ประกาศเทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
…………………………………..………………………
ด้วยเทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่ อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุ ค คลเพื่ อ สรรหาและเลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยนั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข
จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่ อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานส่วน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 4 ข้อ 19(1) ลงวันที่ 21 กันยายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(1) ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จานวน ๑ อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ ส มั ค รเพื่ อ รั บ การสรรหาและเลื อ กสรรต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 21 กันยายน
2547 ข้อ 4 ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานเทศบาล
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็ น ข้าราชการหรื อลู กจ้า งของส่ ว นราชการ พนักงานหรือลู ก จ้ างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
สาหรับพระภิกษุ...
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สาหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครและเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้ ส มั ค รต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง รายละเอี ย ดตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
“คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง” ท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
3. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน “ลักษณะ
งานและหน้าที่ความรับผิดชอบ” ท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
4. การรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับและยื่ นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ด้วยตนเองได้ที่
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่ อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน ถึง
วันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕63 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) หรือสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7649 4444 ต่อ 11
4.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่งสาเนาหลักฐาน เอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสาเนา
ถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (ให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ด้วยตัวบรรจงหลังรูปถ่ายทุกรูป) จานวน ๓ รูป
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
(4) ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือ ประกาศนีย บัตร และส าเนาระเบียนแสดงผล
การศึกษา(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จานวน 1
ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จนถึงวันที่รับสมัคร (ใช้ฉบับจริง)
และแสดงว่าไม่เป็ น ผู้ ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กาหนดโรคที่เป็น
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 ดังต่อไปนี้
- โรคเรื้อนระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
5. เงื่อนไขในการสมัคร...
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5. เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กาหนด ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือหากภายหลังผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน หรือตรวจพบว่าเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการ
จัดจ้างในตาแหน่งที่สมัครนั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
วันที่ 3 กรกฎาคม ๒๕63 ณ เทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่ อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ป้ายประชาสัมพันธ์)
และทางเวปไซต์ www.kohyaicity.go.th ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง
7. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่ ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
โดยยึ ดหลั กสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ ของทางราชการเป็นสาคัญ โดยจะประเมิน
สมรรถนะด้วยวิธีการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 3 ภาค รายละเอียดตามที่กาหนดไว้ใน
“หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร” ท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข)
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 60
9. วัน เวลาและสถานทีส่ รรหาและเลือกสรร
เทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่ จะดาเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)
และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 14 กรกฎาคม ๒๕63 ณ อาคารเอนกประสงค์
เทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่ อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลต าบลเกาะยาวใหญ่ จ ะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการสรรหาและเลื อ กสรร
ในวัน ที่ 16 กรกฎาคม ๒๕63 ณ เทศบาลต าบลเกาะยาวใหญ่ อาเภอเกาะยาว จั งหวัด พั งงา (ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์) และทางเวปไซต์ www.kohyaicity.go.th
เทศบาลต าบลเกาะยาวใหญ่ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการสรรหาและเลื อ กสรร
โดยเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสู งสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันจะ
พิจารณาให้ผู้ที่มีคะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่งเท่ากั น ให้ผู้ได้รับเลขหมายประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับสูง
กว่า
11. การขึ้นบัญชี…
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11. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ไม่เกิน 1 ปี
นับ ตั้งแต่วัน ประกาศรายชื่อผู้ผ่ านการสรรหาและเลือกสรร เว้นแต่ จะมี การสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็น
พนักงานจ้างในตาแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้มีการขึ้นบัญชีไว้ใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีที่ขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก
ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการจ้างในตาแหน่งที่สรรหาและเลือกสรรได้
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตั ว เพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่ เทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่
กาหนด เว้นแต่มีเหตุจาเป็น
(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลา
12. เงื่อนไขการจ้าง ระยะเวลาการจ้าง และค่าตอบแทน
(1) เทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่ จะจัดจ้างผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงาแล้วเท่านั้น
(2) ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ของเทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่ ตามลาดับที่การขึ้น บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จากผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดลงมาตามลาดับ และถ้าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรถึงลาดับที่ ที่จะต้องได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่าที่กาหนดไว้ในประกาศฯ นี้ จะนามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองไม่ได้
(3) ระยะเวลาการจ้างและค่าตอบแทน รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน “ระยะเวลาการ
จ้าง และค่าตอบแทน” ท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
13. เงื่อนไขอื่นๆ
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(นายเจริญ หาผลกล้า)
นายกเทศมนตรีตาบลเกาะยาวใหญ่

ภาคผนวก ก
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
………………………………………………………………
ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
ตาแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกากับ แนะนาตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สารวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและวิชาการ
เบื้องต้นที่ไม่ซั บซ้อนเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล เช่น การส่งเสริม
สุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและการกาหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล การควบคุม
ป้ องกัน โรคและภั ย สุ ข ภาพ และการฟื้น ฟูสุ ขภาพ การบริการอนามัยแม่แ ละเด็ก การวางแผนครอบครั ว
การส่ ง เสริ ม ภาวะโภชนาการ รวมทั้ ง การดู แ ลรั ก ษาพยาบาล การจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพ การสุ ข ศึ ก ษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุข
เพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี
1.2 สรุปรายงานเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ
ด้านสาธารณสุ ข การส่ งเสริ มสุ ขภาพและสุ ขาภิบาลเสนอผู้ บังคั บบัญชาเพื่อ ประกอบการวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน
1.3 ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์แ ละวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ
1.4 ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข
และระบบบริการสุขภาพโดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงาน
ด้านสาธารณสุ ข และระบบบริ การสุ ข ภาพ และจั ดทาคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิ ช าการ สื่ อ สุ ขศึ กษา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
1.5 ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมการควบคุมป้องกันโรคและ
ภัยสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติ ดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
1.6 ช่วยจัดทาฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของ
ผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
สุขภาพ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ ในการ
ปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.7 ให้บริการ…
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1.7 ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตาม
ผู้ป่วย ผู้สัมผัส เพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
1.8 ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการทางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการ
สาธารณะ สถานที่สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.9 ร่วมประเมินกิจกรรมเพื่อความสะอาดเช่นการรักษาความสะอาดของชุมชน
การเก็บขยะของชุมชน การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาหรือเหตุราคาญที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่
1.10 ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่ อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและ
ผลิตภัณฑ์สุขภพ
1.11 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข การ
ส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาลเพื่อกาหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการดาเนินงานด้านสาธารณสุขและ
ส่งเสริมสุขภาพ
1.12 ช่วยดาเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลด้านสาธารณสุข
ด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านสุขาภิบาล โดยการกาหนดแบบฟอร์ม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
1.13 จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์เพื่ อให้เกิดความ
พร้อม และความราบรื่นในการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่
1.14 รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับเครือข่ายภาคีเช่น สสส. สสจ. สสอ., สอ.
อสม.,สปสช. เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
1.15 รวบรวมข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพร่กระจาย การเฝ้า
ระวัง และควบคุมการระบาดของโรค การสุขาภิบาลและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อประกอบการ
วางแผนการสุขาภิบาลที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความจาเป็นของท้องที่
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนวัดผล ประเมินผลการทางานในหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การทางาน
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปเพื่อ
ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ทางานของหน่วยงาน
4. ด้านการบริการ...
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4.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การ นาไปใช้
งานอยู่เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่ อให้การบริการดังกล่าว
เป็นไปอย่างราบรื่น
4.2 สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงาน
เพื่อเป็นความรู้และให้สามารถดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
4.3 ให้บริการทางวิชาการ เช่ น การจัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ ในงานด้านสาธารณสุข
4.4 ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มี
ความชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5
นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.6 อบรม ให้ความรู้ ส่งเสริม เผยแพร่ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขาภิบาล
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ แก่ประชาชน ครู นักเรียน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสต ร์
และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุ ขาภิบาล วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การ
กีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุ ข าภิบาล วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การ
กีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

3. ได้รับปริญญา…
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3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุ ขาภิบาล วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การ
กีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกี ฬา แพทยศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ระยะเวลาการจ้าง และค่าตอบแทน
สัญญาจ้างมีระยะเวลาจ้างคราวละไม่เกิน 3 ปี ตามแผนอัตรากาลัง และได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท

ภาคผนวก ข
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
………………………………………………………………
ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
ตาแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ประเมินสมรรถนะด้วยการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 3 ภาค ดังนี้
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบโดยการสอบข้ อเขีย นแบบปรนั ย โดยคานึ งถึ งระดับ ความรู้และความสามารถที่
ต้องการ ดังนี้
๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
๒. ความสามารถทางด้านการคิดคานวณ ด้านเหตุผล และความสามารถในการคิดหา
ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงคา ข้อความหรือรูปภาพ รวมทั้งการหาข้อยุติ
๓. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
5. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
6. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖
8. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
4. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
5. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐0 คะแนน
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์โดยพิ จารณาจากความเหมาะสมกับตาแหน่ง ประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน และพฤติกรรมทางอื่นของผู้เข้าสอบ เพื่อ พิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ป ระโยชน์ ในการปฏิบัติงานในหน้ าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง ความคิดสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น

(คู่ฉบับ)
ประกาศเทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
…………………………………..………………………
ด้วยเทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่ อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุ ค คลเพื่ อ สรรหาและเลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยนั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข
จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่ อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานส่วน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 4 ข้อ 19(1) ลงวันที่ 21 กันยายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(1) ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จานวน ๑ อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ ส มั ค รเพื่ อ รั บ การสรรหาและเลื อ กสรรต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 21 กันยายน
2547 ข้อ 4 ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สาหรับพนักงานเทศบาล
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็ น ข้าราชการหรื อลู กจ้า งของส่ ว นราชการ พนักงานหรือลู ก จ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
สาหรับพระภิกษุ...
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สาหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถสมัครและเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้ ส มั ค รต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง รายละเอี ย ดตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
“คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง” ท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
3. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน “ลักษณะ
งานและหน้าที่ความรับผิดชอบ” ท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
4. การรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับและยื่ นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ด้วยตนเองได้ที่
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่ อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน ถึง
วันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕63 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) หรือสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7649 4444 ต่อ 11
4.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่งสาเนาหลักฐาน เอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสาเนา
ถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (ให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ด้วยตัวบรรจงหลังรูปถ่ายทุกรูป) จานวน ๓ รูป
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
(4) ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผล
การศึกษา(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จานวน 1
ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จนถึงวันที่รับสมัคร (ใช้ฉบับจริง)
และแสดงว่าไม่เป็ น ผู้ ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กาหนดโรคที่เป็น
ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 ดังต่อไปนี้
- โรคเรื้อนระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
5. เงื่อนไขในการสมัคร...
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5. เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามวัน เวลา และสถานที่
ที่กาหนด ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือหากภายหลังผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน หรือตรวจพบว่าเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการ
จัดจ้างในตาแหน่งที่สมัครนั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่ จะประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
วันที่ 3 กรกฎาคม ๒๕63 ณ เทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่ อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ป้ายประชาสัมพันธ์)
และทางเวปไซต์ www.kohyaicity.go.th ผู้สมัครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง
7. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่ ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
โดยยึ ดหลั กสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ โดยจะประเมิน
สมรรถนะด้วยวิธีก ารสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 3 ภาค รายละเอียดตามที่กาหนดไว้ใน
“หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร” ท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ข)
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 60
9. วัน เวลาและสถานทีส่ รรหาและเลือกสรร
เทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่ จะดาเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)
และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 14 กรกฎาคม ๒๕63 ณ อาคารเอนกประสงค์
เทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่ อาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลต าบลเกาะยาวใหญ่ จ ะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการสรรหาและเลื อ กสรร
ในวัน ที่ 16 กรกฎาคม ๒๕63 ณ เทศบาลต าบลเกาะยาวใหญ่ อาเภอเกาะยาว จั งหวัด พั งงา (ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์) และทางเวปไซต์ www.kohyaicity.go.th
เทศบาลต าบลเกาะยาวใหญ่ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการสรรหาและเลื อ กสรร
โดยเรียงล าดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสู งสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันจะ
พิจารณาให้ผู้ที่มีคะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขหมายประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับสูง
กว่า
11. การขึ้นบัญชี…
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11. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรไว้ไม่เกิน 1 ปี
นับ ตั้งแต่วัน ประกาศรายชื่อผู้ผ่ านการสรรหาและเลือกสรร เว้นแต่ จะมี การสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็น
พนักงานจ้างในตาแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้มีการขึ้นบัญชีไว้ใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีที่ขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก
ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการจ้างในตาแหน่งที่สรรหาและเลือกสรรได้
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตั ว เพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่ เทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่
กาหนด เว้นแต่มีเหตุจาเป็น
(3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลา
12. เงื่อนไขการจ้าง ระยะเวลาการจ้าง และค่าตอบแทน
(1) เทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่ จะจัดจ้างผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงาแล้วเท่านั้น
(2) ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการจัด จ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ของเทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่ ตามลาดับที่การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จากผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดลงมาตามลาดับ และถ้าผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรถึงลาดับที่ ที่จะต้องได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงกว่าที่กาหนดไว้ในประกาศฯ นี้ จะนามาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองไม่ได้
(3) ระยะเวลาการจ้างและค่าตอบแทน รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน “ระยะเวลาการ
จ้าง และค่าตอบแทน” ท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
13. เงื่อนไขอื่นๆ
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 21 กันยายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(นายเจริญ หาผลกล้า)
นายกเทศมนตรีตาบลเกาะยาวใหญ่

ภาคผนวก ก
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
………………………………………………………………
ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
ตาแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกากับ แนะนาตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สารวจ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติและวิชาการ
เบื้องต้นที่ไม่ซั บซ้อนเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล เช่น การส่งเสริม
สุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลและการกาหนดมาตรฐานงานสุขาภิบาล การควบคุม
ป้ องกัน โรคและภั ย สุ ข ภาพ และการฟื้น ฟูสุ ขภาพ การบริการอนามัยแม่แ ละเด็ก การวางแผนครอบครั ว
การส่ ง เสริ ม ภาวะโภชนาการ รวมทั้ ง การดู แ ลรั ก ษาพยาบาล การจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพ การสุ ข ศึ ก ษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมาย สาธารณสุข
เพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี
1.2 สรุปรายงานเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ
ด้านสาธารณสุ ข การส่ งเสริ มสุ ขภาพและสุ ขาภิบาลเสนอผู้ บังคั บบัญชาเพื่อ ประกอบการวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน
1.3 ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์แ ละวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ
1.4 ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข
และระบบบริการสุขภาพโดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงาน
ด้านสาธารณสุ ข และระบบบริ การสุ ข ภาพ และจั ดทาคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิ ช าการ สื่ อ สุ ขศึ กษา
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
1.5 ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมการควบคุมป้องกันโรคและ
ภัยสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค รักษาเบื้องต้น และติ ดตามฟื้นฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
1.6 ช่วยจัดทาฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของ
ผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง บุคลากรทางด้านบริการสุขภาพประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
สุขภาพ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ ในการ
ปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
1.7 ให้บริการ…
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1.7 ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องต้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตาม
ผู้ป่วย ผู้สัมผัส เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
1.8 ร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมการทางาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการ
สาธารณะ สถานที่สาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.9 ร่วมประเมินกิจกรรมเพื่อความสะอาดเช่นการรักษาความสะอาดของชุมชน
การเก็บขยะของชุมชน การจัดสุขาภิบาลในโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาหรือเหตุราคาญที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่
1.10 ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กากับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและ
ผลิตภัณฑ์สุขภพ
1.11 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข การ
ส่งเสริมสุขภาพและสุขาภิบาลเพื่อกาหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการดาเนินงานด้านสาธารณสุขและ
ส่งเสริมสุขภาพ
1.12 ช่วยดาเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลด้านสาธารณสุข
ด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านสุขาภิบาล โดยการกาหนดแบบฟอร์ม วิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
1.13 จัดหา และจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์เพื่ อให้เกิดความ
พร้อม และความราบรื่นในการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่
1.14 รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับเครือข่ายภาคีเช่น สสส. สสจ. สสอ., สอ.
อสม.,สปสช. เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
1.15 รวบรวมข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคและการแพร่กระจาย การเฝ้า
ระวัง และควบคุมการระบาดของโรค การสุขาภิบาลและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อประกอบการ
วางแผนการสุขาภิบาลที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความจาเป็นของท้องที่
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 วางแผนวัดผล ประเมินผลการทางานในหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การทางาน
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 ประสานงานในระดับกลุ่มกั บหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปเพื่อ
ขอความช่วยเหลือและร่วมมือในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ทางานของหน่วยงาน
4. ด้านการบริการ...
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4.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การ นาไปใช้
งานอยู่เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่ อให้การบริการดังกล่าว
เป็นไปอย่างราบรื่น
4.2 สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงาน
เพื่อเป็นความรู้และให้สามารถดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
4.3 ให้บริการทางวิชาการ เช่ น การจัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ ในงานด้านสาธารณสุข
4.4 ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากรที่ มี
ความชานาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5
นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4.6 อบรม ให้ความรู้ ส่งเสริม เผยแพร่ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรค การสุขาภิบาล
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ แก่ประชาชน ครู นักเรียน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุ ขาภิบาล วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การ
กีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิ ทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุ ขาภิบาล วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อ ม เวชศาสตร์การ
กีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้

3. ได้รับปริญญา…
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3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง
สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์
และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุ ขาภิบาล วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การ
กีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล
ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์
ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ระยะเวลาการจ้าง และค่าตอบแทน
สัญญาจ้างมีระยะเวลาจ้างคราวละไม่เกิน 3 ปี ตามแผนอัตรากาลัง และได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท

ภาคผนวก ข
แนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
………………………………………………………………
ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
ตาแหน่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ประเมินสมรรถนะด้วยการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 3 ภาค ดังนี้
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบโดยการสอบข้ อเขีย นแบบปรนั ย โดยคานึ งถึ งระดับ ความรู้และความสามารถที่
ต้องการ ดังนี้
๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
๒. ความสามารถทางด้านการคิดคานวณ ด้านเหตุผล และความสามารถในการคิดหา
ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงคา ข้อความหรือรูปภาพ รวมทั้งการหาข้อยุติ
๓. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
5. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
6. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖
8. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
4. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
5. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐0 คะแนน
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์โดยพิ จารณาจากความเหมาะสมกับตาแหน่ง ประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน และพฤติกรรมทางอื่นของผู้เข้าสอบ เพื่อ พิจารณาความเหมาะสมในด้าน
ต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ป ระโยชน์ ในการปฏิบัติงานในหน้ าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง ความคิดสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น

