
 

 

  
ประกาศเทศบาลต าบลแม่แฝก 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 
------------------------------ 

   ด้วยเทศบาลต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในการสนับสนุนการด าเนินงานของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลแม่แฝก จ านวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1.1 ต าแหน่ง จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล 
จ านวน  1  ต าแหน่ง  1  อัตรา    
อัตราเงินเดือน 8,000 บาท  (แปดพันบาทถ้วน) 

 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกพนักงาน
จ้างเหมาบริการแนบท้ายประกาศนี้ 

 3. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18  ปีบริบูรณ ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) มีสุขภาพดี  แข็งแรง ไม่เป็นโรคประจ าตัว หรือโรคติดต่อร้ายแรง อาจเป็นอุปสรรคต่อ

การปฏิบัติหน้าที่ 
(5) มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได ้
(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบ   หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคที่เป็นลักษณะ
ต้องห้ามเบื้องต้น ส าหรับพนักงานเทศบาล   ดังนี้ 

(4.1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(4.2) วัณโรคในระยะอันตราย 
(4.3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(4.4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(4.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง  

  (๗) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
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  (๘) ไม่เคยเป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะการกระท าผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (๙) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 

 4. ระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง 

  ระยะเวลาการจัดจ้าง ตั้งแต่วันลงนามสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2562 และผู้ว่าจ้างจะ
แบ่งจ่ายเป็นรายเดือนแห่งปฏิทิน ในอัตราค่าจ้างตามท่ีก าหนด 

 5. หลักฐานแนบประกอบใบสมัคร 

  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไว้ไม่
เกิน 6 เดือน) 
  2. ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ฉบับ 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1  ฉบับ 
4. ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
5. หนังสือรับรองประวัติการท างาน (ถ้ามี) 
6. ส าเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) เช่น ส าเนา สด.8 หรือ สด.9 หรือ  

สด.43 
7. ส าเนาอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว , ชื่อสกุล 

6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

  ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานแนบประกอบใบสมัครด้วย
ตนเองได้ ตั้งแต่วันที่  13 – 17  พฤษภาคม  2562  เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวัน เวลา ราชการ             
ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่แฝก  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053 849 043 

 7. วัน เวลา สถานที่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์,วันสัมภาษณ์ และวันประกาศผลการ
คัดเลือกฯ 

  เทศบาลต าบลแม่แฝก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลแม่แฝก  และสัมภาษณ์ในวันที่  22  พฤษภาคม  2562          
ณ เทศบาลต าบลแม่แฝก  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และประกาศผลการคัดเลือกฯ ในวันที่ 23  พฤษภาคม 
2562  ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลแม่แฝก   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

       ประกาศ  ณ  วันที่   7  พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 
 

                                                                      
   (นายอาทิตย์  วงศ์ทินบดี) 
 นายกเทศมนตรีต าบลแม่แฝก 

 
 



                      
รายละเอียดและขอบเขตการจ้าง (ข้อ 2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ) 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลแม่แฝก เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ  
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 2562 

 
ต าแหน่ง    จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล 

จ านวนที่ต้องการ  1  คน 

ระยะเวลาการจ้าง 3  มิถุนายน – 30 กันยายน 2562 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ได้ รั บ วุฒิ ก ารศึ กษ า ไม่ ต่ า ก ว่ าห รื อ เที ย บ เท่ าป ระกาศ นี ย บั ต รวิ ช าชี พ  (ป วช .)                        
หรือมีคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับเดียวกันหรือไม่ต่ ากว่านี้ ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    

ขอบเขตการจ้าง 
ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูล  ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

  1. จัดท าข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลแม่แฝก เช่น ข้อมูลประชากร ข้อมูลสถานะสุขภาพ ข้อมูลบุคคลากรด้านสุขภาพ ข้อมูล
กลุ่มเสี่ยงด้านต่าง ข้อมูลระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ สถานประกอบกิจการทั้งของภาครัฐ       
และเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ข้อมูลการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูล
พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพากข้ึน 

2. จัดท าข้อมูลด้านงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อมูลคุณภาพน้ า คุณภาพอากาศ ข้อมูลปริมาณ
ขยะ สถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
จัดการ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพากข้ึน 

3. น าข้อมูลจัดท าสื่อสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์                      
ของกองสาธารณสุข และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ 

4. ประสานและรวบรวมข้อมูล จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหาร จัดการ และวางแผนการด าเนินงาน  

5. สรุปข้อมูลการด าเนินงานกิจกรรม แผนงาน และโครงการต่างๆ ของกองสาธารณสุขฯ 
6. จัดเก็บข้อมูลและพัฒนาข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
7.  ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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