากรภายในหนวยงานหรือสวนราชการ เพื่อใหการปฏิบัติงาน
เปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคหกรรมศาสตร
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขา
วิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป หรือทางคหกรรมศาสตร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หรืออนุปริญญาหลักสูตร
๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ทางการอาหาร
หรือทางผาและเครื่องแตงกาย
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคหกรรมศาสตร ทางคหกรรมทั่วไป

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานศูนยเยาวชนทางดานคหกรรมศาสตร ไดแก จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
จูงใจเยาวชนและประชาชนใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน จัดกิจกรรมเพื่อใหมีการพัฒนาการดานรางกาย
และจิตใจ ตามนโยบายและแผนงานของหนวยงานและสวนราชการและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ อาทิเชน
คหกรรมศาสตร ศิลปะประดิษฐ หัตถกรรม งานดอกไม ใบตอง แกะสลัก อาหารและโภชนาการ งานผา เปนตน
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน)
ตําแหนงที่ 12

ตําแหนงเจาพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ งานระดั บ ต น ซึ่ ง ไม จํ า เป น ต อ งใช ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานดานสถิติ ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) สํารวจ จัดทํา รวบรวม ตรวจสอบขอมูลสถิติที่มีความซับซอนไมมากนัก เพื่อเปนฐานขอมูล
หรือขอมูลสนับสนุนในการจัดทําเอกสารทางวิชาการตาง ๆ
(๒) สนับสนุนการปฏิบัติงานสํารวจสถิติ อาทิ ชวยในการจัดรางตารางรายงานสถิติ ชวยราง
แบบสอบถาม เพื่อใหการปฏิบัติงานสํารวจสถิติดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
(๓) จัดหมวดหมู และจัดทําทะเบียนขอมูลสถิติ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการคนหาขอมูล
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหบริการขอมูลสถิติแกบุคคลที่สนใจ เพื่อใหบุคคลเหลานั้นไดรับขอมูลที่ถูกตอง
(๒) ใหคําปรึกษา แนะนําแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางราบรื่น

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ประยุกต หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ป ตอจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตรและ
สถิติ
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หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ความรูดานสถิติเบื้องตนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลสถิติ การตรวจสอบความถูกตอง
ของข อ มู ล การเรี ย บเรี ย ง การจั ด ลํ า ดั บ ข อ มู ล ประมวลผล วิ เ คราะห ข อ มู ล และแปลความหมายข อ มู ล
ทํ า แผนภาพทางสถิ ติ การใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร พื้ น ฐานสํ า หรั บ งานทางด า นสถิ ติ ความรู เ กี่ ย วกั บ
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- 27 -

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน)
ตําแหนงที่ 13

ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ งานระดั บ ต น ซึ่ ง ไม จํ า เป น ต อ งใช ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ใหบริการในงานดานการสาธารณสุข เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่มีมาตรฐานและสุขภาวะที่ดี
(๒) ควบคุม ตรวจสอบ แนะนําการดําเนินกิจการที่มีผลกระทบดานการสาธารณสุข เชน ตลาด
สถานที่จําหนายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร สถานบริการตาง ๆ ฌาปนสถาน เปนตน รวมทั้งการสงเสริม
ควบคุม รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่กําหนด
(๓) เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอเจาหนาที่ระดับสูงขึ้นไป
(๔) ดูแล บํารุงรักษา เวชภัณฑเครื่องมืออุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและเปนไป
ตามมาตรฐาน
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหความรู ประชาสัมพันธ ในงานดานการสาธารณสุขเบื้องตน แกประชาชน เพื่อใชในการ
ดูแลสุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม
(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานหรือสวนราชการเดียวกัน เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ทางการอนามัย ทางผูชวยพยาบาล ทางการสาธารณสุข หรือทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๓ ป
ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน หรือไมนอยกวา ๑ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา

- 28 ๒. ได รั บ ประกาศนี ย บั ต รหรื อคุ ณวุฒิ อย างอื่น ที่เ ทีย บไดใ นระดั บ เดี ย วกัน ทางการสาธารณสุ ข
ทางการพยาบาล ทางการพยาบาลและผดุงครรภ ทางโภชนาการ ทางเซลลวิทยา ทางการแพทยแผนไทย หรือ
ทางพนักงานอนามัย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนีย บัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
๓. ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ เดียวกัน ทางการสาธารณสุข
ทางการพยาบาล ทางโภชนาการ ทางพยาธิวิทยา หรือทางเซลลวิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๓ ป
ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ
อย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น ทางการสาธารณสุ ข ทางการสาธารณสุ ข ชุ ม ชน ทางโภชนาการ
ทางการแพทยแผนไทย ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือทางสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ป ตอจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรูเกี่ยวกับงานสาธารณสุขเบื้องตน ไดแก
- หลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน การชวยฟนคืนชีพ (CPR : Cardio Pulmonary Resuscitation)
- การควบคุมและปองกันโรค
- การสงเสริมสุขภาพอนามัยตามกลุมวัย
- งานทางดานระบาดวิทยา การเฝาระวังโรค การสอบสวนโรค
- งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม งานอาชีวอนามัย สุขาภิบาลอาหาร
- งานสุขศึกษา เผยแพร อบรม สาธิตใหความรูดานสาธารณสุขแกอาสาสมัครสาธารณสุข
กรรมการชุมชน ประชาชน และเครือขายสุขภาพ
- การวิเคราะหปญหา และแนวทางแกไขปญหา การเขียนโครงการและประเมินโครงการ
2. กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุข ไดแก
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติผูสูงอายุแหงชาติ พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภวัยรุน พ.ศ. 2559
- พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
3. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพถวนหนา ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
ประกันสุขภาพแรงงานตางดาว และสิทธิผูปวย
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน)
ตําแหนงที่ 14

ตําแหนงเจาพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต น ซึ่ ง ไม จํ า เป น ต อ งใช ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิ บั ติ ง านด า นสื่ อสาร ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้น ตอน และวิธีการที่ชัด เจน ภายใต การกํ ากับ แนะนํ า
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อสาร รับ - สงขาวสารดวยระบบตาง ๆ เชน โทรศัพท วิทยุ โทรพิมพ
เครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ระบบโครงขาย โทรศัพท อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต ระบบสื่อสารผานดาวเทียม
รวมทั้งระบบสื่อสารสารสนเทศอื่น ๆ เปนตน เพื่อใหการรับ - สงขาวสารเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว และ
ทันเหตุการณ
(๒) รวบรวม คัดเลือก ตรวจสอบ และเรียบเรียงขาว จัดแยกประเภทขอมูล จัดเขารูปแบบฟอรม
สากล เพื่อใหขาวสารที่ไดรับมีความนาเชื่อถือสูงและสามารถใชอางอิงไดอยางถูกตอง
(๓) ให บริ การข อมู ลสื่ อสารผานระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศตาง ๆ ใหกับบุคคลและ
หนวยงาน หรือสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนในกิจการตาง ๆ
(๔) จัดทํารายงานขาวสาร หรือสถิติรับ - สงขอมูลขาวสารเพื่อนําไปใชประโยชนในงานสื่อสาร
และนําไปปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒. ดานการบริการ
(๑) ให คํ า แนะนํ า ตอบป ญ หาและชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ งานสื่ อ สารที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบแก บุ ค คล
ในหนวยงานหรือสวนราชการเดียวกัน หรือหนวยงานหรือสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติงานเปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ
(๒) ประสานงานกับหนวยงานหรือสวนราชการภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

- 30 -

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส ทางชางอิเล็กทรอนิกส ทางชางวิทยุและโทรคมนาคม ทางชางวิทยุ ทางชางโทรคมนาคม
ทางชา งอิเ ล็กโทรนิกส ทางชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส ทางเทคโนโลยีโ ทรคมนาคม หรือทางชางไฟฟา หรือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทางการสื่อสาร ทางสัญญาณวิทยุ หรือทางชางวิทยุ
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เทคนิควิศวกรรมไฟฟา ทางชางไฟฟา หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส ทางชางอิเล็กทรอนิกส
หรือทางชางไฟฟา หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือทางชางไฟฟา
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส ทางชางอิเล็กทรอนิกส ทางชางโทรคมนาคม ทางชางวิทยุและโทรคมนาคม ทางชางวิทยุ หรือ
ทางชางไฟฟา

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
- ความรูเกี่ยวกับงานดานการติดตอสื่อสารตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบที่เกี่ยวของตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
- หลักการติดตอสื่อสารที่กรุงเทพมหานครใชอยูในปจจุบัน เชน Digital Trunked Radio System
ระบบสารสนเทศ การประยุกตใชระบบโซเชียลเน็ตเวิรก
- หลักปฏิบัติในการติดตอสื่อสาร การใช การดูแลรักษาวิทยุสื่อสาร เครื่องมือสื่อสาร
- การนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชใหเหมาะสมเปนประโยชนกับงานที่ปฏิบัติ
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน)
ตําแหนงที่ 15

ตําแหนงเจาพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู ป ฏิ บั ติ งานระดับ ตน ซึ่ งไมจํ าเปน ตอ งใช ผูสํ าเร็จ การศึ กษาระดั บ ปริญ ญา
ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) จัดทําแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอรแผนที่และตารางแสดงสถิติขอมูลตาง ๆ เพื่อใช
ในการประชุม สัมมนา ฝกอบรม และการแสดงนิทรรศการตาง ๆ
(๒) ใชและควบคุมการใชเครื่องโสตทัศนูปกรณ ประเภทตาง ๆ เชน เครื่องฉายภาพยนตร
เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงตาง ๆ เปนตน เพื่อประกอบการประชุมสัมมนา หรือฝกอบรมตาง ๆ
(๓) เก็บรักษาซอมบํารุงโสตทัศนูปกรณ
(๔) ติดตาม รวบรวมและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน นําเสนอตอผูบังคับบัญชา เพื่อนําไปใช
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานตอไป
๒. ดานการบริการ
(๑) ติดตอประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกหนวยงานหรือสวนราชการ เพื่อให
การปฏิบัติงานเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(๒) ใหคําแนะนํา ขอมูล และใหบริการในเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบในประเด็นที่ไมมีความ
ซั บ ซ อ น ภายใต ก ฎเกณฑ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ หรื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน หรื อ ภายใต ก ารควบคุ ม ดู แ ลของ
ผูบังคับบัญชา

- 32 -

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด
สาขาวิ ช าหนึ่ ง ทางช า งภาพ ทางการถ า ยภาพ ทางการถ า ยภาพและภาพยนตร ทางวิ จิ ต รศิ ล ป หรื อ
ทางศิลปประยุกต หรือสาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
เทคนิควิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กโทรนิกส สาขาวิชาพาณิชยศิลป หรือสาขาวิชาออกแบบ
หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งทางชางไฟฟา หรือทางชางอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร
๓. ได รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางชางภาพ ทางการถายภาพ ทางการถายภาพและภาพยนตร ทางวิจิตรศิลป
ทางศิลปประยุกต หรือทางออกแบบพาณิชยศิลป สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาวิชาไฟฟากําลัง หรือ
อนุปริ ญญาหลักสูตร ๓ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ หรือทางโสตทัศนศึกษา

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ไดแก
- การถายภาพนิ่ง การถายวีดิทัศน การบันทึกเสียง การตัดตอลําดับภาพ การจัดทําสําเนาภาพ
สําเนาแผนวีดิทัศน และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตนในการนําเสนองานตาง ๆ
- การใชและควบคุมการใชเครื่องมือโสตทัศนูปกรณประเภทตาง ๆ เชน เครื่องฉายวิดีโอโปรเจคเตอร
เครื่องฉายภาพทึบแสง เครื่องฉายภาพขามศีรษะ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องเลนวีดิทัศน
เครื่องขยายเสียง จอแอลอีดีในการประชุม สัมมนา และฝกอบรมตาง ๆ
- การเก็บรักษา ซอมแซมเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ
- การจัดทําเว็บไซต สื่อออนไลน การใชเทคโนโลยีและเครื่องมือดานการสื่อสารและ
การประชาสัมพันธสมัยใหม
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน)
ตําแหนงที่ ๑6

ตําแหนงเจาพนักงานหองสมุดปฏิบัติงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต น ซึ่ ง ไม จํ า เป น ต อ งใช ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานหองสมุด ตามแนวทางแบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อเตรียมการจัดระบบหนังสือ
(๒) ชวยบรรณารักษในการจัดและจําแนกทรัพยากรสารสนเทศ เชน จัดทําคําคน ดัชนี กฤตภาค
บรรณานุกรม เปนตน เพื่อการบริการและการสืบคน
(๓) ดูแล เก็บรักษา ซอมแซมหนังสือ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชบริการ
(๔) ดูแล อาคาร สถานที่ วัสดุครุภณ
ั ฑของหองสมุด เพื่อใหหองสมุดมีบรรยากาศที่ดี
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหบริการแนะนําแหลงขอมูลและวิธีการใชหองสมุดแกบุคคลหรือหนวยงานหรือสวนราชการ
ที่เขาใชบริการ เพื่ออํานวยความสะดวก
(๒) รวมจัดกิจกรรมและเผยแพรขอมูลขาวสาร เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขาใชบริการหองสมุด

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ได รั บ ประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พ หรือคุ ณวุฒิอ ยางอื่น ที่เ ทีย บไดในระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช า
พาณิชยการ ทางเลขานุการ ทางการเลขานุการ ทางภาษาตางประเทศ หรือทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขา
วิชาเลขานุการ สาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ หรืออนุปริญญา
หลั ก สู ต ร ๒ ป ต อจากประกาศนี ย บั ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อเที ย บเท า ในสาขาวิ ช านิ เทศศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตร
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เลขานุการ ทางเลขานุการ ทางการเลขานุการ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ทางคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานิเทศศาสตร
ทางบรรณารักษศาสตร ทางบรรณารักษและสารนิเทศศาสตร
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หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ความรูเกี่ยวกับงานหองสมุด พิจารณาเสนอแนะในการจัดหาและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
ของหองสมุด จัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ และบันทึกลงฐานขอมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ใหบริการตอบคําถามชวยคนควาขอมูล และอํานวยความสะดวกแกป ระชาชน
ที่ใช บริ การ การเตรียมหนังสือพรอมใหบริการ ควบคุม ดูแล และซอมแซมหนังสือที่ชํารุด จัดนิทรรศการ
และประชาสัมพันธหองสมุดเพื่อชักจูงใหประชาชนมาใชบริการเพิ่มมากขึ้น เก็บรวบรวมสถิติและจัดทํารายงาน
ประจําเดือน/ประจําปของหองสมุด ดูแล เก็บรักษา ซอมแซมหนังสือเพื่อใหอยูในสภาพพรอมใหบริการ อาคาร
สถานที่ วัสดุและครุภัณฑของหองสมุด และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
- หลักการประสานงาน
- ความรูดานการออกแบบบริการที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัล
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน)
ตําแหนงที่ 17

ตําแหนงนายชางเครื่องกลปฏิบัติงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานชางเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ดําเนินการตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอมแกไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ
อุปกรณ และงานดานเครื่องกล เพื่อใหพรอมใชอยูเสมอ
(๒) ดํ าเนิ นการออกแบบ เขี ยนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นสว นเครื่องมือและอุปกรณ ติดตั้ ง
ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานดานเครื่องกล เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใชงาน
(๓) สํารวจ รวบรวมขอมูล จัดทําสถิติ ประวัติการบํารุงรักษา การซอมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล
ยานพาหนะ และงานดานเครื่องกล เพื่อเปนขอมูลหลักฐานสําหรับนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุงงาน
๒. ดานการบริการ
(๑) ติด ตอ ประสานงานกับ หนว ยงานหรือ สว นราชการที่เ กี่ย วขอ งทั้ง ภายในและภายนอก
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(๒) ใหคําแนะนําและบริการแกผูมาติดตอราชการ เพื่อใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจในการทํางาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ได รั บ ประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พ หรือ คุณวุฒิอ ยางอื่น ที่เทีย บไดในระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช า
เครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง หรือสาขาวิชาโลหะการ
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา ในทางเครื่องกล
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
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หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
การบํารุงรักษา ซอม แกไข ปรับปรุง แผนงาน เครื่องมือ อุปกรณที่จะใชกับเครื่องจักรกล ยานพาหนะ
และเครื่องทุนแรง การออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การใชเครื่องมือวัดละเอียด การสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียด
การเชื่อมโลหะ การใชงานเครื่องมือชาง การดูแล จัดเก็บ และบํารุงรักษาอยางถูกวิธี การจัดหาพัสดุมาใชงาน
อยางมีประสิทธิภาพ การจัดทํารายงาน การจัดเก็บขอมูลสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน การใหคําปรึกษา
แนะนําที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่กับผูรับบริการ หรือประชาชนทั่วไป และมีความรูเกี่ยวกับเหตุการณทางชาง
ในปจจุบัน เทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน)
ตําแหนงที่ 18

ตําแหนงนายชางไฟฟาปฏิบัติงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ งานระดั บ ต น ซึ่ ง ไม จํ า เป น ต อ งใช ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานดานชางไฟฟา ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) สํ า รวจ เขี ย นแบบ ประมาณการ ติ ด ตั้ ง ซอ ม ประดิ ษ ฐ ดั ด แปลง ปรับ ปรุ ง ควบคุ ม
การใช ง าน ดู แ ล บํ า รุ ง รั ก ษา และใช ง านเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ เครื่ อ งจั ก รกลไฟฟ า ระบบไฟฟ า ระบบ
เครื่องปรับ อากาศ ระบบไฟฟาสื่ อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส ระบบคอมพิวเตอร รับสงขอมูลขาวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถใชงานไดอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการของหนวยงานหรือสวนราชการภายในและภายนอก
(๒) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน เพื่อการวางแผนบํารุงรักษา
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา แกไขปญหา ใหแกผูใชงานและผูรับบริการ ทั้งภายในและภายนอก
หนวยงานหรือสวนราชการ เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรูและขอมูลตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานหรือ
สวนราชการ เพื่อประกอบการปฏิบัติงานไดอยางครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส
๒. ได รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟา หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป
ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ทางไฟฟา หรือทางอิเล็กทรอนิกส
๓. ได รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร

- 38 หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ความรูเกี่ยวกับงานดานชางไฟฟา ไดแก ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนแบบ อานแบบไฟฟาหรือ
อิเล็กทรอนิกส การประมาณราคา การติดตั้งวัสดุ อุปกรณ ปรับปรุง ซอมและบํารุงรักษา งานระบบไฟฟาสื่อสาร
ระบบคอมพิวเตอร การคํานวณหาขนาดวัสดุ อุปกรณในงานระบบไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส การตรวจสอบ
และจัดทําแผนการซอมบํารุง ดูแล รักษาวัสดุอุปกรณ ในงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งจัดทะเบียน รวบรวมและ
เก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน)
ตําแหนงที่ 19

ตําแหนงนายชางเทคนิคปฏิบัติงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต น ซึ่ ง ไมจํ า เป น ต อ งใช ผูสํ า เร็ จ การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานดานชางเทคนิค ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ดูแล ควบคุม ตรวจซอมและบํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องมือ
อุปกรณตาง ๆ วัสดุและครุภัณฑอื่น ๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและพรอมในการใชงาน
(๒) ซอม สราง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต
เครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ รวมทั้งการทดลองใชเครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งกอสราง เพื่อใหเปนไปตามหลักวิชา
และมาตรฐานงานชาง และใหเกิดความปลอดภัย
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนํา จัดทําขอมูล ถายทอดความรูทั้งในเชิงทักษะเฉพาะดานและทักษะทั่วไป
ใหแกบุคลากรภายในหนวยงานหรือสวนราชการที่รับผิดชอบ หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน เพื่อใหมี
ความรูความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
(๒) ติดตอประสานกับหนวยงานหรือสวนราชการ หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ได รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุณ วุ ฒิ อย า งอื่ น ที่เ ที ย บได ในระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิ ช า
เครื่องกล สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาวิชากอสราง
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เทคนิ ค เขี ย นแบบวิ ศวกรรมเครื่ องกล สาขาวิช าเทคนิค วิศวกรรมไฟฟ า สาขาวิช าเทคนิควิ ศวกรรมโยธา
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาวิชาเทคนิคเครื่องเย็น
และปรับอากาศ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ในทางไฟฟา หรือทางอิเล็กทรอนิกส
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เครื่องกล สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชากอสราง
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง

ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
1. ความรูเกี่ยวกับงานดานเทคนิคตาง ๆ เชน ซอม สราง ประกอบ บํารุงรักษา ดัดแปลง ออกแบบ
ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ ทางไฟฟ า อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส การควบคุม มอเตอร ไฟฟ า ป มน้ํ า เครื่ อ งทํ า ความเย็ น
เครื่องปรั บ อากาศขนาดใหญ (ชิ ล เลอร) เครื่องจักร เครื่องยนต โลหะ เครื่องมือเกี่ยวกับอุปกรณงานชาง
งานทางดานสาธารณูปโภค อุปกรณทางการแพทย เครื่องจักรกล เครื่องวิทยุคมนาคม งานโครงสรางอาคาร
การประหยั ด พลั งงาน เทคโนโลยี ทางด า นคอมพิ ว เตอร รวมทั้งมีค วามรูในเรื่องการคํานวณรายการและ
ประมาณราคาคาอุปกรณเพื่อใชในการประมาณราคา การจัดซื้ออุปกรณใหเหมาะสมตอพื้นที่และการใชงาน
2. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติงาน
- พระราชบัญญัติสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แกไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2535 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
และที่แกไขเพิ่มเติม
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน)
ตําแหนงที่ 20

ตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ งานระดั บ ต น ซึ่ ง ไม จํ า เป น ต อ งใช ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติ งานด านชางโยธา ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ กอสราง บํารุงรักษาโครงการกอสรางตาง ๆ เพื่อใหตรงตาม
หลักวิชาชาง ความตองการของหนวยงานหรือสวนราชการ และงบประมาณที่ไดรับ
(๒) ตรวจสอบ แกไข และกําหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับแบบรูปและรายการ เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) ถอดแบบ เพื่อสํารวจปริมาณวัสดุที่ใชตามหลักวิชาชาง เพื่อประมาณราคาคากอสราง
(๔) ควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุง และซอมแซม หรือตรวจการจางตามที่ไดรับมอบหมาย
พรอมรายงานความกาวหนาของงาน เพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด
(๕) รวบรวมและจัดเก็บขอมูล งานดานโยธาและดานระบบระบายน้ํา จัดทําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร เพื่อการศึกษา วิเคราะห วิจัยในงานดานชาง
(๖) ดําเนินการปองกัน แกไขปญหาน้ําทวมและระบบการระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
(๗) ปฏิบัติงานดานบํารุงรักษาแหลงรับน้ําใหมีที่วางเพียงพอ เพื่อสําหรับรองรับน้ํา
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่รับผิดชอบ แกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดรับทราบขอมูล ความรูตาง ๆ และ
มีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
(๒) ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความ
ชวยเหลือและรวมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอการทํางานของ
หนวยงานหรือสวนราชการ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากอสราง
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เทคนิควิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานกอสราง หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชากอสราง
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
โยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการกอสราง

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. งานชางรังวัด
2. งานชางเขียนแบบ ออกแบบ และการกําหนดรายการ
3. ขอกําหนด กฎหมายควบคุมอาคาร และผังเมือง
4. งานถอดแบบ และประมาณราคา
5. การควบคุมการกอสราง
6. การวางแผนงานโครงการกอสราง
7. การดําเนินการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม การระบายน้ําและการบํารุงรักษาแหลงน้ํา
8. การใหคําปรึกษา แนะนํา หรือตรวจสอบเบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน)
ตําแหนงที่ 21

ตําแหนงนายชางสํารวจปฏิบัติงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต น ซึ่ ง ไมจํ า เป น ต อ งใช ผูสํ า เร็ จ การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานดานชางสํารวจ ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) สํารวจ รังวัด คํานวณ ตรวจสอบ จําแนกรายละเอียดของภาพถายทางอากาศ จัดทําแผนที่
แผนผัง เชน การสํารวจและคัดลอกระวางโฉนดที่ดิน การจัดทําแผนที่การบริการดานสาธารณสุข เปนตน
เพื่อใหทราบรายละเอียด และเปนไปตามแบบที่กําหนด สามารถนําไปใชประโยชนตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) แกไขปญหาเบื้องตนจากการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายของ
งานที่กําหนดไว
(๓) วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงขายหมุดหลักฐาน จัดทําระบบการจัดการและปรับปรุง
ชุดขอมูลภูมิศาสตรพื้นฐาน แผนที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือสวนราชการ
(๔) บันทึก ตรวจสอบ จัดเก็บ รายละเอียดตาง ๆ ที่ไดจากการสํารวจและรายงานผล เพื่อติดตาม
ความกาวหนาของงาน
(๕) กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และรายละเอียดตาง ๆ
ที่ไดจากการสํารวจ เพื่อใหขอมูลที่ไดมีความถูกตอง
(๖) จัดเก็บ บํารุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณในการทํางาน ใหพรอมใชงานอยูเสมอ
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษา แนะนําทั้งในเชิงทักษะเฉพาะดานและทักษะทั่วไปแกบุคลากรทุกสายงาน
เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
(๒) ติดตอประสานกับหนวยงานหรือสวนราชการ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ได รั บ ประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พหรือคุณวุฒิอย างอื่น ที่เทีย บไดในระดั บ เดีย วกัน ในสาขาวิช า
ก อ สร า ง สาขาวิ ช าสํ า รวจ หรื อ ประกาศนี ย บั ต รนั ก เรี ย นนายสิ บ แผนที่ ในสาขาวิ ช าสํ า รวจ ทางแผนที่
จากกรมแผนที่ทหารบก
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
เทคนิควิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานกอสราง หรือ
สาขาวิชาสํารวจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ในสาขาวิชากอสราง
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการกอสราง

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรูในการปฏิบัติงานดานชางสํารวจ ไดแก
- งานสํารวจที่เกี่ยวกับการเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ
- งานวงรอบที่เกี่ยวกับวงรอบชนิดตาง ๆ การตรวจสอบและปรับแกวงรอบ
- งานระดับที่เกี่ยวกับการหาคาระดับภูมิประเทศ เชน การหาความสูงต่ําของพื้นที่ การเขียน
คาเสนชั้นความสูง การหาคาดินตัดดินถม
- งานคํานวณและเขียนแผนที่ เชน การคํานวณระยะ การคํานวณพื้นที่จากคาพิกัดฉาก
สัญลักษณตาง ๆ ในงานแผนที่
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแผนที่ภาพถายทางอากาศและภาพถายดาวเทียม เชน ประโยชนของ
ภาพถาย หลักการแปลภาพถาย
- ความรูเกี่ยวกับระวางแผนที่
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดทําแผนที่ดวยดาวเทียม (GNSS)
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (GIS)
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรมประยุกตที่ใชในงานเขียนแผนที่ เชน
โปรแกรม Autocad
- ความรูเกี่ยวกับการดูแล บํารุง รักษา เครื่องมือสํารวจ
2. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชในงานดูแลรักษาที่สาธารณะ ไดแก
- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ประมวลกฎหมายที่ดิน
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน)
ตําแหนงที่ 22

ตําแหนงนายชางศิลปปฏิบัติงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต น ซึ่ ง ไมจํ า เป น ต อ งใช ผูสํ า เร็ จ การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบั ติงานดานชางศิลป ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้น ตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ออกแบบงานศิลป บอรด ปายประกาศ ปายโฆษณา ฉาก เวทีของหนวยงานหรือสวนราชการ
ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ เพื่อประกอบกิจกรรมตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความไดเปนอยางดี
(๒) ดูแล จัดเก็บ บํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุอุปกรณการทํางานใหเปนระบบเพื่อใหอุปกรณอยูใน
สภาพพรอมใชงานอยูเสมอ
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป การจัดนิทรรศการแกบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในงานศิลป
(๒) ชวยจัดทําสื่อสิ่งพิมพ คูมือ หนังสือ แผนพับและนิทรรศการ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
เสริมสรางภาพพจน และสงเสริมการออกแบบงานศิลป

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางวิจิตรศิลป ศิลปะประยุกต ทางศิลปกรรม หรือทางออกแบบผลิตภัณฑ
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่ง ทางวิจิตรศิลป ศิลปะประยุกต ทางศิลปกรรม หรือทางออกแบบผลิตภัณฑ หรืออนุปริญญาหลักสูตร
๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในทางศิลปะประยุกต
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่ง ทางวิจิตรศิลป ศิลปะประยุกต ทางศิลปกรรม หรือทางออกแบบผลิตภัณฑ หรืออนุปริญญาหลักสูตร
๓ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในทางศิลปะประยุกต
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หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียนและทดสอบปฏิบัติ
(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับงานศิลปะ ประวัติศาสตรศิลป วิจิตรศิลป ประยุกตศิลป องคประกอบศิลป
นิทรรศการ สี ฯลฯ และการใชคอมพิวเตอรกราฟฟกในการออกแบบงานศิลป
วิธีการสอบ
1. วิธีการสอบขอเขียน จํานวน 20 ขอ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
2. วิธีสอบภาคปฏิบัติ จํานวน 4 ขอ (คะแนนเต็ม 180 คะแนน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน)
ตําแหนงที่ 23

ตําแหนงพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต น ซึ่ ง ไมจํ า เป น ต อ งใช ผูสํ า เร็ จ การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานเทศกิจ ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) สืบสวน สอบสวนกรณีที่ผูตองหาไมยอมตามที่ปรับหรือเมื่อยอมแลวไมชําระคาปรับภายใน
กําหนดเวลา สอบถามขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางาน
ในสถานที่นั้น และใหมีอํานาจยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะหรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทําผิด
รวมทั้งมีอํานาจจับกุมผูกระทําผิด ดําเนินการใหมีการเปรียบเทียบปรับ ดําเนินคดี และบังคับการใหเปนไป ตา
มขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อใหเกิด
การปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งดานคดีอาญา การบังคับการทางแพงและการบังคับทางปกครองที่อยูในอํานาจ
หนาที่ของกรุงเทพมหานคร เชน การบังคับรื้อถอนอาคาร การหามเขาหามใชอาคารผิดกฎหมาย เปนตน
(๒) เปนพนักงานเจาหนาที่ชวยหรือดําเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพยสิน เพื่อดําเนินการให
เปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร หรือ
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อดําเนินคดีหรือขายทอดตลาดแลวแตกรณี
(๓) ตรวจสอบและจั ด ระเบี ย บ หาบเร แผงลอย จุ ด ผอ นผั น จุ ด ทบทวน จุ ด กวดขั น พิ เ ศษ
จุดหามขายเด็ดขาด นอกจุดผอนผันและทบทวน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง
(๔) ตรวจตรา เฝาระวังการดําเนินงานตาง ๆ ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครใหเปนไป
ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร
(๕) ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ งานกิจการพิเศษ งานใหบริการ เชน งานชวยอํานวยการจราจร
งานสายตรวจจักรยาน งานสายตรวจชุมชน งานสายตรวจเดินเทา งานชวยอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว
เปนตน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
1

1

- 48 (๖) ตรวจตราพื้นที่ รวมถึงสนับสนุน ชวยเหลืออํานวยความสะดวกในงานบรรเทาสาธารณภัย
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ของประชาชน เพื่อใหประชาชนไดรับการคุมครองตามสิทธิและ
ขอบังคับของกฎหมาย
(๗) ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจ หนวยงานหรือสวนราชการ หรือองคกรอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง
(๘) ชวยงานดานธุรการ และคดี เชน งานเสมียนคดี ลงบันทึกการจับกุม บันทึกเปรียบเทียบปรับ
บันทึกรายงานประจําวัน เปนตน
๒. ดานการบริการ
(๑) การประชาสัมพันธ เผยแพร ใหคําปรึกษาแนะนํางานบริการตาง ๆ ของหนวยงานหรือ
สว นราชการ เพื่อใหป ระชาชนมีความรูความเขาใจในขั้นตอนการดําเนิน งาน สงเสริมใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(๒) รับเรื่องรองทุกข หรือเรื่องราวความเดือดรอนของประชาชน เพื่อเสนอผูบังคับบัญชาหรือ
หนวยงานหรือสวนราชการที่เกี่ยวของใหดําเนินการแกไข

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ได รั บ ประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พหรือคุ ณวุฒิอย างอื่น ที่เ ทีย บได ในระดั บ เดีย วกั น ในสาขาวิช า
พณิ ช ยการ สาขาวิ ช าเครื่ องกล สาขาวิ ช าไฟฟา และอิ เล็ กทรอนิ กส สาขาวิช าก อสรา ง หรือ สาขาวิช าใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางชางกลโรงงาน หรือทางชางโลหะ
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขา
วิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางพณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการหรือการเลขานุการ สาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิช าเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สาขาวิช าเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิช า
เทคนิควิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาเทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ หรือ
อนุ ป ริ ญ ญาหลั ก สู ต ร ๒ ป ต อ จากประกาศนี ย บั ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท า ในสาขาวิ ช า
บริหารธุรกิจ ทางการตลาด ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ หรือทางการเงินและการธนาคาร สาขาวิชา
กอสราง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเครื่องกล ทางอิเล็กทรอนิกส ทางไฟฟา หรือทางโลหะ
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบั ญ ชี สาขาวิ ช าการเลขานุ ก าร สาขาวิ ช าภาษาต า งประเทศธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าเครื่ อ งกล สาขาวิ ช า
อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการกอสราง สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาไฟฟากําลัง หรือสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางพณิชยการ ทางชางไฟฟา ทางชางโลหะ หรือทางชางกลโรงงาน หรืออนุปริญญาหลักสูตร
๓ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด
ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ ทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร
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หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้
1. การสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
1.1 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
1.2 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิ่มเติม
1.3 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.4 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
1.5 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิ่มเติม ในสวนของการบังคับ
ที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร
1.6 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติร าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.7 พระราชบั ญญั ติความรั บผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
1.8 พระราชบั ญญั ติข อมูล ข าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
1.9 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545
1.10 ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการแบงคาปรับที่ไดจากการ
เปรียบเทียบใหแกผูแจงความนําจับตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2560
1.11 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
1.12 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
1.13 วินัยขาราชการ
1.14 ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
1.15 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
2. การสอบปฏิบัติ
ผูที่สอบผานขอเขียนภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
จะตองเขารับการทดสอบสมรรถภาพรางกาย ซึ่งจะตองทดสอบผานทุกขอจึงจะถือวา “ผาน” ดังนี้
2.1 วิ่ง ระยะทาง 40๐ เมตร
เกณฑการทดสอบ เพศชาย ผูที่ทําเวลาไมเกิน 1 นาที 30 วินาที ถือวา “ผาน”
เพศหญิง ผูที่ทําเวลาไมเกิน 1 นาที 45 วินาที ถือวา “ผาน”
ผูทดสอบ “ผาน” จึงมีสิทธิเขาทดสอบในขอ ๒.2
๒.2 วายน้ํา ระยะทาง 25 เมตร
การปฏิบัติ - ทาเตรียม ผูเขารับการทดสอบยืนที่จุดเริ่มตนโดยใหลงสระแลวเกาะที่ขอบสระ
ที่จุดเริ่มตนพรอมที่จะปฏิบัติ
- ทาปฏิบัติ เมื่อไดยินสัญญาณ ใหผูเขารับการทดสอบพุงตัวหรือเคลื่อนตัวออกจาก
ขอบสระในจุด เริ่ม ตน แลว วา ยน้ํา โดยเร็ว จนถึง ขอบสระหรือ จุด ที่กํา หนดเปน
จุดสิ้นสุด ใหถือเอาสวนใดของรางกายแตะขอบสระหรือจุดที่กําหนดเปนจุดสิ้นสุด
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การเคลื่อนตัวเขาจุดสิ้นสุด ใหถือวา “ไมผาน”
เกณฑการทดสอบ

เพศชาย ผูที่ทําเวลาไมเกิน 30 วินาที ถือวา “ผาน”
เพศหญิง ผูที่ทําเวลาไมเกิน 40 วินาที ถือวา “ผาน”
ผูทดสอบ “ผาน” จึงมีสิทธิเขาทดสอบในขอ 2.3

2.3 ลุกนั่ง ภายในเวลา 1 นาที
การปฏิ บั ติ ผู เ ข า รั บ การทดสอบนอนหงาย เขาทั้งสองงอเปน มุมฉาก เทาทั้งสองขางหางกัน
พอประมาณ ฝามือทั้งสองประสานกันที่ทายทอย ผูชวยคุกเขาอยูบนปลายเทาของผูเขารับการทดสอบโดยเอา
มือทั้งสองขางกดขอเทาของผูเขารับการทดสอบไวใหสนเทาติดพื้น เมื่อไดยินสัญญาณ “เริ่ม” ใหผูเขารับ
การทดสอบลุกขึ้นนั่งใหศอกสองขางแตะปลายเขาแลวกลับลงไปนอนราบนับเปน 1 ครั้ง ขณะปฏิบัตินิ้วมือ
ประสานที่ทายทอยตลอดเวลา และขณะที่ลุกขึ้นสูทานั่งหามเอนตัวไปมา
เกณฑการทดสอบ

เพศชาย ผูที่ทําได 30 ครั้ง ถือวา “ผาน”
เพศหญิง ผูที่ทําได 20 ครั้ง ถือวา “ผาน”
ผูทดสอบ “ผาน” จึงมีสิทธิเขาทดสอบในขอ 2.4

2.4 ยึดพื้นหรือดันขอ ภายในเวลา 1 นาที
การปฏิบัติ ผูเขารับการทดสอบนอนคว่ํามือยันพื้น แขนทั้งสองเหยียดตรงหางกันพอประมาณ
ลําตัวเหยียดตรง (เพศชายใหปลายเทาจรดพื้น, เพศหญิงใหหัวเขาและปลายเทาจรดพื้น) ยุบแขนทั้งสองขางลง
พรอมกันใหบริเวณหนาอกหางจากพื้นประมาณ 1 ฝามือ แลวดันลําตัวขึ้น หามทําตัวแอน หรือเอียงไปขางใด
ขางหนึ่ง หรือแขนทั้งสองขางขึ้นไมพรอมกัน
เกณฑการทดสอบ

เพศชาย ผูที่ทําได 25 ครั้ง ถือวา “ผาน”
เพศหญิง ผูที่ทําได 25 ครั้ง ถือวา “ผาน”

ทั้งนี้ การทดสอบสมรรถภาพรางกายจะไมมีการกําหนดคะแนน และใชเกณฑการตัดสิน “ผาน” และ
“ไมผาน” ผูที่ผานการทดสอบสมรรถภาพรางกาย จึงจะมีสิทธิเขารับการประเมินในภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนงตอไป
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน)
ตําแหนงที่ 24

ตําแหนงพนักงานปกครองปฏิบัติงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ งานระดั บ ต น ซึ่ ง ไม จํ า เป น ต อ งใช ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานชวยงานปกครอง ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานในฐานะผูสนับสนุนใหแกพนักงานเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานหลักของหนวยงานหรือ
สวนราชการที่ ดํ าเนิ นการทางปกครอง เช น การทะเบี ยนปกครอง การทะเบี ยนราษฎร การทะเบียนทั่วไป
การปกครองทองที่ การชวยปฏิบัติงานการเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่น การทําประชามติ
การปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปนตน เพื่อใหการ
ดําเนินการตามภารกิจของหนวยงานหรือสวนราชการบรรลุผลสัมฤทธิ์
(๒) รั บ เรื่องราวต า ง ๆ เกี่ ย วกับ การบังคับ การทางปกครองหรือการใหบ ริการทางปกครอง
ที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานหรือสวนราชการ เชน การเพิกถอนทะเบียนสมาคม การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน การจัดทําทะเบียนพาณิชย การจัดทําทะเบียนตางดาว การจัดทําทะเบียนมูลนิธิ เปนตน
(๓) อํานวยความสะดวกในการจัดฝกอบรมเพื่อถายทอดประสบการณและสรางความรูความเขาใจ
ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานใหแกผูที่เกี่ยวของ เชน บทบัญญัติกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศ
ที่ใชในการปฏิบัติงาน การอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน การอบรมลูกเสือชาวบาน การจัดทําคูมือ
สําหรับการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนตน
๒. ดานการบริการ
(๑) ให คํ าปรึ กษา แนะนํ า ชี้ แจง และประชาสั มพั นธ ขั้นตอนงานบริ การตาง ๆ ที่ อยู ในความ
รับผิดชอบ ใหแกประชาชน หนวยงานหรือสวนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่ออํานวยความสะดวกและแกไข
ปญหาใหแกประชาชน หนวยงานหรือสวนราชการนั้น
(๒) ประสานการดําเนินงานกับหนวยงานหรือสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อชวยแกไขปญหาในการ
ใหบริการสาธารณะ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขา
วิชาเลขานุการหรือการเลขานุการ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางพณิชยการ หรือไดรับอนุปริญญา หลักสูตร
๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด
ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ หรือทางการเงินและการธนาคาร
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขา
วิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุ การ สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ หรือสาขาวิช าใดสาขาวิชาหนึ่ ง
ทางพณิชยการ หรือไดรับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ ทางการเงิน หรือทางการเงินและ
การธนาคาร

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง

ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
1. ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการทะเบียนและปกครอง ไดแก
- ดานการทะเบียนราษฎร ไดแก การแจงยายเขา - ออก การแจงเกิด การแจงตาย
- การทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน
- การทะเบียนทั่วไป ไดแก การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหยา การจดทะเบียนรับรองบุตร
การจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม
- ดานการทะเบียนปกครอง ไดแก การจดทะเบียนพินัยกรรม การจดทะเบียนมูลนิธิ สมาคม
การจดทะเบียนพาณิชย
2. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติงาน ไดแก
- พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม

- 53 -

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน)
ตําแหนงที่ 25

ตําแหนงพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ งานระดั บ ต น ซึ่ ง ไม จํ า เป น ต อ งใช ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
ปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิ บัติงานด านการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับ แจงเหตุ เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
(๒) ดํ า เนิ น การระงั บ อั ค คี ภั ย และภั ย พิ บั ติ อื่ น ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ การกู ภั ย
การชวยเหลือผูประสบภัย การรับมือกับเหตุรายในรูปแบบตาง ๆ เพื่อความปลอดภัยและบรรเทาความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น
(๓) จัดเตรียม ดูแล รักษาเครื่องมืออุปกรณ ตลอดจนยานพาหนะตาง ๆ ใหอยูในสภาพพรอม
ใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๔) รวบรวม จัดทําขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน เชน สํารวจแหลงน้ํา เสนทางจราจร
แหลงชุมชนตาง ๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงตอการเกิดภัย เปนตน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางสะดวกและ
ทันตอเหตุการณ
(๕) จัดทํารายงาน บันทึก และสถิติขอมูลตาง ๆ ในงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรายงาน
ผูบังคับบัญชา
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา เพื่อใหเจาหนาที่มีความรู
ความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
(๒) เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ถายทอดความรูความเขาใจดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และชว ยเหลือผูป ระสบภัย ใหแกห นว ยงานราชการ หรือเอกชน และประชาชนทั่ว ไป
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถแกไขสถานการณในเบื้องตนไดดวยตนเอง
(๓) ประสานงานกับหนวยงานหรือสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและกอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน หรือ
อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
และไดรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถ ดังตอไปนี้
1. การสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๑.1 ความรูเกี่ยวกับการดําเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน
สํารวจตรวจตราเพื่อปองกันและระงับอัคคีภัย การปองกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่น ๆ
เปนตน รวมทั้งทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการฟนฟูและบรรเทาทุกขผูประสบภัย
1.๒ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
- พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของ
กับการปองกันอัคคีภัย) และกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๙
(พ.ศ. ๒๕๓๗) กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
- กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
2. การสอบปฏิบัติ
ผูที่สอบผานขอเขียนภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
จะตองเขารั บการทดสอบการปฏิบั ติงานเพื่อเตรีย มความพรอมทางรางกาย ซึ่งจะตองทดสอบผานทุกขอ
จึงจะถือวา “ผาน” ดังนี้
2.๑ วิ่ง ระยะทาง ๑,0๐๐ เมตร
เกณฑการทดสอบ ผูที่ทําเวลาไมเกิน 6 นาที ถือวา “ผาน” และมีสิทธิเขาทดสอบในขอ ๒.2
2.๒. วายน้ํา ระยะทาง ๕๐ เมตร
เกณฑการทดสอบ ผูที่ทําเวลาไมเกิน ๑ นาที 3๐ วินาที โดยไมสาวลู ถือวา “ผาน” และมีสิทธิ
เขาทดสอบในขอ 2.๓

- 55 2.๓ ทดสอบความพรอมในการปฏิบัติงานดวยทาตาง ๆ จํานวน ๔ ทา
เกณฑการทดสอบ จะตองทดสอบผานทุกทาจึงจะถือวา “ผาน” ดังนี้
(1) ดึงขอ การปฏิบัติ ผูเขารับการทดสอบจับราวเดี่ยวดวยทาจับคว่ํามือ มือหางกันเทาชวงไหล
ปลอยตัวใหตรงจนแขน ลําตัว และขาเหยียดตรง เทาพนพื้น เมื่อไดยินสัญญาณ “เริ่ม” ผูเขารับการทดสอบ
ออกแรงโดยงอแขนดึงตัวขึ้นใหคางพนหรือเสมอระดับราวแลวปลอยตัวลงใหศีรษะต่ํากวาราว เทากับการนับ
1 ครั้ง
เกณฑการทดสอบ
- ผูเขาทดสอบเพศชายดึงขอไดครบ 5 ครั้ง ถือวา “ผาน” หากดึงขอไมครบ 5 ครั้ง
และเทาแตะพื้น ถือวา “ไมผาน”
- ผูเขาทดสอบเพศหญิงดึงขอไดครบ 3 ครั้ง ถือวา “ผาน” หากดึงขอไมครบ 3 ครั้ง
และเทาแตะพื้น ถือวา “ไมผาน”
(2) ผลักบันไดตามชองที่กําหนดไว เขาไปติดตั้งประจําที่บนรถดับเพลิง ในทายืนเทาไมพนพื้น
เกณฑการทดสอบ ผูที่ทําเวลาไมเกิน ๑๕ วินาที ตอครั้ง และไมเกิน 2 ครั้ง ถือวา “ผาน”
(3) แบกตุกตาน้ําหนัก ๕๐ กิโลกรัม ขึ้นและลงบันไดดับเพลิงความสูง ๒ เมตร
เกณฑการทดสอบ ผูที่ทําเวลาไมเกิน ๔๕ วินาที ถือวา “ผาน”
(4) ดันพื้น ภายในเวลา 1 นาที
การปฏิ บั ติ ผู เ ข า รั บ การทดสอบนอนคว่ํ า มื อ ยั น พื้ น แขนทั้ ง สองเหยี ย ดตรงห า งกั น
พอประมาณ ลําตัวเหยียดตรงปลายเทาจรดพื้น ยุบแขนทั้งสองขางลงพรอมกันใหบริเวณหนาอกหางจากพื้น
15 เซนติเมตร แลวดันลําตัวขึ้น แขนทั้งสองเหยียดตรง หามทําตัวแอน หรือเอียงไปขางใดขางหนึ่ง หรือแขน
ทั้งสองขางขึ้นไมพรอมกัน เทากับการนับ 1 ครั้ง
เกณฑการทดสอบ ผูที่ทําได 20 ครั้ง ถือวา “ผาน”
ทั้งนี้ การทดสอบการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพรอมทางรางกาย จะไมมีการกําหนดคะแนน
และใชเกณฑการตัดสิน “ผาน” และ “ไมผาน” ผูที่ผานการทดสอบการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพรอม
ทางรางกายจึงจะมีสิทธิเขารับการประเมินในภาคความเหมาะสมกับตําแหนงตอไป
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕63
(ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน)
ตําแหนงที่ 26

ตําแหนงโภชนากรปฏิบัติงาน
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน
ดานโภชนาการ ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ใหบริการอาหารตามหลักโภชนาการ โภชนาบําบัด เพื่อใหผูใชบริการไดรับพลังงาน สารอาหาร
ครบถวนและปลอดภัย
(๒) จัดเตรียม ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานและ
เปนไปตามมาตรฐาน
(๓) เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอเจาหนาที่ระดับสูงขึ้นไป
๒. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนําดานอาหารตามหลักโภชนาการ โภชนาบําบัด แกผูใชบริการ เพื่อใหมีความรู
สามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได
(๒) ประสานงานการทํางานรวมกับผูเกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นและ
มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ
๒. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ หรืออนุปริ ญญาหลักสูตร ๒ ป ตอจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา ในสาขาวิชาการอาหารและโภชนาการ
๓. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ

- 57 -

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางโภชนาการ ไดแก การกําหนดรายการอาหารตามหลักโภชนาการ
และโภชนบํ า บั ดสํ า หรั บ โรคต า ง ๆ กลุ มวั ย และตามแผนการรักษาของแพทย การจัดทํารายการอาหาร
หมุ น เวี ย น การคํ า นวณปริ ม าณอาหารจํ า นวนมาก การคํ า นวณพลั ง งานและสารอาหารโดยใช อ าหาร
แลกเปลี่ยน หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ การจัดการและกระบวนการเตรียม ประกอบ เก็บรักษา
และควบคุมคุณภาพอาหารในโรงพยาบาล การประยุกตใชวัตถุดิบ อุปกรณ เครื่องมือและการบํารุงรักษา
สําหรับการผลิตอาหารโดยคํานึ งถึ งความประหยัดและความปลอดภัย การจัดการสุขาภิบ าลอาหาร และ
กฎหมายที่ เกี่ ยวข อง การนํ าเทคโนโลยี มาใช ในงานบริ การอาหาร พื้ นฐานด านอาหารและโภชนาการตาม
กลุมวัยตาง ๆ
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หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
เปนขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
------------------------------------ก. การสอบเพื่อวัดภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังตอไปนี้
๑. วิชาความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) โดยวิธีการสอบขอเขียน
(๑) ดานการคิดคํานวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกตใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรเบื้องตน
การวิ เคราะห หาความสัมพัน ธของจํานวนหรือปริมาณ การแกปญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณตาง ๆ
(๒) ดานเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิด หาความสั มพั น ธ เ ชื่ อ มโยงของคํ า ข อ ความ หรื อ
รูปภาพ การคิดวิเคราะห การหาขอยุติ หรือขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ สัญลักษณ สถานการณ
หรือแบบจําลองตาง ๆ
(3) ดานภาษา
ทดสอบความสามารถในการอาน และการทําความเขาใจกับบทความ หรือขอความ
ที่กําหนดใหแลวตอบคําถามที่ตามมาในแตละบทความ หรือขอความ การสรุปความ ตีความ และการใชภาษา
การเลือกใชคํา หรือกลุมคํา การเขียนประโยคไดถูกตองตามหลักภาษา และการเรียงขอความ
2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการสอบขอเขียน
ทดสอบความสามารถดานการพูด เขียน อาน และฟงภาษาอังกฤษ และความเขาใจใน
สาระสําคัญของขอความในระดับเบื้องตน
ข. การสอบแขงขันเพื่อวัดภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรู ความสามารถที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ โดยวิธีการสอบขอเขีย น
การสอบปฏิบัติ ตามที่กําหนดไวในรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
ค. การสอบแขงขันเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ โดยวิธีดังนี้
1. การทดสอบสมรรถนะของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยวิธีการสอบขอเขียน
2. การสัมภาษณ เกี่ยวกับทัศนคติสําหรับการปฏิบัติราชการ สมรรถนะ และหรือ
ความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประสบการณ ทวงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผูสอบแขงขัน
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕๖3
(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
ตําแหนงที่ 1

ตําแหนงเจาพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ งานด า นเทศกิ จ ภายใตการกํา กับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิ บัติง านอื่ น ตามที่ไ ดรั บ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) สืบสวน สอบสวนกรณีที่ผูตองหาไมยอมตามที่ปรับหรือเมื่อยอมแลวไมชําระคาปรับภายใน
กําหนดเวลา สอบถามขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางาน
ในสถานที่นั้น และใหมีอํานาจยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะหรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทําผิด
รวมทั้งมีอํานาจจับกุมผูกระทําผิด ดําเนินการใหมีการเปรียบเทียบปรับ ดําเนินคดี และบังคับการใหเปน ต า
มขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให
เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งดานคดีอาญา การบังคับการทางแพง และการบังคับทางปกครองที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร เชน การบังคับรื้อถอนอาคาร การหามเขาหามใชอาคารผิดกฎหมาย เปนตน
(2) เปนพนักงานเจาหนาที่ชวยหรือดําเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพยสิน เพื่อดําเนินการให
เปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานครหรือ
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพื่อดําเนินคดีหรือขายทอดตลาดแลวแตกรณี
(3) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การจัดระเบียบ หาบเร แผงลอย จุดผอนผัน จุดทบทวน จุดกวดขัน
พิเศษ จุดหามขายเด็ดขาด นอกจุดผอนผันและทบทวน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง
(4) ควบคุม ดูแล การตรวจตรา เฝาระวังการดําเนินงานตาง ๆ ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร
(5) ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ งานกิจการพิเศษ งานใหบริการ เชน งานชวย
อํานวยการจราจร งานสายตรวจจักรยาน งานสายตรวจชุมชน งานสายตรวจเดินเทา งานชวยอํานวยความสะดวก
ดานการทองเที่ยว เปนตน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
1

1

- 60 (6) ควบคุม ดูแล การตรวจตราพื้นที่ รวมถึงสนับสนุน ชวยเหลือ อํานวยความสะดวกในงาน
บรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เพื่อใหประชาชนไดรับการคุมครอง
ตามสิทธิและขอบังคับของกฎหมาย
(7) ประสานงานกับ เจาหนาที่ตํารวจ หนวยงานหรือสวนราชการ หรือองคกรอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง
(8) การดําเนินการดานขอมูลทะเบียน และการออกใบรับรองรถจักรยานยนตรับจางสาธารณะ
(9) วางแผนการใชกําลังคนดานเทศกิจ จัดทําแผนปฏิบัติการตาง ๆ เพื่อดูแลความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ความสงบเรียบรอยของบานเมือง และความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง
(10) ศึกษา วิเคราะห การกําหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติงาน การปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้ง
การติดตามประเมินผลเกี่ยวกับงานดานเทศกิจ เพื่อพัฒนาระบบงานใหมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติภารกิจของ
หนวยงานหรือสวนราชการใหบรรลุวัตถุประสงคและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ
หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หนวยงานหรือสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หนวยงานหรือสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ประชาสั ม พั น ธ เผยแพร ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า งานบริ ก ารต า ง ๆ ของหน ว ยงานหรื อ
ส ว นราชการ เพื่ อให ประชาชนมี ความรู ความเข าใจในขั้ นตอนการดํ าเนิ นงาน ส งเสริ มให การปฏิ บั ติ งาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(2) ดู แ ลเรื่ อ งร อ งเรี ย น ให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า ด า นกฎหมาย อํ า นวยความเป น ธรรมให แ ก
ประชาชน ตรวจสอบเรื่องรองเรียนขอความเปนธรรม เพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชาประกอบการตัดสินใจเพื่อ
อํานวยความเปนธรรมใหแกประชาชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชา
บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร
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หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถ ดังตอไปนี้
1. การสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
1.1 ความรูเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห การกําหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติงาน การจัดทําแผน
การวางแผน การขาว การใชกําลังคนดานเทศกิจ การควบคุม ดูแล การตรวจตราพื้นที่ สังเกตความผิดปกติ
ของวัตถุสิ่งของหรือบุคคล การเฝาระวังการดําเนินการตาง ๆ ของประชาชน การปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ
1.2 ความรูเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
1.3 บทบาทและอํานาจของเจาหนาที่เทศกิจในเรื่องการจับ การปรับ การดําเนินคดี การยึดอายัด
เอกสารหลักฐาน ยานพาหนะ หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการกระทําผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ความเขาใจในกฎหมายปกครองเพื่อปองกันการถูกดําเนินคดีทางปกครอง
การดําเนินการทางปกครอง
1.4 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕2๒ และที่แกไขเพิ่มเติม ในสวนของการบังคับที่อยู
ในอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร
- พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545
- ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการแบงคาปรับที่ไดจาก
การเปรียบเทียบใหแกผูแจงความนําจับตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2554
- วินัยขาราชการ
- ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
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ผูที่สอบผานขอเขียนภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
จะตองเขารับการทดสอบสมรรถภาพรางกาย ซึ่งจะตองทดสอบผานทุกขอจึงจะถือวา “ผาน” ดังนี้
2.1 วิ่ง ระยะทาง 40๐ เมตร
เกณฑการทดสอบ เพศชาย ผูที่ทําเวลาไมเกิน 1 นาที 30 วินาที ถือวา “ผาน”
เพศหญิง ผูที่ทําเวลาไมเกิน 1 นาที 45 วินาที ถือวา “ผาน”
ผูทดสอบ “ผาน” จึงมีสิทธิเขาทดสอบในขอ ๒.2
๒.2 วายน้ํา ระยะทาง 25 เมตร
การปฏิบัติ - ทาเตรียม ผูเขารับการทดสอบยืนที่จุดเริ่มตนโดยใหลงสระแลวเกาะที่ขอบสระ
ที่จุดเริ่มตนพรอมที่จะปฏิบัติ
- ทาปฏิบัติ เมื่อไดยินสัญญาณ ใหผูเขารับการทดสอบพุงตัวหรือเคลื่อนตัวออกจาก
ขอบสระในจุดเริ่มตนแลววายน้ําโดยเร็วจนถึงขอบสระหรือจุดที่กําหนดเปนจุดสิ้นสุด
ใหถือเอาสวนใดของรางกายแตะขอบสระหรือจุดที่กําหนดเปนจุดสิ้นสุด
- หามมิใหผูเขารับการทดสอบเกาะทุนหรือขอบสระหรือใชเทาแตะพื้นสระในการพยุง
การเคลื่อนตัวเขาจุดสิ้นสุด ใหถือวา “ไมผาน”
เกณฑการทดสอบ เพศชาย ผูที่ทําเวลาไมเกิน 30 วินาที ถือวา “ผาน”
เพศหญิง ผูที่ทําเวลาไมเกิน 40 วินาที ถือวา “ผาน”
ผูทดสอบ “ผาน” จึงมีสิทธิเขาทดสอบในขอ 2.3
2.3 ลุกนั่ง ภายในเวลา 1 นาที
การปฏิบัติ ผูเข ารั บการทดสอบนอนหงาย เขาทั้งสองงอเปนมุมฉาก เทาทั้งสองขางหางกั น
พอประมาณ ฝ า มื อทั้ ง สองประสานกั น ที่ ทา ยทอย ผู ชว ยคุก เข าอยูบ นปลายเทา ของผูเ ขา รับ การทดสอบ
โดยเอามือทั้งสองขางกดขอเทาของผูเขารับการทดสอบไวใหสนเทาติดพื้น เมื่อไดยินสัญญาณ “เริ่ม” ใหผูเขารับ
การทดสอบลุกขึ้นนั่งใหศอกสองขางแตะปลายเขาแลวกลับลงไปนอนราบนับเปน 1 ครั้ง ขณะปฏิบัตินิ้วมือ
ประสานที่ทายทอยตลอดเวลา และขณะที่ลุกขึ้นสูทานั่งหามเอนตัวไปมา
เกณฑการทดสอบ เพศชาย ผูที่ทําได 30 ครั้ง ถือวา “ผาน”
เพศหญิง ผูที่ทําได 20 ครั้ง ถือวา “ผาน”
ผูทดสอบ “ผาน” จึงมีสิทธิเขาทดสอบในขอ 2.4
2.4 ยึดพื้นหรือดันขอ ภายในเวลา 1 นาที
การปฏิบัติ ผูเขารับการทดสอบนอนคว่ํามือยันพื้น แขนทั้งสองเหยียดตรงหางกันพอประมาณ
ลําตัวเหยียดตรง (เพศชายใหปลายเทาจรดพื้น, เพศหญิงใหหัวเขาและปลายเทาจรดพื้น) ยุบแขนทั้งสองขางลง
พรอมกันใหบริเวณหนาอกหางจากพื้นประมาณ 1 ฝามือ แลวดันลําตัวขึ้น หามทําตัวแอน หรือเอียงไปขางใด
ขางหนึ่ง หรือแขนทั้งสองขางขึ้นไมพรอมกัน
เกณฑการทดสอบ เพศชาย ผูที่ทําได 25 ครั้ง ถือวา “ผาน”
เพศหญิง ผูที่ทําได 25 ครั้ง ถือวา “ผาน”
ทั้งนี้ การทดสอบสมรรถภาพรางกายจะไมมีการกําหนดคะแนน และใชเกณฑการตัดสิน “ผาน” และ
“ไมผาน” ผูที่ผานการทดสอบสมรรถภาพรางกาย จึงจะมีสิทธิเขารับการประเมินในภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนงตอไป
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
ตําแหนงที่ 2

ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) วางแผนการดําเนินการ และปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) ดําเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่รองขอกูภัย
และชวยเหลือผูประสบภัย เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยไดอยางรวดเร็ว และเกิดความเสียหายนอยที่สุด
(๓) ตรวจตราปองกันอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่เพื่อดําเนินการปองกัน
เชิงรุกกอนเกิดเหตุการณ
(๔) ควบคุมดูแลและรักษาเครื่องมืออุปกรณ ตลอดจนยานพาหนะตาง ๆ เพื่อใหอยูในสภาพ
พรอมที่จะปฏิบัติงานไดทุกโอกาส
(๕) สํารวจแหลงน้ํา เสนทางจราจร แหลงชุมชนตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลในการปองกันและระบบอัคคีภัย
(๖) ตรวจสอบและวิเคราะหสาเหตุการเกิดสาธารณภัย ในเหตุการณหรือสถานการณที่รุนแรง
เพื่อสรุปหาสาเหตุ และจัดทํารายงาน
(๗) ศึกษางานดานวิชาการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อกําหนดกลไก หลักเกณฑ
และนโยบายตาง ๆ ในการดําเนินการปองกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่น ๆ
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ
หรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หนวยงานหรือสวนราชการ
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หนวยงานหรือสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
ใหบริการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกประชาชน หนวยงานหรือสวนราชการ หรือเอกชนตาง ๆ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน และไดรับใบอนุญาตขับรถ
ตามกฎหมายวาดวยรถยนต

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถ ดังตอไปนี้
1. การสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
1.1 ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะห วิจัย การวางแผนเพื่อระงับอัคคีภัย การปองกันและบรรเทาอันตราย
จากอุ ทกภั ย วาตภั ย และภั ย อื่ น ๆ รวมทั้ งทดสอบความรูความเขาใจเกี่ย วกับ การฟน ฟูและบรรเทาทุกข
ผูประสบภัย
1.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
- พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554
- กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) และกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
- กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับการปองกัน
และระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔
- แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕58 - 2562
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552
- พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แกไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวงกําหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใชเพื่อประกอบกิจการ
เปนสถานบริการ พ.ศ. 2555
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. การสอบปฏิบัติ
ผูที่สอบผานขอเขียนภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
จะต องเข ารั บการทดสอบการปฏิ บั ติ งานเพื่ อเตรี ย มความพรอ มทางรา งกาย ซึ่ง จะตอ งทดสอบผา นทุ กข อ
จึงจะถือวา “ผาน” ดังนี้
2.๑ วิ่ง ระยะทาง ๑,0๐๐ เมตร
เกณฑการทดสอบ ผูที่ทําเวลาไมเกิน 6 นาที ถือวา “ผาน” และมีสิทธิเขาทดสอบในขอ 2.๒

- 65 ๒.2 วายน้ํา ระยะทาง ๕๐ เมตร
เกณฑการทดสอบ ผูที่ทําเวลาไมเกิน ๑ นาที 3๐ วินาที โดยไมสาวลู ถือวา “ผาน”
และมีสิทธิเขาทดสอบในขอ 2.๓
2.๓ ทดสอบความพรอมในการปฏิบัติงานดวยทาตาง ๆ จํานวน ๔ ทา
เกณฑการทดสอบ จะตองทดสอบผานทุกทาจึงจะถือวา “ผาน” ดังนี้
(1) ดึงขอ การปฏิบัติ ผูเขารับการทดสอบจับราวเดี่ยวดวยทาจับคว่ํามือ มือหางกันเทาชวงไหล
ปลอยตัวใหตรงจนแขน ลําตัว และขาเหยียดตรง เทาพนพื้น เมื่อไดยินสัญญาณ “เริ่ม” ผูเขารับการทดสอบ
ออกแรงโดยงอแขนดึงตัวขึ้นใหคางพนหรือเสมอระดับราวแลวปลอยตัวลงใหศีรษะต่ํากวาราว เทากับการนับ 1 ครั้ง
เกณฑการทดสอบ
- ผูเขาทดสอบเพศชายดึงขอไดครบ 5 ครั้ง ถือวา “ผาน” หากดึงขอไมครบ 5 ครั้ง
และเทาแตะพื้น ถือวา “ไมผาน”
- ผูเขาทดสอบเพศหญิงดึงขอไดครบ 3 ครั้ง ถือวา “ผาน” หากดึงขอไมครบ 3 ครั้ง
และเทาแตะพื้น ถือวา “ไมผาน”
(2) ผลักบันไดตามชองที่กําหนดไว เขาไปติดตั้งประจําที่บนรถดับเพลิง ในทายืนเทาไมพนพื้น
เกณฑการทดสอบ ผูที่ทําเวลาไมเกิน ๑๕ วินาที ตอครั้ง และไมเกิน 2 ครั้ง ถือวา “ผาน”
(3) แบกตุกตาน้ําหนัก ๕๐ กิโลกรัม ขึ้นและลงบันไดดับเพลิงความสูง ๒ เมตร
เกณฑการทดสอบ ผูที่ทําเวลาไมเกิน ๔๕ วินาที ถือวา “ผาน”
(4) ดันพื้น ภายในเวลา 1 นาที
การปฏิบัติ ผูเขารับการทดสอบนอนคว่ํามือยันพื้น แขนทั้งสองเหยียดตรงหางกัน
พอประมาณ ลําตัวเหยียดตรงปลายเทาจรดพื้น ยุบแขนทั้งสองขางลงพรอมกันใหบริเวณหนาอกหางจากพื้น
15 เซนติเมตร แลวดันลําตัวขึ้น แขนทั้งสองเหยียดตรง หามทําตัวแอน หรือเอียงไปขางใดขางหนึ่ง หรือแขน
ทั้งสองขางขึ้นไมพรอมกัน เทากับการนับ 1 ครั้ง
เกณฑการทดสอบ ผูที่ทําได 20 ครั้ง ถือวา “ผาน”
ทั้งนี้ การทดสอบการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพรอมทางรางกาย จะไมมีการกําหนด
คะแนนและใชเกณฑการตัดสิน “ผาน” และ “ไมผาน” ผูที่ผานการทดสอบการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพรอม
ทางรางกายจึงจะมีสิทธิเขารับการประเมินในภาคความเหมาะสมกับตําแหนงตอไป
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
ตําแหนงที่ 3

ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน โดยใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้

๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสํานักงานในดานตาง ๆ
เชน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคาร
สถานที่ และงานสัญญาตาง ๆ เปนตน
(๒) ปฏิบัติงานเลขานุการของผูบริหาร เชน การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสําหรับ
การประชุม เปนตน เพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผูบริหาร
(๓) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให
การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานหรือสวนราชการ
(๔) ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานหรือสวนราชการ และบุคคลตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด
(๕) ชวยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งของผูบริหารของ
หนวยงานหรือสวนราชการ เพื่อการรายงานและเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาตอไป
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ
หรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานหรือสวนราชการ
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
ตอบปญหา ชี้แจง และใหคําแนะนําเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดทราบขอมูลและเกิดความเขาใจในงานที่รับผิดชอบ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
1. ความรูเกี่ยวกับหลักวิชาการจัดการงานทั่วไป ไดแก
- การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องตน
- การบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี และการพัสดุเบื้องตน
- การบริหารงานการประชุม
- การบริหารอาคารสถานที่เบื้องตน
- การจัดระบบงาน
- การเลขานุการเบื้องตน
- การจัดทํารายงาน การติดตามงานและสรุปรายงาน
- การรวบรวมขอมูลสถิติ
- งานสารสนเทศ
- การฝกอบรม ประชุม สัมมนา
๒. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
- หลักการเขียนหนังสือราชการ
- หลักการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ การจัดทําแผนงานและโครงการ การบริหารแผนปฏิบัติราชการ
- หลักการประสานงาน การทํางานเปนทีม การติดตอสื่อสาร การสรางความเขาใจ
๓. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ไดแก
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจาง พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการใหขาราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษาฝกอบรม ดูงาน
และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2542
- ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
ตําแหนงที่ 4

ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานการพัฒนาระบบราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลทั้งในและตางประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ
การจัดทํามาตรฐานหรือหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงานหรือของสวนราชการ
(2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล เพื่อประกอบการกําหนดความตองการและความ
จําเปนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางกาวหนาในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถายทอด
ความรู การจั ดสรรทุ นการศึ กษา และการดูแลนักเรีย นทุน ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงการวางแผนและ
เสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงานหรือสวนราชการ และแผนการ
จัดสรรทุนการศึกษาและการฝกอบรม
(4) ศึกษา รวบรวมขอมูล และวิเคราะหงาน เพื่อประกอบการพัฒนาระบบราชการ การจัด
และพัฒนาโครงสรางหนวยงาน การกําหนดตําแหนง และการวางแผนกําลังคน
(5) ศึกษา รวบรวม และวิ เคราะหขอมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑการบริห ารผล
การปฏิบัติงาน และการบริหารคาตอบแทน
(6) จั ด ทํ า แผนยุ ทธศาสตร ติ ดตามและประเมิน ผลสัม ฤทธิ์ข องการพัฒ นาระบบราชการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่กําหนด
(7) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบขอมูล ถอยคํา ขอเท็จจริง เพื่อประกอบการดําเนินการทางวินัย
การรักษาวินัยและจรรยา
(8) ศึกษา วิเคราะหขอมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษคุณธรรม

- 69 (9) ดําเนินการเกี่ยวกับ กระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแตงตั้งผูมีความรู
ความสามารถใหดํารงตําแหนง
(10) ดํา เนิน การเกี่ ย วกั บ การบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงานหรือสว นราชการ เชน
การบรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง การทะเบียนประวัติ การออกจากราชการ
เปนตน เพื่อใหการดําเนินการดานบุคคลเปนไปตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.ก. และระเบียบ
ที่เกี่ยวของ
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ
หรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานหรือสวนราชการ
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานหรือสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน ขาราชการ
พนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ การบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสรางความเขาใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหนวยงานหรือสวนราชการ
(2) ใหบริการขอมูล เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหนวยงานหรือสวนราชการ และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑและมาตรการตาง ๆ
(3) ดําเนินการจัดสวัสดิการและการสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
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หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ความรูทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคล
หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก
- การจัดและปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังขององคกร
- การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน
- การวางแผนกําลังคน
- การกําหนดตําแหนง มาตรฐานกําหนดตําแหนง ระบบการจําแนกตําแหนง
- การวิเคราะหงานและการประเมินคุณภาพงานของตําแหนง
- การใหไดรับเงินเดือน คาจาง เงินประจําตําแหนง และเงินอื่น ๆ
- หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
- การบรรจุและแตงตั้ง
- การฝกอบรม การพัฒนาบุคคล และเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองคกร
- การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
- สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูล เชน การลา การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
การขอพระราชทานเพลิงศพ การไดรับบําเหน็จบํานาญ เปนตน
- การเสริมสรางวินัยและจรรยาบรรณขาราชการกรุงเทพมหานคร
- ระบบพิทักษคุณธรรม
- การออกจากราชการ
- การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
- การพัฒนาองคกร
- การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติเบื้องตน
- การประสานงานและการสรางเครือขาย
- การวางแผนเสนทางความกาวหนาในอาชีพ
- แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 - 2565
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
ตําแหนงที่ ๕

ตําแหนงนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บการพั ฒ นาสั งคม ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) สํารวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะหสภาพปญหาและสถานการณทางสังคมเบื้องตน รวมทั้งติดตาม
สถานการณและเฝาระวังทางสังคม เพื่อประโยชนในการจัดทําแผนงาน กําหนดมาตรการ การจัดทํารายงาน และ
การวางแผนการปองกัน แกไขปญหา และพัฒนางานดานการพัฒนาสังคมใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอม
และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เชน สถานการณเกี่ยวกับยาเสพติด ชุมชนแออัด การคาหญิงและเด็ก การใช
ความรุนแรงในครอบครัว เปนตน
(๒) สงเสริม สนับสนุนและใหบริการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและการคุมครองพิทักษสิทธิ
เบื้องตนเพื่อใหกลุมเปาหมายเขาถึงสิทธิและบริการขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนดและเปนไปตามมาตรฐาน
รวมทั้งดํ า เนิ น การใหมีการพั ฒ นามาตรฐานใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เชน การใหความ
ชวยเหลือแกบุคคลและครอบครัวที่ประสบความเดือดรอนหรือไมสามารถชวยเหลือตนเองไดในรูปของเงินหรือ
สิ่งของ การใหการสงเคราะหแกผู รับบริการสวัสดิการและการสงเคราะหในสถานสงเคราะห หรือบานพัก
ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานคร เปนตน
(๓) ติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนด เพื่อปรับ ปรุงหรือจัดทํา
แผนงาน กําหนดมาตรการ จัดทํารายงาน และวางแผนการปองกัน แกไขปญหา และพัฒนางานดานการพัฒนา
สังคมใหเปนไปตามวัตถุประสงค
(๔) รวบรวม ศึกษา และพัฒนาการจัดทําฐานขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการติดตาม
ประเมิน ผลการดํา เนิ น การเกี่ย วกับ การพั ฒ นาสังคมใหเปน ไปตามเปาหมาย ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว

- 72 (๕) ใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทางและฝกอบรม เพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนตามวิธีการและ
หลักการพัฒนาชุมชน พัฒนาและสงเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน สรางความสมดุลในการพัฒนา
ชุมชน และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากอันนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน เชน
การสนับสนุนการรวมกลุมและการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน การสรางเครือขายชุมชน การอนุรักษ
ฟนฟู และพัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชน การสงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน การสงเสริมและพัฒนา
อาชีพอยางครบวงจร การสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่น การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชน
กองทุนหมูบานและชุมชน การสงเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว เปนตน
(๖) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพชุมชน กรรมการชุมชน ผูนําชุมชน องคกรชุมชน และ
การพัฒนากลุมตาง ๆ ในชุมชน เพื่อเปนแกนนําในการพัฒนาชุมชน
(๗) สงเสริม สนับสนุน พัฒนางานดานการจัดการความรูและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน เพื่อสราง
และพัฒนาระบบการจัดการความรูของชุ มชน เชน การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยฝกอาชีพ
การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรใหเปนมาตรฐานและสอดคลองกับตลาดแรงงาน จัดทําคูมือการสอน ขอสอบ
มาตรฐานกลาง การใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนดานวิชาการและเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ
การกํ า หนดมาตรฐานฝมือแรงงาน การอนุรักษสงเสริม เผยแพร ฟน ฟู บํารุงรักษาศิล ปะ จารีตประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น งานพิพิธภัณฑทองถิ่น การสงเสริมการทองเที่ยวและ
พัฒนาการทองเที่ยว เปนตน
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ
หรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํา งานรว มกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หนว ยงานหรือสว นราชการ
องคกรเอกชน หรือหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนองคกรอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคล หนวยงานหรือสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ องคกรเอกชน หรือหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนองคกรอื่นเพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือ
ในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหบริการขอมูล เอกสาร ตํารา สื่อ และคูมือในรูปแบบตาง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
แก ห น ว ยงานหรื อ ส ว นราชการที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน ภาคี เ ครื อ ข า ยสั ง คม หรื อ ประชาชนทั่ ว ไป
เพื่อสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการประยุกตใชความรู และเพื่อประโยชนในการจัดบริการทางสังคมและ
ใหการชวยเหลือแกกลุมเปาหมายอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(๒) เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการพัฒนาสังคมในดานตาง ๆ
เพื่อใหบริการแกหนวยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผูนําชุมชน ผูนํากลุมหรือองคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน ชุมชน หนวยงานหรือสวนราชการที่เกี่ยวของ
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรม และถายทอดความรูแกบุคลากรภายในหนวยงานหรือ
สวนราชการ ครอบครัว กลุมชุมชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน เครือขาย หรือประชาชนทั่วไป เพื่อเสริมสราง
ความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ งานด า นการพั ฒ นาสั ง คมตามหลั ก การพั ฒ นาชุ ม ชน หลั ก มนุ ษ ยสั ม พั น ธ
หลักจิตวิทยาและหลักการสังคมสงเคราะห
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง

ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม ไดแก
๑. ขอกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน และการสังคมสงเคราะห
- พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องคาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2536
และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕55
- ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2554
และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538
- ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยหลักเกณฑและวิธีการจายเงินสมทบ และอัตราการจายเงิน
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน พ.ศ. 2558
- ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP)
- การมีสวนรวมภาคประชาชน
๒. ความรูและกระบวนการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ชุมชน และการสังคมสงเคราะห เชน หลักการ
พัฒนาชุมชน หลักการสงเสริมการมีสวนรวม สนับสนุนการเขาถึงสิทธิและบริการขั้นพื้นฐาน
ขอมูลชุมชน วิธีการและกระบวนการพัฒนาชุมชน การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและ
ผูนําชุมชน การจัดการความรูและภูมิปญญาทองถิ่นในดานตาง ๆ การวางแผนงาน โครงการ
และการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในดานตาง ๆ เปนตน
- ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและการสังคมสงเคราะห เชน เทคนิคการประสานงาน
เทคนิคการถายทอดความรูและการฝกอบรม หลักการสื่อสารและประชาสัมพันธ เปนตน
- การสงเสริมอาชีพ กองทุนชุมชน และการบริหารเงินออม
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
ตําแหนงที่ 6

ตําแหนงนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติงานในฐานะผู ป ฏิบั ติงานระดับตน ที่ตองใชความรูความสามารถทางวิช าการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการกีฬา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) รวบรวม ประมวล จัดทําขอมูลทางวิชาการเบื้องตน วิเคราะห เพื่อประกอบการวางแผนงาน
โครงการหรือแนวทางการกําหนดมาตรฐานและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา
(2) สํารวจ รวบรวม จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ ศึกษา สรุปจัดทํารายงาน รวมทั้ง
ประมวลและวิเคราะหขอมูลทางวิชาการเพื่อประกอบการวิจัยในการวางแผน การจัดทําหลักเกณฑมาตรฐาน
การพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา
(3) รวบรวม จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการพัฒนาการกีฬา เพื่อประกอบการสราง
และพัฒนาเครื่องมือ สื่อ จัดทําคูมือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการและสื่อ เพื่อนําไปใชในการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา
(4) จัดทําขอมูลเกี่ยวกับสถานการณและปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการดานการพัฒนาและจัดทํา
แผนดานการพัฒนาคุณภาพการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา
(5) ดําเนินการหรือรวมดําเนินการเกี่ยวกับการสอน สงเสริม สนับสนุน การศึกษาดานการกีฬา
การพัฒนากิจกรรมนันทนาการและการพัฒนาวิทยาศาสตรการกีฬา
(6) ติดตามหรือรวมติดตามประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรม และสรุปการศึกษา วิเคราะห วิจัย
เพื่อพัฒนาการกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬา
(7) สงเสริม สนับสนุนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา
เชน ฝกอบรม นิเทศ สาธิต เปนตน
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ
หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

- 75 3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานงานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานหรือสวนราชการ
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานหรือสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ใหคําแนะนําและใหบ ริการทางวิชาการเบื้องตนแกห นวยงานหรือสวนราชการที่เกี่ยวของ
ทั้งภายในและภายนอก เยาวชนและประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาดานการกีฬา นันทนาการ และ
วิทยาศาสตรการกีฬา
(2) ใหบริการขอมูล เอกสาร สื่อในรูปแบบตาง ๆ เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธ ตอบขอซักถาม
เกี่ยวกับการพัฒนาดานการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา
(3) อํานวยความสะดวกดานการพัฒนาดานการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา เชน
การจัดการสนามกีฬาและอุปกรณกีฬา เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร
ทางพลศึกษา หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต ทางพลศึกษา หรือทางวิทยาศาสตรการกีฬา

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถ ดังตอไปนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
1. การสอบขอเขียน (1๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานดานวิชาการกีฬา ศูนยกีฬา ศูนยฝกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร) การจัดฝกอบรมดานกีฬา วิธีการจัดการเรียนการสอน การฝกซอมและการแขงขันกีฬา
การตัดสินกีฬา การบาดเจ็บทางกีฬา การปฐมพยาบาล การศึกษาวิเคราะหวิจัย สํารวจขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
กลุมเปาหมายผูใชบ ริการ และสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการประชาสัมพันธ และ
ระเบีย บกรุงเทพมหานครวาดว ยการดําเนิน งานของศูนยเยาวชนและศูนยสงเสริมกีฬา พ.ศ. 2530 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
2. การสอบปฏิบัติ (100 คะแนน)
ผูที่สอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป และเขาสอบขอเขียนภาคความรูความสามารถ
ที่ใชเฉพาะตําแหนงในขอ 1. กอน จึงมีสิทธิเขาทดสอบปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะเปนผูฝกสอนกีฬาดังนี้
2.1 วิ่ง 1,200 เมตร (ชาย) ใชเวลา 5 นาที (25 คะแนน)
วิ่ง 800 เมตร (หญิง) ใชเวลา 3 นาที 30 วินาที (25 คะแนน)
2.2 วายน้ํา 50 เมตร (ชาย) ใชเวลา 45 วินาที (25 คะแนน)
วายน้ํา 50 เมตร (หญิง) ใชเวลา 50 วินาที (25 คะแนน)
2.3 สาธิตทักษะการสอนกีฬาใชเวลา 10 นาที (50 คะแนน)

- 76 -

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
ตําแหนงที่ 7

ตําแหนงนักโภชนาการปฏิบัติการ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานโภชนาการ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ศึ กษา ค น คว า สํ า รวจ รวบรวม วิเ คราะห วิ จัย เบื้องตน ดา นอาหารและโภชนาการ
เพื่อสนับสนุน สงเสริม ปองกัน ฟนฟูภาวะโภชนาการของประชาชน
(๒) รวมสนับสนุน สงเสริม ปองกัน คุมครอง แกไข ฟนฟูและจัดการสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ
มีพฤติกรรมที่ดีของประชาชน เพื่อใหมีภาวะโภชนาการที่ดี
(๓) ร ว มติ ด ตาม และประเมิ น ผล การดํ า เนิ น งานด า นอาหารและโภชนาการ เพื่ อ นํ า มา
ปรับปรุงระบบงานใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ
(๔) รวมเฝาระวังและติดตามดานอาหารและโภชนาการ กับสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือขาย
เพื่อแกไขปญหาภาวะโภชนาการในประชาชนที่มีความเสี่ยง
(๕) รวมจัดการองคความรูดานอาหารและโภชนาการ เพื่อพัฒนาระบบงานและเสริมสราง
ศักยภาพขององคกรและภาคีเครือขาย
(๖) รวมจัดทําฐานขอมูลดานอาหารและโภชนาการ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
(๗) รวมจัดทําตํารับอาหาร และสื่อโภชนศึกษา สําหรับประชาชน เพื่อใหไดรับพลังงานและ
สารอาหารที่เหมาะสม
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ
หรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานหรือสวนราชการ
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานหรือสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย

- 77 ๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ความรู เทคโนโลยีทางดานอาหารและโภชนาการ เพื่อสรางเสริมสุขภาวะ
ของประชาชน
(๒) สนับสนุนการถายทอดความรูทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแกบุคคลภายในหนวยงานหรือ
สวนราชการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) ใหบริการสื่อทางดานอาหารและโภชนาการในรูปแบบตาง ๆ เพื่อการเผยแพรความรู
สูประชาชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชา
เกษตรศาสตร สาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร สาขาวิช าสาธารณสุข ศาสตร หรื อสาขาวิ ช าสัง คมศาสตรแ ละ
พฤติกรรมศาสตร

หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ความรู เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติงานด านโภชนาการ ไดแก สํ า รวจ วิเคราะห วิ จั ย ปญหาโภชนาการ
และสุขภาพประชาชน การปองกันและบําบัดโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารไมสมดุล การวางแผน เฝาระวัง
และประเมิ น ภาวะโภชนาการด ว ยวิ ธี ต าง ๆ ค น คว าและทดลอง วิ เ คราะห คุ ณค าอาหารและสารอาหาร
ตามหลักวิชาการอาหารและโภชนาการ การสงเสริมโภชนาการกลุมวัยตาง ๆ การควบคุม ตรวจสอบการบริการ
อาหารผูปวยในโรงพยาบาลตามหลักโภชนาการและโภชนบําบัด การจัดการสุขาภิบาลอาหารและกฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข อง หลั ก การโภชนาการที่ เ กี่ ย วกั บ บทบาทของสารอาหารต อ สุ ข ภาพ ความต อ งการสารอาหาร
ปญหาโภชนาการ การใหคําปรึกษาดานโภชนาการ และโภชนบําบัดทางการแพทย
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕63
(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
ตําแหนงที่ 8

ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตการกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ศึ ก ษา ค น คว า และวิ เ คราะห ข อ มู ล และร ว มดํ า เนิ น การวิ จั ย ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี เพื่อสรางองคความรู
(๒) วิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน วินิจฉัยทางวิทยาศาสตรของวัตถุ
ตัวอยาง สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณวัด เพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(๓) รวมปฏิบัติงานดานการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความชํานาญ จัดทํา
ฐานขอมูลหองปฏิบัติการ สงเสริมพัฒนาหองปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา
(๔) ร ว มศึ ก ษา วิ เ คราะห วิ จั ย พั ฒ นาหลั ก สู ต รฝ ก อบรมและถ า ยทอดความรู และร ว ม
ดํ า เนิ น การจั ด ฝ กอบรม เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการและทั น ต อ ความก า วหน า ของวิ ท ยาการด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(๕) ศึ ก ษา ค น คว า ติ ด ตามความรู และพั ฒ นาทรั พ ยากรสารสนเทศวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี เพื่อใชประโยชนดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(๖) รวมดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ เพื่อใหผลการทดสอบเปนที่นาเชื่อถือ
(๗) รวมศึกษา วิเคราะห วิจัยงานวิชาการที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
คุณภาพแหลงน้ําและการบําบัดของเสีย สิ่งปฏิกูล พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและถายทอดความรู และรวม
ดํ า เนิ น การจั ด ฝ กอบรม เพื่ อ ให ส อดคล อ งกับ ความตอ งการและทั น ต อ ความก า วหน า ของวิ ท ยาการด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(๘) ศึกษา คนควา วิเคราะห และแยกประเภทของเสียอันตราย ของเสียติดเชื้อ เพื่อกําจัด
อยางถูกวิธีมีความปลอดภัยแกสภาพแวดลอม
(๙) ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากแหลงน้ําตาง ๆ การบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูลจากสถาน
ประกอบการตาง ๆ กอนปลอยลงสูแมน้ําลําคลอง เพื่อใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกําหนด

- 79 (๑๐) ศึ ก ษา ค น คว า และวิ เ คราะห สิ่ ง ที่ ไ ด จ ากกระบวนการบํ า บั ด น้ํ า เสี ย และสิ่ ง ปฏิ กู ล
คุณสมบัติของวัตถุตัวอยางและผลผลิตที่ไดมา เพื่อใชประโยชนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(๑๑) ศึกษา วิเคราะห คนควา ควบคุมการบําบัดไขมันและน้ํามันจากสถานประกอบการจาก
พื้ น ที่ ข องกรุ งเทพมหานคร เพื่ อ จั ด หาแนวทางในการปรั บ ปรุ งวิ ธี การดํ า เนิ น งานให เ ป น มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํ า งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร ว มดํ า เนิ น การวางแผนการทํ า งานของหน ว ยงานหรื อ
สวนราชการหรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํ า งานร ว มกั น ทั้ ง ภายในและภายนอกที ม งาน หรื อ หน ว ยงานหรื อ
สวนราชการ เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานหรือ
สวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําปรึกษาแนะนําเบื้องตนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมแกผูประกอบการ เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูล ความรูตาง ๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
(๒) เผยแพร ถายทอดความรู ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการรณรงครักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เพื่อสรางความรูความเขาใจใหแกผูเกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ได รั บ ปริญ ญาตรี หรื อคุ ณวุ ฒิอย า งอื่นที่เทีย บไดในระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าใดสาขาวิช าหนึ่ง
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟา หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาเภสัชศาสตร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร
และสถิติ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรูดานการวางแผน การจัดการ และบริหารดานสิ่งแวดลอม
2. ความรูเกี่ยวกับการเก็บและรักษาสภาพตัวอยางมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ํามันและไขมัน
ปุยอินทรีย น้ํา และตะกอนจากแมน้ํา คลอง สระน้ํา และระบบบําบัดตาง ๆ
3. ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะห วิจัย ทดลอง ตรวจสอบ ตรวจวัดและควบคุม คุณภาพน้ํา
มูลฝอย ตะกอน สิ่งปฏิกูล น้ํามันและไขมัน ปุยอินทรีย
4. ความรูเกี่ยวกับการควบคุมระบบบําบัด น้ํา ตะกอน มูลฝอย สิ่งปฏิกูล ไขมันและน้ํามัน
5. การใชเครื่องมือในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรทั้งเครื่องมือพื้นฐานและขั้นสูง

- 80 6. การจัดการ สงเสริม พัฒนาหองปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความสามารถในการใหบริการและยกระดับ
มาตรฐานสูระดับสากลตามมาตรฐาน ISO 17025
7. การดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
8. การจัดการหองปฏิบัติการ ดานความปลอดภัยและการจัดการสารเคมี
9. การใหคําปรึกษา เผยแพร รณรงค รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อสรางความรูความเขาใจแก
ผูเกี่ยวของ
10. ความรูเกี่ยวกับนโยบายทางดานสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร และกฎหมายดานสิ่งแวดลอม
โรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมอาคาร ไดแก
- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
ตําแหนงที่ 9

ตําแหนงนักวิเคราะหงบประมาณปฏิบัติการ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิ บั ติ งานด านวิ เคราะห งบประมาณ ภายใต การกํ ากับ แนะนํ า ตรวจสอบ และปฏิ บั ติ งานอื่นตามที่ ได รั บ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวม และวิเคราะหขอมูล ความเห็น ขอเสนอแนะ ในการทําระบบและหลักเกณฑ
มาตรฐานดานตาง ๆ ไปใชในการจัดทําและวิเคราะหงบประมาณ รวมทั้งจัดทํารายงานความกาวหนารายไตรมาส
และรายงานภาพรวมประจําป เพื่อประกอบการวิเคราะหจัดสรรงบประมาณประจําป และบริหารงบประมาณ
(๒) รวมศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบ รูปแบบ การจัดทํามาตรฐานตนทุน บัญชีราคา
มาตรฐานดานตาง ๆ ประมาณการภาระหนี้สาธารณะ โครงสรางแผนงบประมาณของหนวยงานหรือสวนราชการ
และกระบวนการจัดทําแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ เพื่อประกอบการวิเคราะห จัดสรรงบประมาณประจําป
และการบริหารงบประมาณ
(๓) รวมศึกษา วิเคราะห ยุทธศาสตร นโยบายของกรุงเทพมหานคร กรอบการขอจัดสรร
งบประมาณ ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ความเปนไปได
ในการใชจาย เพื่อประกอบการวิเคราะห จัดสรรงบประมาณประจําป และบริหารงบประมาณ
(๔) รวมจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม เอกสาร
ประกอบ และคําแถลงงบประมาณรายจายประจําป เพื่อสนองตอสภากรุงเทพมหานคร
(๕) รวมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานความสําเร็จของหนวยงานหรือสวนราชการ
ตามกรอบงบประมาณที่ไดรับจัดสรร และการใชจายงบประมาณของหนวยงานหรือสวนราชการ เพื่อใหเกิด
ประโยชนและความคุมคาในการใชจายงบประมาณ
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ
หรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

- 82 ๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานหรือสวนราชการ
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานหรือสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(1) ให คํา ปรึ กษา แนะนํา และเผยแพรความรู ดานงบประมาณ ระเบียบการ และระบบ
การติดตามประเมินผลในกระบวนการงบประมาณ เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง
(2) ใหบริการขอมูล ใหคําปรึกษา แนะนําและตอบขอหารือเกี่ยวกับการงบประมาณตาง ๆ
ใหกับหนวยงานหรือสวนราชการ และผูเกี่ยวของ เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบงบประมาณ
(3) จัดทําคูมือ หรือเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการงบประมาณ เพื่อใชประกอบ
การปฏิบัติงาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการคลัง หรือทางการบริหาร

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
.

ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
- ความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ
- ความรูเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
- หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วิเคราะห บริหาร ควบคุม ตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลการใชจายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
- ความรูเกี่ยวกับการงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการกําหนดประเภทรายรับ - รายจาย และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
งบประมาณ พ.ศ. 2533 และที่แกไขเพิ่มเติม
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
ตําแหนงที่ 10

ตําแหนงนักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานวิเทศสัมพัน ธ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ราง โตตอบหนังสือเปนภาษาตางประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
เพื่อใชในการติดตอประสานงานกับองคการระหวางประเทศ
(๒) รวบรวมขอมูล วิเคราะหและติดตามประเมิน ผล จัดทําบัน ทึก สรุปรายงานการประชุม
ความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชา
(๓) จัดเตรียมขอมูลสําหรับการเจรจาความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ เพื่อใหการประชุม
เจรจาบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด
(๔) สงเสริม สนับสนุน ดําเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ผูเชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ
อาสาสมัคร องคการพัฒนาเอกชนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานความรวมมือ เพื่อใหการดําเนินการเปนไป
ดวยความราบรื่น
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ
หรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานหรือสวนราชการ
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานหรือสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย

- 84 ๔. ดานการบริการ
(๑) เผยแพรความรูทั่วไปดานการตางประเทศแกผูมาติดตอ เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีและ
ถูกตอง เผยแพรความรูใหคําปรึกษาและชี้แจงตอบปญหาดานการตางประเทศแกผูที่มาติดตอ เพื่อใหเกิดความ
เขาใจอันดีและถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
(๒) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานดานตางประเทศ เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชา
บริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางการบริหาร หรือทางการบริหารงานบุคคล

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๑. ความรูเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษ
- หลักการใชภาษาอังกฤษ (Grammar)
- การใชคําศัพทที่เหมาะสมถูกตอง ในการเขียน การอาน และการพูด (Vocabulary)
- การเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยางตรงประเด็นและครบความ (Effective Communication)
- คําศัพทระดับพื้นฐานทางพิธีการทูตและการรับรอง
- การอานจับใจความ การยอความ และการตีความ
- การแปล อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
- การโตตอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-mail)
๒. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
- การวางแผนดําเนินงาน/กิจกรรม ในระดับเบื้องตน
- ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และการตางประเทศ
- งานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตรดานการตางประเทศของกรุงเทพมหานคร
(อางอิงจากเว็บไซตของกรุงเทพมหานคร)
- การตางประเทศในระดับทองถิ่น
- องคกรระหวางประเทศ
- สถานการณโลกปจจุบัน เชน Sustainable Development Goals (SDGs) กรอบความรวมมืออาเซียน
Digital disruption และ Industrial 4.0
- การแกไขปญหาเฉพาะหนา
- หลักพิธีการทูต
- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปราชการตางประเทศ
0
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
ตําแหนงที่ 11

ตําแหนงนักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานสังคมสงเคราะห ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) คนหาขอเท็จจริง สัมภาษณ สอบประวัติ เยี่ยมบาน ติดตาม สืบเสาะหาขอเท็จจริง รวมทั้ง
ศึกษาชุมชน และประเมินสภาวะทางสังคมเบื้องตน เพื่อวินิจฉัย และใหบริการทางสังคมแกกลุมเปาหมาย
ในระดับบุคคล ครอบครัว กลุม และชุมชน
(๒) ใหบริการการปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ บําบัด ฟนฟู ปองกัน ปกปอง คุมครอง และ
พัฒนากลุมเปาหมาย เพื่อใหสามารถชวยเหลือตนเองได
(๓) รวบรวม ประมวล สรุป จัดลําดับความสําคัญและความรุนแรงของปญหา รวมทั้งวิเคราะห
สาเหตุและผลกระทบของปญหา เพื่อประกอบการวางแผนใหความชวยเหลือ พิทักษสิทธิ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตกลุมเปาหมาย
(๔) สํ า รวจ รวบรวม ศึ ก ษา สรุ ป จั ด ทํ า รายงาน รวมทั้ ง ประมวล และวิ เ คราะห ข อ มู ล
ทางวิ ช าการ สถานการณ และป ญ หาด า นสั งคม เพื่อประกอบการวิจัย การจัดทําฐานขอมูล การวางแผน
การจัดทําหลักเกณฑมาตรฐานและการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสงเคราะห
(๕) รวบรวม จัดเก็บขอมูล สถิติเกี่ยวกับการดําเนินงานดานสังคมสงเคราะห เพื่อประกอบ
การจั ด ทํ า เครื่ อ งมื อ ทางสั ง คมสงเคราะห คู มื อ แนวทางปฏิ บั ติ เอกสารวิ ช าการ สื่ อ เพื่ อ นํ า ไปใช
ในการดําเนินงานดานสังคมสงเคราะห
(๖) จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับสถานการณและปญหาของกลุมเปาหมาย เพื่อประกอบการพัฒนา
และวางแผนดานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํ า งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร ว มดํ า เนิ น การวางแผนการทํ า งานของหน ว ยงานหรื อ
สวนราชการ หรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

- 86 ๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หนวยงานหรือสวนราชการ
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้ แ จงและให ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ข อ เท็ จ จริ ง แก บุ ค คลหรื อ หน ว ยงานหรื อ
สวนราชการ ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนําและใหบริการทางวิชาการแกบุคคล หนวยงานหรือสวนราชการ และองคกร
ตาง ๆ เกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห เพื่อพัฒนาความรู เทคนิค
ทักษะในการดําเนินงานและพัฒนาบริการดานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
(๒) ใหบริการขอมูล เอกสาร ตํารา สื่อ และคูมือในรูปแบบตาง ๆ เกี่ยวกับการสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะหแกครอบครัว กลุม ชุมชน องคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน เครือขาย ประชาชนทั่วไป
และผูที่สนใจ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูและเพื่อประโยชนในการจัดบริการทางสังคมและการใหความชวยเหลือ
แกกลุมเปาหมายอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(๓) รวมจัดการฝกอบรมและถายทอดความรูแกบุคลากรภายในหนวยงานหรือสวนราชการ
ครอบครั ว กลุ ม ชุ ม ชน หน ว ยงานภาครั ฐ เอกชน เครือ ข ายและประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อเสริ ม สร า งความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับงานดานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการ
ของกลุมเปาหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ได รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อคุ ณวุฒิ อย า งอื่น ที่เทีย บไดในระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าใดสาขาวิช าหนึ่ง
ทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร หรือสาขาวิชา
รัฐศาสตร ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห
รับอนุญาต

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
๑. ความรู เกี่ ยวกั บสถานการณ ขาวสาร การเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมที่ เกี่ ยวข องกั บการจั ด
สวั สดิ การสั งคม งานสั งคมสงเคราะห และการเปลี่ ย นแปลงโครงสร างประชากร เช น สั งคมของผู สู ง อายุ
เครื อข า ยสั งคมออนไลน การตั้ งครรภ ไม พรอม ความรุน แรงในเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น ในชุมชนและ
โรงเรียน สังคมคนเรรอน ขอทาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ความเหลื่อมล้ําทางสังคม การไมเลือกปฏิบัติ
ความอคติทางเพศและการตีตราผูติดยาเสพติด ภารกิจและบทบาทหนาที่นักสังคมสงเคราะหใน 5 สํานัก เปนตน
๒. ความรูเกี่ยวกับนโยบายสังคมที่เกี่ยวของกับงานสังคมสงเคราะหและพิทักษสิทธิผูรับบริการ
เชน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยความพิการ สิทธิผูปวย เปนตน
2.1 ความรูเรื่องกองทุนตามพระราชบัญญัติตาง ๆ ความรูเรื่องใบประกอบวิชาชีพสภาวิชาชีพ
ตามพระราชบัญญัติสังคมสงเคราะห พ.ศ. 2556
2.2 เงินอุดหนุนชวยเหลือเด็กแรกเกิด

- 87 ๓. ความรูเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะหในระดับจุลภาค มหภาค จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ
4. ความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหแกผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย
การประสานงาน เครือขายการชวยเหลือสังคม และการทํางานในเชิงสหวิชาชีพ
๕. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห ไดแก
- พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
- พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕46 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑
- พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติคุมครองคนไรที่พึ่ง พ.ศ. 2557
- พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห พ.ศ. 2556
- พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
- พระราชบัญญัติปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559
- พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชกําหนดพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
- พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕63
(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
ตําแหนงที่ 12

ตําแหนงมัณฑนากรปฏิบัติการ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานมัณฑนศิลป ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา คนควาทฤษฎีและองคความรูทางดานมัณฑนศิลป เพื่อเปนขอมูลในการดําเนินงาน
ดานมัณฑนศิลป
(๒) ศึ ก ษา สํ า รวจพื้ น ที่ อ าคาร สํา นั ก งาน ที่รั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ภายในและภายนอกเพื่ อ วางผั ง
การตกแตง อาคาร สํานักงาน
(๓) ออกแบบ ตกแตงภายในอาคาร กําหนดรายการประกอบแบบงานดานมัณฑนศิลป และ
องคประกอบที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดแบบที่ถูกตองตรงตามวัตถุประสงคของงาน
(๔) ศึกษา คนควา วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑและงานระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ
เปนขอมูลพื้นฐานสําหรับงานออกแบบ ตกแตงดานมัณฑนศิลป
(๕) ดูแลการจัดทําครุภัณฑและงานมัณฑนศิลป เพื่อใหไดผลงานตามรูปแบบรายการที่กําหนด
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ
หรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานหรือสวนราชการ
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้ แ จงและให ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ข อ เท็ จ จริ ง แก บุ ค คลหรื อ หน ว ยงานหรื อ
สวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
ให คํา ปรึ กษาแนะนํ า ตอบป ญ หาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ย วของกับ หนาที่และความรูใ น
วิชาชีพ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
หรือสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียนและทดสอบปฏิบัติ
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรูเกี่ยวกับงานออกแบบสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป
- การวางผังและการออกแบบ
- โครงสรางสถาปตยกรรมภายใน พื้น ผนัง เพดาน
- ความรูดานวัสดุและการกอสราง
- ความรูดานระบบภายในอาคาร
- ไฟฟา แสงสวาง
- ระบบปรับอากาศเบื้องตน
- ระบบ CCTV เบื้องตน ฯลฯ
2. การออกแบบสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป
- ทดสอบความเขาใจในเรื่องแนวคิด วิเคราะหดานออกแบบ
- วางผังการใชสอยพื้นที่ภายในใหเกิดประโยชนสูงสุด
- การใชวัสดุในการออกแบบ การวางผังครุภัณฑ การใชสี การจัดองคประกอบนําเสนอรูปแบบ
ผัง รูปดาน รูปตัด แบบขยายรายละเอียด ภาพ 3 มิติ
วิธีการสอบ
1. สอบขอเขียน
2. สอบภาคปฏิบัติ

จํานวน 5 ขอ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จํานวน 1 ขอ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
ตําแหนงที่ 13

ตําแหนงนักวิชาการคลังปฏิบัติการ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารหนี้กรุงเทพมหานคร และการงบประมาณ ภายใตการ
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห ขอมูลดานการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารหนี้กรุงเทพมหานคร
และการงบประมาณ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกรุงเทพมหานคร
(2) วิเคราะห ตรวจสอบการเบิกจายฎีกาเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินนอก
งบประมาณคลังกรุงเทพมหานคร เงินกู และอื่นๆของหนวยงานหรือสวนราชการ เพื่อความถูกตองและเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของทางราชการ
(3) จัดทํารายงานการเงิน การคลัง เพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชานําไปใชในการวิเคราะหและ
ตัดสินใจ
(4) ใหคําปรึกษาแนะนําดานการเงิน การคลัง แกหนวยงานหรือสวนราชการตาง ๆ เพื่อใหมี
ความเขาใจที่ถูกตอง
(5) ศึ กษาวิ เ คราะห พั ฒ นาระบบงานที่เ กี่ย วข องกั บ ภารกิ จ หลักในด านการเงิ น การคลั ง
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(6) ศึกษาวิเคราะห พัฒนาหลักเกณฑ กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติทางการเงิน
การคลังที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําคูมือ หลักเกณฑตาง ๆ
(7) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนพาณิชย และหนาที่อื่นตามกฎหมายวาดวยการ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(8) ปฏิบัติงานดานการพิจารณาตรวจสอบความถูกตองของการตรวจฎีกาที่ยุงยากซับซอน
ใบนําสงเงิน ใบขอกันเงินและเอกสารการคลังอื่นๆ เพื่อใหงานดําเนินไปอยางราบรื่นมีความถูกตองเรียบรอย
(9) ควบคุมงบประมาณและการกันเงิน ขยายระยะเวลาการเบิกจายเงิน
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วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของโครงการ หนวยงานหรือ
สวนราชการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หนวยงานหรือสวนราชการ
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้ แ จงและให ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ข อ เท็ จ จริ ง แก บุ ค คล หน ว ยงานหรื อ
สวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ให คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษาในเบื้ อ งต น แก ห น ว ยงานราชการ หน ว ยงานภาครั ฐ เอกชน
ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารหนี้
กรุงเทพมหานคร และการงบประมาณ เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆที่เปนประโยชน
(2) สํารวจและจัดเก็บขอมูล ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูล หรือระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ
การเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารหนี้กรุงเทพมหานคร และการงบประมาณ เพื่อการประมวล วิเคราะห
และการนําเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แผนงานและหรือโครงการ หลักเกณฑ วิธีการ เกี่ยวกับงาน
การเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารหนี้กรุงเทพมหานคร และการงบประมาณ
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ สื่อ เอกสารเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ
เพื่ อ การเรี ย นรู และการทํ า ความเข า ใจในเรื่ อ งต า ง ๆ เกี่ ย วกั บ งานการเงิ น การคลั ง การบริ ห ารหนี้
กรุงเทพมหานคร และการงบประมาณ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
นิติศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง

ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารหนี้กรุงเทพมหานคร
และการงบประมาณ ไดแก
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงินการคลัง และงบประมาณ
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- กฎกระทรวงออกตามความนัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการกําหนดประเภทรายรับ - รายจาย และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
งบประมาณ พ.ศ. 2533 และที่แกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงิน
และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
ตําแหนงที่ 14

ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ ในการทํางาน
ปฏิ บั ติ งานด า นวิ ช าการคอมพิ ว เตอร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่น ตามที่ไดรั บ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนใหงานเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินไปไดอยาง
ราบรื่นและสอดคลองกับความตองการของหนวยงานหรือสวนราชการ
(2) ประมวลผลและปรับปรุงแกไขแฟมขอมูล เพื่อใหขอมูลที่ไดถูกตองแมนยําและทันสมัย
(3) ทดสอบคุณสมบัติดานเทคนิคของระบบ เพื่อใหระบบมีคุณสมบัติที่ถูกตอง ตรงตาม
ความตองการและสภาพการใชงานของหนวยงานหรือสวนราชการ
(4) เขียนชุดคําสั่งตามขอกําหนดของระบบงานประยุกต และระบบขอมูลที่ไดวางแผนไว
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
(5) เขี ย นชุ ด คํ า สั่ ง ทดสอบความถู ก ต อ งของคํ า สั่ ง แก ไ ขข อ ผิ ด พลาดของคํ า สั่ ง เพื่ อ ให
ระบบปฏิบัติการทํางานไดอยางถูกตองแมนยําและมีประสิทธิภาพ
(6) ชวยรวบรวมขอมูลและวิเคราะหความตองการของระบบงานประยุกต และระบบขอมูล
ของหนวยงานหรือสวนราชการที่ไมซับ ซอน เพื่อพัฒ นาระบบงานเทคโนโลยี สารสนเทศในหนว ยงานหรื อ
สวนราชการใหมีประสิทธิภาพ และตรงตามความตองการของหนวยงานหรือสวนราชการ
(7) ชว ยรวบรวมข อมู ลและวิเคราะห ออกแบบ และพัฒ นาระบบงานประยุกต เพื่อใหได
ระบบงานประยุกตที่ตรงตามคุณลักษณะและความตองการของหนวยงานหรือสวนราชการ
(8) รวบรวมขอมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ระบบเครือขาย ระบบงานประยุกตและระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง
เพื่ อให ได อุป กรณ คอมพิ ว เตอร ที่เ ป นมาตรฐานเดีย วกัน และตรงตามความตองการใชของหนว ยงานหรือ
สวนราชการ
(9) ตรวจสอบ ดูแล บํารุงรักษา ซอมแซม เครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ใหสามารถ
ทํางานไดปกติ เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานหรือสวนราชการตาง ๆ เปนไปอยางสะดวก ราบรื่น

- 93 (10) ชวยตรวจสอบ สืบคน และรวบรวมขอมูลการใชงานเทคโนโลยีส ารสนเทศที่เขาขา ย
ไมเหมาะสม ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด หรือไมเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคง
ปลอดภัยของขอมูลและระบบ
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํ า งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร ว มดํ า เนิ น การวางแผนการทํ า งานของหน ว ยงานหรื อ
สวนราชการ หรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานหรือสวนราชการ
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริงแกบุคคลหนวยงานหรือสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
(1) ชวยจัดทําคูมือระบบและคูมือผูใช เพื่อใหผูใชสามารถใชงานคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง
อยางมีประสิทธิภาพ
(2) ดําเนินการฝกอบรมหรือถายทอดความรู สนับสนุนการใชระบบงานที่พัฒนาแกเจาหนาที่
ผูใชงาน เพื่อสรางความรูความเขาใจในดานวิชาการคอมพิวเตอร
(3) ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูใชเมื่อมีปญหาหรือขอสงสัยในการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
เพื่อใหผูใชสามารถแกไขและใชงานเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง

ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. แนวโนมเทคโนโลยีสําหรับรัฐบาลดิจิทัล
2. หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
3. กฎหมายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล
4. การวิเคราะห ออกแบบ การพัฒนา การดูแล การบํารุงรักษา และการรักษาความปลอดภัยของระบบ
การบริหารจัดการฐานขอมูล (Database Management Systems) ระบบปฏิบัติการ (Operating
System) ระบบการสื่อสารขอมูล (Data Communication System) ระบบ Mobile Application
ตามมาตรฐานสากล หรือแนวทางการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรตามมาตรฐานสากล
5. การออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร
6. หลักการออกแบบสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture)
7. การบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
8. การนําเทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการบริหารจัดการหรือใหบริการประชาชน
9. การบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Deep Learning)
10. การบริหารจัดการความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
ตําแหนงที่ ๑5

ตําแหนงนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานการจัดหาที่ดิน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ตรวจสอบหลักฐานที่ดินเพื่อจําแนกประเภทที่ดิน ไดแก ที่ดินมีเอกสารสิทธิตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ที่ดินมีเอกสารสิทธิตามกฎหมายอื่นๆ แตหามโอน และที่ดินของรัฐ (ที่ดินสงวนหวงหามของทาง
ราชการ) เพื่อวินิ จฉั ยข อกฎหมายเบื้ องตน สําหรับวางแนวทางปฏิบัติในการจัดหาที่ดิน แตละประเภทของ
เอกสารสิทธิตามขั้นตอนของกฎหมาย
(๒) สอบสวนสิทธิ หรือพิสูจนสอบสวนสิทธิ ที่ดินและทรัพยสิน ใหคําแนะนําเจาของที่ดินในขอ
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ การสืบสิทธิที่ดิน และไกลเกลี่ยขอพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อใหไดขอยุติผูทรงสิทธิที่ดิน
และทรัพยสินถูกตองตามความเปนจริงและตามกฎหมาย
(๓) ตรวจสอบ จัดทํานิติกรรมทางการปกครอง หรือปฏิบัติตามขั้นตอนในการบังคับใชกฎหมาย
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดิน
(๔) พิจารณา ตรวจสอบ ขอรองเรียนและเสนอตอบชี้แจงขอรองเรียนตอผูรองและผูเกี่ยวของ
เพื่อแกปญหาและสรางความเขาใจเกี่ยวกับงานจัดหาที่ดินแกผูรองเรียนและผูที่เกี่ยวของ
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํ า งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร ว มดํ า เนิ น การวางแผนการทํ า งานของหน ว ยงานหรื อ
สวนราชการหรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หนวยงานหรือสวนราชการ
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หนวยงานหรือสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
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(๑) ใหคําปรึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวของกับงานดานการจัดหาที่ดินใหแกหนวยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานดานจัดหาที่ดิน
(๒) ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห และวินิจฉัย ปญหาขอกฎหมายและปญหาขอเท็จจริง
เพื่อชวยเหลือเจาของที่ดิน ใหการดําเนินงานจัดหาที่ดินบรรลุผลสําเร็จดวยความถูกตองเรียบรอยและ
เปนที่พอใจแกเจาของที่ดินผูรับบริการ
(๓) ถายทอดความรูหรือเทคโนโลยีแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ผูรวมงานและบุคคลภายนอก
เพื่อเพิ่มความรู และทักษะการปฏิบัติงาน
(๔) ใหคําปรึกษาแนะนําแกบุคลากรทั่วไป หรือผูมีสวนไดสวนเสียในขอกฎหมายเบื้องตน
เพื่อคุมครองสิทธิของประชาชนและประโยชนของทางราชการ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรู เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านดา นการจั ด หาที่ ดิ น จั ด กรรมสิ ท ธิ์ที่ ดิ น และทรั พย สิ น อย า งอื่ น
การกํ า หนดจํ า นวนเงิ น ค า ทดแทนและค า เสี ย หายอย า งอื่ น การสอบสวนสิ ท ธิ การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ
การจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม การประเมินราคาทรัพยสินและสิทธิตาง ๆ
2. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ ไดแก
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕6๐
- พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕62
- กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย การจายเงิน
คาทดแทน คาชดเชยความเสียหายอยางอื่น
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
- ประมวลกฎหมายที่ดิน
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
ตําแหนงที่ 16

ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายใน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมและตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล ตัวเลข หลักฐานการทํา
สัญญา และเอกสารตาง ๆ ทางดานการเงิน การบัญชี เพื่อใหการตรวจสอบดําเนินไปอยางถูกตองและไดผล
ตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
(2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพยสินรวมทั้ง
การบริหารดานอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อดูแลใหการใชงบประมาณและทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด
มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนด
(3) จัดทํารายงานการตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอขอตรวจพบและขอเสนอแนะ ใหผูบังคับบัญชา
รับทราบผลการดําเนินงาน
(4) รวมวางระบบการควบคุมภายใน ใหเพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิผล ตลอดจนปรับปรุง
และรายงานผลการประเมิ น ประสิทธิ ผ ลการควบคุมภายในตามแบบรายงานตามระเบีย บคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เพื่อนําไปสูการกําหนดแนวทาง
การปฏิบัติเพื่อปองกันและลดความเสี่ยงตอไป
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ
หรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานหรือสวนราชการ
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้ แ จงและให ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ข อ เท็ จ จริ ง แก บุ ค คลหรื อ หน ว ยงานหรื อ
สวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
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(1) ฝกอบรม ใหคําปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจ และ
เจาหนาที่ระดับรองลงมา และตอบขอซักถามและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ พรอมทั้งชวย
แกปญหาขอขัดแยงในหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตองและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(2) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนรับผิดชอบในระดับ
เบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ
ที่เปนประโยชน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ ทางการพาณิชย ทางการตลาด ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร ทางการจัดการ หรือ
ทางการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรูเบื้องตนดานการบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
การกํากับดูแลกิจการที่ดี หรือธรรมาภิบาล และการทุจริต
2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ ไดแก
- หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ
หนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561
- หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561
- หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สําหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
- ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงินการเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสงเงินและ
การตรวจเงิน พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณผูตรวจสอบภายใน
4. ความรูดานการบริหารจัดการองคกร เชน การวางแผนยุทธศาสตร การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารโครงการ ฯลฯ
5. ความรูเบื้องตนดานคอมพิวเตอรและการใชงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕63
(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
ตําแหนงที่ 17

ตําแหนงนักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ วิ ช าการแผนที่ ภายใต ก ารกํ า กั บ แนะนํ า ตรวจสอบ และปฏิ บั ติ งานอื่ น ตามที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษาและรวบรวมขอมูลแผนที่ ภาพถายทางอากาศ ภาพดาวเทียม และขอมูลเชิงพื้นที่อื่น ๆ
เพื่อจัดหาหรือเพื่อเตรียมการคัดเลือกบริเวณที่จะทําแผนที่และหรือระบบภูมิสารสนเทศ
(๒) สํารวจและวางโครงขายสามเหลี่ยมทางอากาศ กําหนดจุดบังคับภาพ รังวัดและคํานวณ
ปรับแกคาพิกัด และบันทึกขอมูลผลการรังวัด เพื่อใชในการจัดทําแผนที่ตาง ๆ
(๓) จัดทําระวางขยายภาพถายและระวางแผนที่ภาพถาย การจัดทําแผนที่ เชิงรหัสดวยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร และเทคโนโลยีจัดสรางแผนที่สมัยใหมตามหลักวิชาการแผนที่
(๔) อานแปลและตีความภาพถายทางอากาศ และวิเคราะหภาพดาวเทียม เพื่อการวิเคราะห
จัดทําแผนที่ใหถูกตองและทันสมัย
(๕) นําเขา ตรวจสอบ แกไข รักษาและคนคืนขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ
(๖) ประมวลผลขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของผูใชงาน
(๗) ดู แล จั ดเก็ บ บริ การ แผนที่ ภาพถาย และหรือขอมูล ภูมิส ารสนเทศ เพื่อใหบ ริการแก
หนวยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปนําไปใชประโยชน
(๘) สรุปรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ
หรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หนวยงานหรือสวนราชการ
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หนวยงานหรือสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย

- 99 ๔. ดานการบริการ
(๑) ตรวจสอบและเตรี ย มระวางแผนที่แ ละหรื อ ขอ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศ เพื่ อ ทํ า การจั ด ส ง ให
หนวยงานหรือสวนราชการทั้งภายในและภายนอก และใหบริการประชาชน
(๒) ชี้แจงและตอบปญหา เกี่ยวกับขอมูลดานแผนที่และหรือภูมิสารสนเทศ เพื่อใหความรูความ
เขาใจแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
(๓) ใหบริการแผนที่ และหรือขอมูลภูมิสารสนเทศ แกหนวยราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
ทางภูมิศาสตร ทางภูมิศาสตรแผนที่ ทางภูมิศาสตรกายภาพ ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หรือทางธรณีวิทยา

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ความรูเกี่ย วกับวิชาการแผนที่ ไดแก แผนที่ ระบบพิกัดทางแผนที่ ภาพถายทางอากาศ ภาพถาย
ดาวเที ยม ข อมูล ไลดาร ข อมูล ความสู งของภูมิป ระเทศ ขอมูล รูป แปลงที่ดิน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร เครื่องมือ-สํารวจ GNSS ขอมูลสถิติตาง ๆ การวางแผนกําหนดพื้นที่และแนวบิน
เพื่อการจัดทําภาพถายทางอากาศ Ortho การสํารวจรังวัด เพื่อสรางหมุดหลักฐานทางแผนที่ การวางโครงขาย
สามเหลี่ยมทางอากาศ การกําหนดจุ ดบังคั บภาพ และการปรับ แกความคลาดเคลื่อน การอาน แปล และ
ตีความจากแผนที่ และภาพถาย Ortho เพื่อการจัดทําแผนที่กายภาพ แผนที่เฉพาะเรื่อง ตามองคประกอบของ
แผนที่ กราฟ แผนภูมิ เพื่อประยุกตใชของหนวยงานและใหบริการแกหนวยงานกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบตาง ๆ
เชน รูปแบบกระดาษ และรูปแบบออนไลน ตลอดจน การออกแบบโครงสรางฐานขอมูล ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geodatabase Design) และคําอธิบายขอมูล (Metadata)
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
ตําแหนงที่ 18

ตําแหนงนักวิชาการศูนยเยาวชนปฏิบัติการ (ผูนํากิจกรรมคหกรรมศาสตร)
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ ในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ควบคุมการจัดกิจกรรมดานตาง ๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชิกศูนยเยาวชน เชน กิจกรรมดาน
พลศึกษา ศิลปะ นาฏศิลป หองสมุด คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม
และการจัดสนามเด็กเลน เปนตน เพื่อใหใชเวลาวางใหเปนประโยชน
(๒) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน เพื่อจัดทําแผนงาน และโครงการดานตาง ๆ
ใหสามารถตอบสนองความตองการของเยาวชน และสอดคลองกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร
(๓) ศึกษา วิเคราะห วิจัย ดานการพัฒนาเยาวชน เพื่อใหเยาวชนมีศักยภาพในการเปนผูนํา
(๔) ศึกษา วิเคราะห จัดทําและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ย วกับเยาวชนเพื่อกําหนด
นโยบาย แผนงาน ตลอดจนกําหนดแนวทาง หรือ วางแผนการพัฒนา ปรับปรุงงานศูนยเยาวชน
(๕) ฝกอบรมงานวิชาการศูนยเยาวชน แกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ
ที่ถูกตองในการปฏิบัติงาน
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนปฏิบัติการของหนวยงานหรือสวนราชการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกหนวยงานหรือสวนราชการ เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้แจงและให รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หนวยงานหรือสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย

- 101 ๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา เกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน แกหนวยงานหรือสวนราชการที่เกี่ยวของ หรือบุคคล
ที่สนใจ เพื่อใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
(๒) เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานศูนยเยาวชน เพื่อใหบริการ
แกหนวยงานหรือสวนราชการที่เกี่ยวของ หรือบุคคลที่สนใจ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ทางอาหารและโภชนาการ

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิชาการศูนยเยาวชน เชน ความรูดานวิชาการ การศึกษา
วิเ คราะห วิ จั ย การจัดโครงการฝ กอบรมดานวิช าชีพ การสงเสริมเยาวชนใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
จัดกิจกรรมการสอนเพื่อจูงใจเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เปนตน ดานกิจกรรมคหกรรมศาสตร เชน
งานประดิษฐ หัตถกรรม งานดอกไม ใบตอง แกะสลัก อาหารและโภชนาการ งานผา เปนตน

- 102 -

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
ตําแหนงที่ 19

ตําแหนงนักวิชาการศูนยเยาวชนปฏิบัติการ (ผูนํากิจกรรมพลศึกษา)
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ ในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ควบคุมการจัดกิจกรรมดานตาง ๆ แกเยาวชนที่เปนสมาชิกศูนยเยาวชน เชน กิจกรรมดาน
พลศึกษา ศิลปะ นาฏศิลป หองสมุด คหกรรมศาสตร การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดทัศนศึกษา คายพักแรม
และการจัดสนามเด็กเลน เปนตน เพื่อใหใชเวลาวางใหเปนประโยชน
(๒) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน เพื่อจัดทําแผนงาน และโครงการดานตาง ๆ
ใหสามารถตอบสนองความตองการของเยาวชน และสอดคลองกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร
(๓) ศึกษา วิเคราะห วิจัย ดานการพัฒนาเยาวชน เพื่อใหเยาวชนมีศักยภาพในการเปนผูนํา
(๔) ศึ กษา วิ เ คราะห จั ดทํ า และพัฒ นาระบบขอมูล สารสนเทศเกี่ย วกับ เยาวชนเพื่อกําหนด
นโยบาย แผนงาน ตลอดจนกําหนดแนวทาง หรือ วางแผนการพัฒนา ปรับปรุงงานศูนยเยาวชน
(๕) ฝกอบรมงานวิชาการศูนยเยาวชน แกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ
ที่ถูกตองในการปฏิบัติงาน
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนปฏิบัติการของหนวยงานหรือสวนราชการ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกหนวยงานหรือสวนราชการ เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้แจงและให รายละเอียดเกี่ยวกั บขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หนวยงานหรือสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา เกี่ยวกับงานศูนยเยาวชน แกหนวยงานหรือสวนราชการที่เกี่ยวของ หรือ
บุคคลที่สนใจ เพื่อใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
(๒) เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานศูนยเยาวชน เพื่อใหบริการ
แกหนวยงานหรือสวนราชการที่เกี่ยวของ หรือบุคคลที่สนใจ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ได รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย า งอื่ น ที่ เ ที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าศึ ก ษาศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต ทางพลศึกษา หรือทางวิทยาศาสตรการกีฬา

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
๑. การสอบขอเขียน (1๐๐ คะแนน)
ทดสอบความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานศูนยเยาวชนดานกิจกรรมพลศึกษา เชน การจัดกิจกรรมพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ วิธีการจัดการเรียนการสอน การฝกซอมและการแขงขันกีฬา การตัดสินกีฬา
การบาดเจ็บทางกี ฬา การปฐมพยาบาล การจัดคายพั กแรม การจั ดและนําเกมส เพลง เปนต น การศึ กษา
วิเคราะห วิจัย สํารวจขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมเปาหมายผูใชบริการและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
ประชาสัมพันธ และระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการดําเนินงานของศูนยเยาวชนและศูนยสงเสริมกีฬา
พ.ศ. ๒๕๓๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒. การสอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน)
ผูท่ีสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป และเขาสอบขอเขียนภาคความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนงในขอ 1. กอน จึงมีสิทธิเขาทดสอบปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการเปนผูนํากิจกรรมทางดานกีฬา
และนันทนาการ ดังนี้
2.1 วิ่ง 1,200 เมตร (ชาย) ใชเวลา 5 นาที (25 คะแนน)
วิ่ง 800 เมตร (หญิง) ใชเวลา 3 นาที 30 วินาที (25 คะแนน)
2.2 วายน้ํา 50 เมตร (ชาย) ใชเวลา 45 วินาที (25 คะแนน)
วายน้ํา 50 เมตร (หญิง) ใชเวลา 50 วินาที (25 คะแนน)
2.3 สาธิตการนํากิจกรรมนันทนาการ เกมส เพลง ใชเวลา 10 นาที (25 คะแนน)
๒.๔ สาธิตทักษะการสอนกีฬา ใชเวลา 10 นาที (25 คะแนน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
ตําแหนงที่ 20

ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ งานด า นวิ ช าการสาธารณสุข ภายใตการกํากั บ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่ น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย สํารวจ รวบรวม ขอมูลทางวิชาการเบื้องตนที่ไมซับซอน
เกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข เชน การสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวังโรค การควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ
และการฟ น ฟู สุ ข ภาพ เป น ต น รวมทั้ งการดู แ ลรั ก ษาพยาบาล การจั ด บริ การสุ ข ภาพ การสุ ขศึ ก ษาและ
พฤติกรรมสุขภาพพัฒนาระบบกลไกและการบังคับใชกฎหมายสาธารณสุข เพื่อชวยในการเสริมสรางระบบ
การสาธารณสุขที่ดี
(๒) สรุ ป รายงานเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งาน หรื อ รายงานการรวบรวมข อ มู ล ทางวิ ช าการ
ดานสาธารณสุขเสนอผูบังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
(๓) ติ ด ตามผลการศึ ก ษา วิ เ คราะห และวิ จั ย งานด า นสาธารณสุ ข เพื่ อ นํ า มาใช
ในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ
(๔) รวมพัฒนาเนื้อหา องคความรู คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข และระบบ
บริ ก ารสุ ข ภาพ โดยบู ร ณาการแบบองค ร วมว า ด ว ยการคุ ม ครองและส ง เสริ ม ภู มิ ป ญ ญา เกี่ ย วกั บ
งานดานสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทําคูมือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา
ประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชน มีความรู สามารถ ปองกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
(๕) ปฏิบัติการในการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ การเฝาระวังโรค
รักษาเบื้องตน และติดตามฟนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณที่พรอมใชงาน เพื่อพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(๖) ชวยจัดทําฐานขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุข เชน ขอมูลของผูปวย กลุมเสี่ยง
บุคลากรทางดานบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา เพื่อนํามาใชในการวิเคราะห ในการปรับปรุง
ระบบงานสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

- 105 (๗) ใหบริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องตน สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผูปวย ผูสัมผัส
เพื่อการเฝาระวัง ควบคุมปองกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งสงเสริมสุขภาพ และฟนฟูสุขภาพ เพื่อใหประชาชน
มีสุขภาพที่ดี
(๘) ชวยปฏิบัติงานสงเสริม ควบคุม กํากับมาตรฐาน การบังคับใชกฎหมาย เกี่ยวกับการแพทย
และสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อการคุมครองผูบริโภคดาน บริการและผลิตภัณฑสุขภาพ
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ
หรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงานหรือสวนราชการ
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานหรือสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ใหมีคุณภาพและเหมาะแกการนําไปใชงาน
อยูเสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการทางสาธารณสุข เพื่อใหการบริการดังกลาว
เปนไปอยางราบรื่น
(๒) สนับสนุนการถายทอดความรูทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแกบุคคลภายในหนวยงานหรือ
สวนราชการ เพื่อเปนความรูและใหสามารถดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
(๓) ใหบริการทางวิชาการ เชน การจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสาร สื่อ เผยแพรในรูปแบบ
ตาง ๆ เพื่อการเรียนรูและความเขาใจในระดับตาง ๆ ในงานดานสาธารณสุข
(๔) ร ว มปฏิ บั ติ ก ารในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรและองค ก ร เพื่ อ ให เ ป น บุ ค ลากร
ที่มีความชํานาญ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๕) นิ เ ทศงานด า นสาธารณสุ ข ให แ ก อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข ของกรุ ง เทพมหานคร
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางจิตวิทยา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร สาขาวิชาเทคนิคการแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย สาขาวิชาเภสัชศาสตร สาขาวิชา
การแพทยแผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต

- 106 หลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยใชวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
๑. ความรูเกี่ยวกับงานวิชาการสาธารณสุข ไดแก การวางแผน ศึกษา วิเคราะห วิจัย สํารวจ รวบรวม
ขอมูลทางวิชาการเบื้องตน การสงเสริมสุขภาพ การเฝาระวัง ควบคุมและปองกันโรคและภัยคุกคามสุขภาพ
การฟนฟูสุขภาพ การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องตน การชวยฟนคืนชีพ (CPR) การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษา
และพฤติกรรมสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพและการพัฒนางาน การบริหารงานสาธารณสุขเบื้องตน การจัดทํา
แผนงานโครงการดานสาธารณสุข การนิเทศ ติดตามประเมินผล การบริการคัดกรองตรวจวินิจฉัยการรักษาเบื้องตน
การสอบสวนโรคติดตามผูปวยผูสัมผัสโรค การจัดทําเอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ การจัดทํา
ฐานขอมูลสาธารณสุขเพื่อสรางความเขาใจในการมีสวนรวมของประชาชน
2. กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุข ไดแก
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
- พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติผูสูงอายุแหงชาติ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภวัยรุน พ.ศ. 2559
- พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
3. ความรูเกี่ยวกับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพถวนหนา ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
ประกันสุขภาพแรงงานตางดาว และสิทธิผูปวย
.

- 107 -

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
ตําแหนงที่ 21

ตําแหนงวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิ บั ติ ง านด า นวิ ศวกรรมเครื่ องกล ภายใตก ารกํา กับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติ งานอื่ น ตามที่ไ ดรั บ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) วางโครงการ ออกแบบ คํานวณ ควบคุมการสรางหรือการผลิต อํานวยการใช กําหนด
มาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือซอมบํารุง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนด
(๒) ศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใหงานมีคุณภาพและมี
มาตรฐานที่ดี
(๓) รวบรวม วิเคราะห และสรุปขอมูลเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใหงานมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพที่ดี
(๔) จัดทําขอกําหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) เกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงาน
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
สวนราชการ หรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หนวยงานหรือสวนราชการ
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หนวยงานหรือสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริการ
(๑) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกลในระดับเบื้องตนแก
หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน
(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
การวางแผน การออกแบบและคํานวณดานวิศวกรรมเครื่องกล การประเมินคาของงาน การติดตั้ง
ทดลอง ดูแลบํารุงรักษาเกี่ย วกับงานดานวิศวกรรมเครื่องกล งานวิจัย พัฒนาและปรับ ปรุงงานวิศวกรรม
เครื่ องกล การจั ดทํา ข อกํ าหนด รายละเอี ย ดของพัสดุ อุป กรณ สําหรับ จัดหามาใชงาน การจัดเก็บ ขอมูล
เบื้องตน สถิติ การจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล การใหคําปรึกษา
แนะนําที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่กับผูรับบริการ หรือประชาชนทั่วไป และพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
ที่กําหนดกฎของความปลอดภัย เปนตน
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕63
(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
ตําแหนงที่ 22

ตําแหนงวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานวิศวกรรมโยธา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. ดานการปฏิบัติการ
(๑) สํา รวจ ศึ กษา วางแผน วิเคราะห วิจัย ออกแบบ คํานวณ ประมาณราคา ควบคุมงาน
กอสราง งานบํารุง งานบูรณะซอมแซม งานอํานวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวของกับ
วิศวกรรมโยธาและโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหเปนไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวของ
(๒) ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสราง สภาพการใชงานของอาคารหรือโครงสรางพื้นฐาน เพื่อให
เกิดความปลอดภัย
(๓) ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสํารวจ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดรูปแบบแผนที่
ตาง ๆ ที่ถูกตอง
(๔) ศึ กษา วิ เ คราะห ขอมู ล เพื่อกํ าหนด กฎ ระเบีย บ มาตรฐาน มาตรการ ที่ เกี่ย วขอ งกั บ
วิศวกรรมโยธา และโครงสรางพื้นฐาน
(๕) ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใชในงานดานวิศวกรรมโยธาและโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหมี
ความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ
(๖) ตรวจสอบสัญญากอสราง บํารุง บูรณะซอมแซมและอํานวยความปลอดภัย รวมถึงการแกไข
สัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อใหงานมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนด
๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ
หรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
๓. ดานการประสานงาน
(๑) ประสานการทํา งานรว มกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หนว ยงานหรือสว นราชการ
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(๒) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หนวยงานหรือสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
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(๑) ใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาและเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและ
โครงสรางพื้นฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องตนแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
เพื่อใหไดขอมูลความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน รวมทั้งการมีสวนรวม
(๒) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมโยธาและโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานหรือสวนราชการ
และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ได รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อคุ ณวุ ฒิ อย า งอื่น ที่เทีย บไดในระดับ เดีย วกัน ในสาขาวิช าวิ ศวกรรมศาสตร
ทางวิ ศวกรรมโยธา ทางวิ ศวกรรมสิ่ งแวดลอ ม ทางวิศวกรรมสุขาภิบ าล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรื อ
ทางวิศวกรรมโครงสราง และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
การออกแบบและคํานวณด านวิ ศวกรรมโยธา งานศึ กษาวางแผนและการวางโครงการกอสราง
งานสํารวจเพื่อการกอสราง การทดสอบวิเคราะหวิจัยวัสดุทางวิศวกรรม การประมาณราคา การควบคุมงาน
กอสราง งานบํารุงรักษาบูรณะซอมแซม งานอํานวยความปลอดภัยในการกอสราง งานผังเมืองที่เกี่ยวของกับ
วิ ศวกรรมโยธาและโครงสร า งพื้ น ฐาน งานดานขนส งและจราจร งานดา นสารสนเทศที่เกี่ ย วข องกั บ งาน
วิศวกรรมโยธา งานกฎหมายควบคุมอาคารเพื่อใหเปนไปตามหลักวิชาการ การใหคําปรึกษา แนะนําหรือ
ตรวจสอบที่ เกี่ยวกับ งานในสาขาวิศวกรรมโยธา และโครงสร างพื้น ฐานแกห นว ยงานภาครั ฐ เอกชน และ
ประชาชนทั่วไป
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รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่รับสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ ครั้งที่ 1/๒๕๖3
(ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)
ตําแหนงที่ 23

ตําแหนงสถาปนิกปฏิบัติการ
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถาปตยกรรม ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห เพื่อการกําหนดรายละเอียดโครงการทางสถาปตยกรรมหลัก
รวมทั้งการออกแบบวางผังเมืองประเภทตาง ๆ และการเสนอโครงการพัฒนาเมือง
(2) จัดทําแบบ งานปรับปรุงซอมแซมและตอเติม รวมถึงงานอนุรักษ ทางสถาปตยกรรมหลัก
จัดทํางบประมาณ ราคาคากอสราง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการพื้นที่ใชสอยของหนวยงานหรือสวนราชการ
และใหไดสถาปตยกรรมที่มีความเหมาะสม ประหยัด สอดคลองตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
(3) ออกแบบวางผังสภาพแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่ กลุมอาคาร ชุมชนและเมือง รวมทั้ง
การจัดรูปที่ดิน เพื่อใหชุมชนนาอยูและมีสภาพแวดลอมที่ดี
(4) ควบคุมการกอสราง ปรับปรุงซอมแซมและตอเติม รวมถึงงานอนุรักษทางสถาปตยกรรมหลัก
เพื่อใหเปนไปตามรูปแบบและรายการที่กําหนด
(5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย ขอมูล จัดทําคูมือ เกณฑ มาตรฐาน แนวทาง เพื่อพัฒนาองคความรู
และการออกแบบทางสถาปตยกรรมหลัก
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือสวนราชการ
หรือโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรว มกันทั้ งภายในและภายนอกทีมงาน หนว ยงานหรือสว นราชการ
เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคล หนวยงานหรือสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
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(1) ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาชี้แจงและแกไขปญหาเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับหนาที่
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง
(2) จั ดเก็ บ ข อ มู ล และสถิ ติ เบื้ องตน เพื่อ ปรั บ ปรุ งหรือ จัด ทํา ฐานข อมูล ระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม และหรือ งานอนุรักษ เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานหรือ
สวนราชการ และใชประกอบการพิจารณา กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรฐานตาง ๆ
(3) ตรวจสอบความถูกต องของแบบด านสถาปตยกรรมหลักเบื้องตน ซึ่งจัดทําโดยเอกชน
หนวยงานหรือสวนราชการอื่น เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานของหนวยงานหรือสวนราชการ
(4) ใหความรูดานวิชาการทางสถาปตยกรรมระดับตนทุกสาขาแกบุคคลทั่วไป หนวยงานหรือ
สวนราชการตาง ๆ
(5) รวมเปนกรรมการตรวจการจางที่เกี่ยวของกับงานสถาปตยกรรมหลัก เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐาน หลักเกณฑที่กําหนด

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด

หลักสูตรและวิธกี ารสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
ทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้ โดยวิธีการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
1. การออกแบบอาคารทางสถาปตยกรรมหลัก การตกแตงภายใน การจัดองคประกอบของสวน
การจัดพื้นที่ประโยชนใชสอยภายในอาคาร การปรับปรุงซอมแซม และดัดแปลงอาคารใหตรงกับความตองการ
ของหนวยงาน และสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. การออกแบบวางผังเมือง การพัฒนาเมืองและการออกแบบชุมชนเมือง โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน และสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. เทคโนโลยีการกอสราง การเลือกใชวัสดุ การประมาณราคา และจัดทํางบประมาณ เพื่อให
สอดคลองตามเจตนารมณของหนวยงาน และความตองการของผูใชอาคาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
คุมคา ประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
4. การควบคุมงานกอสรางอาคาร การปรับปรุงซอมแซมและดัดแปลงอาคาร เพื่อใหเปนไปตาม
รูปแบบ และรายการที่กําหนด โดยคํานึงถึงหลักวิศวกรรม และความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
5. การตรวจสอบความถู กต องของรูปแบบสถาปตยกรรมหลักเบื้องตนใหเปนไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
6. ความรูดานเทคโนโลยีการออกแบบ เพื่อนําเสนอผลงาน

