
 
ประกาศเทศบาลต าบลแม่แฝก 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลแม่แฝก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

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

   ด้วย เทศบาลต าบลแม่แฝก  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะด าเนินการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลแม่แฝก ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2562  จ านวน 1  ต าแหน่ง รวมทั้งสิ้น 1 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลแม่แฝก 
 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4, ข้อ 8, ข้อ 9, ข้อ 19 และข้อ 24 ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 
รวมที่เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้างของเทศบาลต าบลแม่แฝก ดังนี้ 
 

   1. ต าแหน่งที่รับสมัคร ได้แก่ 
 

  สังกัด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

   พนักงานจ้างตามภารกิจ    ประเภท ผู้มีคุณวุฒิ   
    ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จ านวน  1  อัตรา 
    
 

  2. คุณสมบัติของพนักงานจ้าง 
    2.1  คุณสมบัติทั่วไป  ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 ดังต่อไปนี้   

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี  และไม่เกิน  60  ปี   
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
     ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็น 
     โรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะ 
      ต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงาน เทศบาล   ดังนี้ 

(4.1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่
รังเกียจแก่สังคม 

(4.2) วัณโรคในระยะอันตราย 
 
 

/(4.3) โรคเท้าชา้ง...... 
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(4.3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(4.4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(4.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น   คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น 

(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะ
กระท าความผิดทางอาญา เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ   
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น  

 

   หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 

   2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผู้ซึ่งจะได้รับ การ
จ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศฯ ภาคผนวก ก. 
  
    3. วัน เวลา  สถานที่รับสมัคร 
        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้
ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล ส านักงานเทศบาลต าบลแม่แฝก  อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่  หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 053 849 043 ต่อ 26  ตั้งแต่วันที่ 13 - 22  พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562  ในวันและเวลาราชการ   
 

  4.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อ
เจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้  
    4.1  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน  3  รูป 
   4.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ 
    4.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ   
   4.4 ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จ านวน 1 ฉบับ 
 

/4.5 ส าเนาหลักฐาน..... 
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   4.5  ส าเนาหลักฐานการศึกษา (ถ้ามี)  จ านวน  1  ชุด   
    4.6  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  เช่น  ใบทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล, 
ใบรับรองการผ่านงาน, หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร  จ านวน  1  ชุด        
    4.9  พระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้ 
ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่  27 มิถุนายน 2501 
และตามข้อความในข้อ 5 ของค าสั่งเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 
 
 

   ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับ          
ไว้ด้วย 
   5.  เงื่อนไขการสมัคร 
        5.1 การสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศนี้  ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ลงลายมือชื่อสมัครและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้อง และเป็นความ
จริงทุกประการ หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญา
ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน 
        5.2 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับ
สมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ อันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
ตามประกาศดังกล่าว  หากตรวจพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น 
 

  6. การประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  วัน เวลา สถานที่
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร   
     6.1 เทศบาลต าบลแม่แฝก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรร ในวันที่ 23  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลแม่แฝก  
อ าเภอ   สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ีโทรศัพท์หมายเลข 053 849 043 ต่อ 26 
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามที่ก าหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการฯ  จะตัดสิทธิ์ผู้นั้นมิให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
    6.2 คณะกรรมการฯ จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  27 เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562      
 

  7. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
       เทศบาลต าบลแม่แฝก จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
โดยการประเมินยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ตามวิธีการสรรหาและ
เลือกสรรที่คณะกรรมการของเทศบาลต าบลแม่แฝกก าหนด ประกอบด้วย 
      -  ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
      -  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
      -  คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
 

/7. หลักเกณฑ์.......... 
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 7.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ทดสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ข้อเขียน)  และภาค 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
 
 

       8. เกณฑ์การตัดสิน       
       ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนจากการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เทศบาลต าบลแม่แฝกก าหนดไว้ ดังนี้ 
       8.1   ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสรรหาและเลือกสรร
แต่ละภาคไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 
       8.2   ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสรรหาและเลือกสรร
รวมทุกภาคไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 
       เทศบาลจะด าเนินการท าสัญญาจ้างผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรตามล าดับคะแนนที่
สอบได้  เมื่อเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2547 รวมทั้ง
ฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
 

   9. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร     
        เทศบาลต าบลแม่แฝก จะประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรภายใน วันที่ 28 เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ณ ป้ายประชาสัมพันธ์  เทศบาลต าบลแม่แฝก  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ีโทรศัพท์หมายเลข 053 849 043  ต่อ  26 
 

     10. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
      10.1 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  จะประกาศรายชื่อโดยเรียง
ตามล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัว
ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
   10.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ โดยแยกแต่ละต าแหน่ง  และ
ขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 6 เดือน นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
 

   11.  เงื่อนไขการจ้าง 
          พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานตกแต่งสวน (ผู้มีทักษะ) เทศบาลจะ
ด าเนินการจ้ างต่อเมื่ อได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจั งหวัด เชียงใหม่             
(ก.ท.จ. เชียงใหม่) 
          
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

       ประกาศ  ณ  วันที่   1   พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 

       
   (นายอาทิตย์  วงศ์ทินบดี) 
 นายกเทศมนตรีต าบลแม่แฝก 
 
 
 



ผนวก  ก. 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพนักงานจ้างของเทศบาล    

(แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ  ลงวันที่  1  พฤษภาคม 2562 ) 
 
 
ชื่อต าแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 

ต าแหน่งประเภท  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเภท ผู้มีคุณวุฒิ 

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ 

ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน

เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค 
การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและการก าหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 
และการฟ้ืนฟูสุขภาพ การบริการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมภาวะโภชนาการ 
รวมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล 
อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขเพ่ือช่วยในการเสริมสร้างระบบการ
สาธารณสุขที่ด ี 

1.2 สรุปรายงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุข 
การส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาลเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน  

1.3 ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ  

1.4 ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบบริการ
สุขภาพโดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและ
ระบบบริการสุขภาพ และจัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้
ประชาชน มีความรู้ สามารถ ป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ  

1.5 ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมการควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ  การ
เฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติดตามฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อมใช้
งานเพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

1.6 ช่วยจัดท าฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง 
บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ สถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายเพ่ือนามาใช้ในการวิเคราะห์ ในการปรับปรุงระบบงาน
สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

1.7 ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส เพ่ือ
การเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ด ี 
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1.8 ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการท างาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการสาธารณะ สถานที่

สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  
1.9 ร่วมประเมินกิจกรรมเพ่ือความสะอาด เช่น การรักษาความสะอาดของชุมชน การเก็บขยะของ

ชุมชน การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาหรือเหตุร าคาญท่ีกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  

1.10 ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม ก ากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์และ
สาธารณสุข และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภพ  

1.11 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและ
สุขาภิบาลเพื่อก าหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการดาเนินงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ  

1.12 ช่วยด าเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลด้านสาธารณสุข ด้านส่งเสริมสุขภาพ
และด้านสุขาภิบาล โดยการก าหนดแบบฟอร์ม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดาเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

1.13 จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ เพ่ือให้เกิดความพร้อมและความ
ราบรื่นในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนที่  

1.14 รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับเครือข่ายภาคี เช่น สสส. สสจ. สสอ., สอ. อสม.,สปสช.   
เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่  

1.15 รวบรวมข้อมูลและศึกษาเก่ียวกับการเกิดโรคและการแพร่กระจาย การเฝ้าระวังและควบคุมการ
ระบาดของโรค การสุขาภิบาลและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เพ่ือประกอบการวางแผนการสุขาภิบาลที่
เหมาะสมกับสถานการณ์และความจ าเป็นของท้องที่  

2. ด้านการวางแผน  
2.1 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
2.2 วางแผนวัดผล ประเมินผลการท างานในหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน  

3. ด้านการประสานงาน  
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ

และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
3.3 ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ  เอกชน และประชาชนทั่วไปเพ่ือขอความ

ช่วยเหลือและร่วมมือในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความรู้  ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน
ของหน่วยงาน  

4. ด้านการบริการ  
4.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การนาไปใช้งานอยู่เสมอ 

รวมทั้งสนับสนุนงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพ่ือให้การบริการดังกล่าวเป็นไปอย่าง
ราบรื่น  

4.2 สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงานเพ่ือเป็น
ความรู้และให้สามารถด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  
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4.3 ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดท าเอกสาร ต ารา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ 

เพ่ือการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่าง ๆ ในงานด้านสาธารณสุข  
4.4 ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มีความ

ช านาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.5 นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน

ในพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
4.6 อบรม ให้ความรู้ ส่งเสริม เผยแพร่ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขาภิบาล การเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ แก่ประชาชน ครู นักเรียนเพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
 
คุณสมบตัิเฉพาะสาหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สาธารณสุข
ศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย 
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา 
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล 
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ 
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สาธารณสุข
ศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย 
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา 
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล 
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ 
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได ้ 

อัตราค่าตอบแทน 
-  ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 

 
 
 
    
                    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
 

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลแม่แฝก  ลงวันที่ 22 ตุลาคม  2561 

**************************** 
 
1.  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
      ต าแหน่ง  พนักงานตกแต่งสวน (ผู้มีทักษะ)  ส านักปลัดเทศบาล (รหัสต าแหน่ง 01-...........) 
 ระยะเวลาการจ้าง  ไม่เกิน 4 ปี 
 อัตราว่าง  1  อัตรา 
 ค่าตอบแทน  9,400 บาท  และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท  รวมค่าตอบแทน   
เดือนละ 11,400 บาท 
  สิทธิประโยชน์  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับเทศบาล ลงวันที่ 20 มิถุนายน  2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

   ปฏิบัติงานรักษาดูแลสนามหญ้า สวนหย่อม สวนดอกไม้ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1. มีความรู้ความสามารถและความช านาญในหน้าที่  



2. มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือ
รับรองความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซ่ึง
ระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ 

3. ไม่จ ากัดวุฒิ 
4. สามารถอ่าน – เขียน ภาษาไทยได้ 
5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 


