
ประกาศองค์การบรหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เร๋ึอง รับสมัครสรรหาและเลอกสรรบุคคลเพอเป็นพนักงานจ้างผู้เช่ียวซาญพํเศษ 

ขององค์การบรํหารส่วนจังหวัดลำพูน

ด้วยองค์การบรํหารส่วนจังหวัดลำพูน นความประสงค์จะดำเนินการสรรหานละเลอกส,รวบ,ดดล 
เพ๋ึอเป็นพนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษ ด้านการสาธารณ?เข สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามประกาศ 
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ป็ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ฉบบัแกใ้ขเพมเดม้ (ฉบบัท ี ๕) 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ท้ังน้ี ท้ังแต่นัดน้ีเป็นด้นไป

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๘ และข้อ ๒๑ ของประกาศคณะกรรมการข้าราขการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำพูน เง่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที ๑ กรกฎาคม ห.ศ. ๒๕๔๗ 
จงิประกาศรับสมคัรสรรหาและเลอีกสรรบคุคลเทอีเปน็พนกังาบจา้งผูเ้ชีย่วชาญพเิศษขององคก์ารบรหําร 
ส่วนจังหวัดลำพูน โดยมรีายละเอยด ดังน้ี

๑. ตำแหน่งทีรับสมัคร
- พนกังาบจา้งผูเ้ชีย่วชาญพเํศษดา้นการสาธารณสขุ สงักัดฝ่ายบริหารงานสาธารณสขุ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน ๑ อัตรา
to. คุณสมงพของผู้มีสิทธิสมัคร

ผู้มลํีทธิสมคัรเปน็พนกังาบจ้างผู้เชีย่วชาญพเิศษต้องมคีณุสมบติัทัว้ไปตาม ข้อ ๔ และ 
ลักษณะงานและคุณสมบดเฉพาะสำหรับดำแหบ่งตาม ข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด จังหวดลำพูน เง่ือง หลักเกณฑ์ท้ัวไปเกียวกับพนักงาบจ้าง ลงวันที ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังน้ี 

to.® คุณสมบัติท่ัวไป
ผู้ช่ีงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญพิเศษต้องมีคุณสมบ้ตและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ดังต่อไปน้ี
๑) มีลัญ'ขาตไทย
๒) มีอายไมตากว่า ๑๘ ปี และอายุไม่เกํน ๗๐ จ 
๓) ไม,เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไณ่ป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที1ด้ ไร้ความสามารถหริอจิต 

ฟ้นเพเอนไม่สมประกอบ หริอเป็นโรคตามทีกำหนดไว้ใบประกาศกำหนดโรคทีเป็นลักษณะต้องห้ามเน้ีองด้น 
ลำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังน้ี

(ก)โรคเร้ือนในระยะติดหริอในระยะทีปรากฎอาการทริอเป็นทีรันก้ยจแก่ลังคม 
(ข) โรควัณโรคระยะอันตราย
(ค)โรคเท้าข้างในระยะทีปรากฎอาการเป็นทีรังเกํยจแก่ลังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ)โรคพิษสุราเร้ือรัง

/ ๕) ไม่เป็น...



-๒-
๕) ไม เ่ป น็ ผ ูด้ำรงตำแห น ง่ท างการเมอง กรรมการพ รรคการเมอง หรอ 

เจ้าหนา้ทใีนพรรคการ๓ อง
๖ )ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องกน คณะผู้บริหารท้องกิน สมา?กสภาท้องกน 
๗)ไม,เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยดำฟ้พากษากิงทีสุดไท้จำคุกเพ'าะกระท้าความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษลำหรับความผํดท่ีโต้กระทำโดยประมาทหริอความผิดลทุโทษ
๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษใท้ออก ปลดออก หริอไล่ออกจากราชการ รัฐว้สาหกิจ หริอ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ
๙)โม่เป็นข้าราชการหริอลูกจ้างของส่วนราชการ หริอพนักงานจ้างของหน่วยงานอ๋ึนของรัฐ 

รัฐว้ลาหกิจ หริอพนักงานหริอถูกจ้างของราชการส่วนท้องกน
๑๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไม,รับสมัครลำหรับกิกชุหริอสามเณรและไม่ไท้ 

เข้ารันการสรรหาและเลอกสรรๆ ท้ังน้ี ตามหนังสิอกรมสารบรรณคณะรัฐมนตริ ฟ้ายบริหารที น.ว. ๘๙/๖๕๑๐ 
ลงวันที ๒๗ มักุบายน พ.ค. ๒๕๐๑ เร๋ึอง พระกิกชุสงค์สมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ และตามความไน ข้อ ๕ 
ของดำส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันที ๑๗ ม่นาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๒.๒ คุณสมบัดเฉพาะลำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้ม่คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทีกำหนด รายละเอียดตามเอกสาร 

แนบท้ายประกาศน้ี (ภาคผนวก ก)
๓. หน้าท่ีความรับผิดชอบและสักษผะงานทีปฏิบัติ

หน้าทีความรับผิดขอบและลักษณะงานทีปฏิบัติม่รายละเอียดตามเอกสารแบบท้ายประกาศน้ี
(ภาคผนวก ก)

๔. การสมัครและสกานทีรับสมัคร
ผู้สนใจสามารกตดิต่อขอรับใบสมคัรและอ่ืนใบสมคัรด้วยตบเองต่อเจ้าหนา้ทรัีบสมคัร 

พร้อมเอกสารหลักฐาน ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง กองการเจ้าหนา้ท ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ตัง้แตว่นัท ี ่ © ๙ - ๒ ๗  ธนัวาคม ๒๕๖๕ในวบัและเวลาราชการ หรอิสอบถามขอ้มลูเพมเตมิไคท ี
๐๕๓-๕๙๗๒๖๐ ต่อ ๑๑๐ -  ๑๑๑

ท้ังน้ี ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามมาตรการ ประกาศ คำส่ัง และแนวทางการปฏิบัติใบการบัองกัน 
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควด-!9) ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน
โดยเคร่งครัด

๕. เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องนามาอ่ืนพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องอ่ืนใบสมัครด้วยตนเองต่ณจ้าหน้าท่ีรับสมัครพร้ฒหลักฐาน ข๋ึงผู้สมัครใต้ลงลาf เบือท่ีค 

รับรองสำเนาถูกต้องกากับไว้โนเอกสารคุกฉบับ ดังน้ี
๕.© เอกสารฉบับจริงพร้อมลำเนา ดังน้ี

๑) ประว้ติส่วนตัวของผู้สมัคร จำนวน ๗ ชุด (รวมต้นฉบับ)
๒) ลำเนาคณุจฒุทิางการตกิษาและลำเบาปรญิญาบตัร จำนวนอยา่งละ ๑ ฉบับ 

(พร้อมฉบับจริง) โดยจะต้องลำเริจการศกษาและไต้รับอบุม้ติจากผู้มอำบาจอบุมติก่อนวันปิดรับสมัคร ๑ วับ
๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ แตง่กายไทส้ภุาพเรยิบรอ้ย 

(ไม,สวมเสัอทีไม,มปก) ขนาด ๑ น้ีว ถ่ายคร้ังเคยวกับไม่เกิน ๖ เดอบ จำนวน ๔ รูป 
๔) ลำเนาบัตรประจำตัวประชาขบ จำนวน ๑ ฉบับ

/ ๕) ลำเนา...



๔) สำเนาทะเบ้ยนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๖) ใบรบัรองแพทยท์แีสดงวา่ใมเ่ปน็โรคตอ้งหา้มตามทกีำหนด ตามขอ้ ๖.๓ (๔) 

ทีงออกให้1ม่เกิน ๑ เดอน นับถงวันทีย่ืนใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๗) สำเนาหลักฐานย่ืบๆ อาพิ ทะเบ้ยนสมรส ใบฟสย์บทอี -  นามสกุล (ใบกรณ์ทีอตัว 

ทีอสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน ๑ ฉบับ
๘) เอกสารหรอัหลกัฐานทแีสดงวา่เคยดำรงตำแหนง่ตัง้แตร่ะตบั ๙ ข้ีนไป หรอ 

มิประสบการณแ์ละผลงานในการบริหารงานภาคเอกขบ อับเป็นทียอมรับในวงการวิชาการ หรัอวงการในงานที 
เกียวข้องกับภารกิจขององค์การบรหารส่วนจังหวัดต้านการสาธารณสุขมาไมนัอยกว่า ๒๐ บ้

๕ .๒ วสิยัทศันก์ารปฎบค้งิานใบดำแหนง่ผ ูเ้ทยีวชาญพเิศษ ตา้นการสาธารณสขุ 
จำนวน ฟ เล่ม (รวมต้นฉบับ) โตยมองค์กรประกอบ ต้งน้ี

๑) คำน่า
๒) วิลัยทัศน์Iบการปฏํบัตงาน
๓) ความคาดหวังและเบ้าหมายในการทำงาน
๔) กลยุทธ์การปฎบัตงาบและการประสาบงาบ
๔) กลยุทธ์การพัฒนาองค์กร
๖) ความประพฤตและการวางตัวในตำแหน่ง
๗) บทสรุปและข้อเสนอแบะ

๔.๓ ใหเ้สนอโครงการทอีงคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดอาจริเริมใหม ่ รวมหัง๊ โครงการทมี 
ความยุง่ยากซบัซอ้นมากเปน็พเิศษและตอ้งการคณุภาพของงานสงูมากเปน็พเิศษทเีกยีวขอ้งกบัตำแหนง่ 
ผูเ้ทยีวชาญพเิศษ ตา้นการสาธารณสขุ อยา่งนอัย ๑ โครงการ จำนวน ๗ ชุด (รวมต้นฉบับ)

สำหรับการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรคร้ังน้ีผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มิคุณสมบัดท่ัวไป 
และคุณสมบัดเอพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาครับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมิคุณสมบัดตังกล่าว 
ไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะถอว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัดในการสมัครและไม่มิสิทธีไต้รับการจ้าง 
เป็นพนักงานจ้างผู้เทียวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๖. ประกาศรายทอีและกำหนดวัน เวลา ลทานทตีำเนนิการสรรหาและเลือกสรรๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะประกาศรายทีอผู้มิสิทธีเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรๆ, 

วิธีการสรรหาและเลือกสรร,ๆ , หลักเกณฑ์การตัดสินและการข้ีบบัญข้ผู้ผ่านการสรรหาและเลอกสรร ,ๆ วับ เวลา สถานที 
ตำเนิบการสรรหาและเลือกสรร  ๆและระเบ้ยบการประเมน  ๆก่อนวันสรรหาและเลือกสรร  ๆไม่น้อยกว่า ๔ วันทำการ 
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน www.lamphunpao.go.th 
โดยใหเ้ป็นหน้าทีของผู้สมัครทีจะต้องตรวจสอบรายละเอยดตังกล่าวด้วยตบเอง 

ฟ. หลักเกณฑวิ์ธีการสรรหาและเลอืกสรร
หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเทีอเป็น,พนักงานจ้างผู้เทียว1ชาญพิเศษ'ขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะพจิารณาเลือกบคุคลทนีคิวามเหมาะสมกับตำแหนง่มากทสีดุ โดยวิธกีารประเมนิ 
สมรรถนะทีจำเป็นต้องใช้ในการปฎิบัตงาน วลยัทศัน ์ผลงานทเีปน็โครงการหริอกจิกรรมทเีปน็ความคดิริเร่ิม 
ในตำแหน่งทีสมัครโดยกำหนดภารกิจ เบ้าหมาย ตัวข้ีวัดทีชัดเจน และการลัมภาษณ์ การทดสอบความรู้ความสามารถ 
ของงานใบหน้าทีอย่างใดอย่างหนงหริอหลายอย่างรวมกัน ตามทีคณะกรรมการๆ เหนสมควร

-๓-

/ ๘. เกณฑ์...

http://www.lamphunpao.go.th


๘. เกณฑก์ารคดัสนิและการขึน้นญัขผู้ฝ้านการสรรหาแล;;เสือ.ท.ส.ร.?:!
• ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเสือกเน้นพนักงานจ้างผู้เชียวชาญพเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ต้องผ่านการประเน้นแต่ละวิร โพยไต้คะแนนแต่ละริtน้น่พ่ํากว่าจ้อยละ ๖0
- องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนูจะประกาศรายชอีผูผ้า่นการสรรหาและเลอกสาา 

โดยเริยงลำคับจากผู้โต้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามลำคับหากมผู้ไต้รับคะแนนรวมเท่ากันผู้ทีโต้รับหมายเลขประจำคัว 
ผู้สมัครลำดับก่อนหน้าจะอยู่ในลำดับทีสูงกว่า

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะข้ึนนัญชผู้ผ่านการสรรหาและเลอกสรรา ไว้เน้นเวลา 
ไม่นาน ๖0 วัน นับแต่วันประกาศบัญขรายข๋ึอผู้ผ่านการสรรหาและเสือกสรรๆ

๙. เง๋ึอนไขการจ้าง
องคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดลำพนู จะดำเนน้การจา้งผูผ้า่นการสรรหาและเสอืกสรรๆ 

โดยความเหนขอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำพูน พามประกาศปรับปรุง 
แผนอัตรากำลัง ๓ น้ ประจำน้งบประมาณ พ.ศ. ๒«๖๔ - ๒๔๖๖ อนับแกัโขเพมเตํม (ปีนับที ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕: 
ชงีพนกังานจา้งผูเ้ชยีวชาญพเิศบไหท้า่เนน้ลญัญาจา้งตามลกัษณะงาบทมีกำหนดเวลาเรมิคนัและสิน้สดุไว ้
โดยอาจมการต่อลัญญาจ้างไต้ ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมและความจำเน้นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

®o. ค่าคอบแทน
พนักงานจ้างผู้เชียวชาญพํเศษ อัตราเดอนละ ๒๔,๕00 บาท (สองหมนสิพันส์จ้อยบาทถัวน)

ท้ังน้ี อตัราคา่จ้างอาจมการเปลีย่นแปลงตามประกาศคณะกรรมการกลางขา้ราชการองคก์าร 
บริหารส่วนจังหวัดกำหนด พร้อมท้ังไต้รับสิทธํประโยชน์ตามทีกฎหมาย ระเนยบ หนังสิอ ส่ังการหริอคณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำพูน กำหนด

จ้งประกาศให้ทราบโดยท้ัวกัน

ประกาศ ณ วันที 6H ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๕

— โ
(บายอบสุนน ์ วงคว์รรผ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศองคก์ารบรหารสว่นจงัหวดัลำพนู 
เร๋ึอง รบัศมคัรสรรหาและเสอืกสรรบคุคลเพอีเปน็พนกังานจา้งผูเ้ขยีวขาญฟเ้ศษ 

ขององคก์ารบรหารสว่นจังหวดัลำพนู 
ลงวับที ธันวาคม ๒๕๖๕

ภาคผนวก.,ท
ตำแหนง่พนกังานจา้งผูเ้ขยีวขาญพเศษ ทา้นการศาธารณสขุ 
®• สญุสมบตัเิฉพาะลำหรับตำแหนง่

๑.๑ มคีณุๅฒทิางการตกิษาเทยบไท!้มต่ำกว่าระดบัปรญิญาตริ และเคยรับราขการในระดบัตำแหนง่ 
ต้ังแต่อำนวยการท้องถ่ํบ ระดับสูง หริอบริหารงานท้องทบ ระดับสูง หริอระดับเขียวชาญพเศษ (เทย้บเทา่ระดบั 
๙ ขนไ1ป) หรอ

๑.๒ มีประสบการณแ์ละผลงานในการบริหารงานภาคเอกชนอันเปน็ทยีอมรับในวงการริขาการหริอ 
วงการทีเก่ียวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในด้านการสาธารณสุข ไม่นอ้ยกว่า ๒๐ จ
๒. หนา้ทคีวามรับผดํชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะเป็นทีปริกษา ข้ีแนะแนวทางริขาการ เสนอความเหน็เทอีขบัเคล๋ึอบการตำเนนิงาบ 
และการเพมประสทิธภิาพการปฏบิตัภิารกจิทา้นการสาธารณสขุ ตลอดจบขีแ้จงใหข้อ้ตดิเหน็ในทปีระขมุ 
คณะกรรมการ หรอิคณะทำงาบตา่งๆ ในฐานะผูเ้ขยีวชาญ เทอีเปน็ประโยชนแ์ละเกดิความรว่มมอี 
ใบการดำเนนิงานรว่มกนัของหนว่ยงาน ใขค้วามรู ้ความสามารถทมีใีบการแบะนา่แนวทางการตำเนนิงาน 
ทา้บการสาธารณสขุใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาทอ้งทนขององค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพนู ตลอดจนร่วม 
กำหนดนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงานเทีอให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ปฏิบัติงานทีท้องดัดสิบใจหริอ 
แก้ปัญหาในทางริขาการทียากและขับข้อนมากขีงมีผลกระทบในวงกว้าง รวมถีงการ ให้ตำปรึกษา แก่ผู้ปฎ'นัดงาน 
ในโครงการต่างๆทีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมการท่องเทียว
๓. ลกัษณะงานทปีฏบิติั

งานทปีฏบิตัขิองพนกังาบจา้งผูเ้ขยีวชาญพเิศษ ดา้นสาธารณสขุ ใหม้คีวามรบัผดํชอบปฏบิตังิาน 
โนฐานะผูใ้หค้ำปรกึษา หรอิคำแนะนา่ทมีคีวามเขยีวชาญทา้นสาธารณสขุ โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ ์ และความเขยีวชาญใบการปฏบิตังิานททีอ้งดดัสนิใจหรอิ แกป้ญัหาในทางรชิาการทยีาก 
และขับช้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง รวมถงึการร่วมกำหนดนโยบาย/แผนงาบ โครงการ ใหต้ำปรึกษา 
แนะน่าในงานทีท้องดัดสิบใจและติดต่อประสาบงานในระดับทีขับช้อนมาก ร่วมถึงการให้ตำปรึกษา แนะน่าแก่ 
ผู้ปฏิบัติงาบด้านสาธารณสุข ดังน้ี 

ทา้นการปฏบิตักิาร
๑. ควบคุมการติกษา ค้นคว้า รเิคราะห ์รจิยั รวบรวมข้อมูล เร๋ึองทียากและมคีวามขับช้อน ท้องอาศัย 

ความรู้ทางริขาการด้านสาธารณสุข หริอประสบการณ์สูง เช่น การสงเสริมสุขภาพ การเฝืาระวัง'โรค การควบคุม 
ป็องกับโรคและภัยสุขภาพ และการทีบvjสุขภาพ รวมทัง้การดแูลรักษาพยาบาล การจัดบริการสขุภาพ การสุข 
ติกษาและพฤติกรรมสขุภาพ การสขุากบิาล อนามัยสิงแวดล้อม พฒันาระบบกลไกและการบงัคบใชก้ฎหมาย 
สาธารณสขุ และมกีารคน้ควา้อา้งองิหรอิใขข้อ้มลูจากภายนอก เพอีกำหนดหศ็ทางในภาพกวา้งของงาน 
ด้านสาธารณสุข

๒. ร เิค ; เะหป์ญัหาทเีกดิข้ีนในการปฏบิติังานแ{1«นทปญัหาทเีโเพข้ีนใหก้ารดำเนนิงาน เปน็ใปดาม 
เปาัหมายทกีำหนด รวมทัง้รเิคราะหร์ายงาบเกีย่วกบัการดำเนนิงาน หรอิรายงานการรวบรวมขอ้มลูทๅง 
รชิาการดา้นสาธารณสขุ และเสนอแนะเพึอ๋กำหนดแนวทางมาตรฐานงาบดา้นสาธารณสขุ ในการปรบัปรุง 
ระบบงาบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงข้ีบ

/ ๓. กำหนด...



-to
rn. กำหนดแนวทางการประเมนผลการดำเนนิงาบในโครงการตา่งๆ เพือ่ใหท้ราบผลการดำเนนิงาบ 

และนำมาปรับปรุงระบบงานให้มัประสิทรภาพและเนินไปดามเป๋าหมายท่ีกำหนด
๔. ประเมนิและวเิคราะหง์านดา้นสาธารณสขุ เพือ่ประกอบการวางมาตรการและมาตรฐานงาน 

ด้านสาธารณสุขในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุขให้มประสิทธภาพสูงข้ึน
๕. วางระบบขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นสาธารณสขุ เข่น ขอ้มลูของผูป้วย กลุม่เกีย่ง บคุลากร 

ทางด้านบรัการสุขภาพ ประชากร สกานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิงแวดล้อมพ่ืเออต่อ สุขภาพ สทานประกอบการ 
ทัง้ภาครัฐและเอกซน องคก์รภาคเิครอขา่ย เพ่ือนำใปใข้ในการวิเคราะห์ในการปรับปรุงระบบงานสาธารณสุข 
ให้มประสิทธิภาพสูงข้ึน

๖. วางแนวทางการวินิจฉัย ตรวจรักบา สอบสวน/สิบสวนโรค ตํดตามผู้ปวย ผู้สัมผัส เพือ่การเฝา็ระรัง 
ควบคุมป๋องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมท้ังส่งเสรมสุขภาพ และพ่ืนฟูสุขภาพ เพ่ือให้ประขาขนมสุขภาพพ่ืด้

๗. ใหค้ำปริกบาและเสนอความเหน็เกีย่วกบัระบบและแนวทางการสง่เสรมิ ควบคุม กำกับ พฒันา 
มาตรฐาน และพฒันากลโกการบงัคบัใชก้ฎหมายเกีย่วกบัการแพทยแ์ละสาธารณสขุ และกฎหมายอึน๋ที ่
เก ีย่วขอ้งพ ืด่อ้งอาคยัความรูท้างวชิาการ และประสบการณส์งู เพือ่การคุม้ครองผูบ้รโัภคดา้นบรกิาร 
และผลตภัณฑ์สุขภาพ

๘. บรหิารงานในฐานะผูเ้ชีย่วชาญ หรอิเทยีบเหา่ ชีง่มหินา้ทีแ่ละรบัผดํขอบในการควบคมุและ 
บริหารงานทุกด้านของงานสาธารณสขุและสง่เสริมสุขภาพท่ีรับผํดชอบ เพือ่ใหก้ารดำเนนิงาบของหนว่ยงาน 
เนินไปอย่างมประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององค์กรปกครองส่วนห้องก่ีน

๑๐. ประยุกตไ์ข้แนวทางปฏบิติัทีไ่ด้รับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ในการกำหนด 
กลไก กระบวนการหริอมาตรการการปฏบิตังิานดา้นสาธารณสขุและสง่เสริมสขุภาพ เพือ่มาปรับไขใ้บการ 
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนห้องก่ีนที'รับผดขอบ

๑๑. ใหค้ำปรกิบา กำหนดแนวทาง และวางระบบขอ้มลูทางสกติแิละวชิาการเกีย่วกบังานดา้น 
สาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ เข่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ็าระรังโรค การควบคุมป๋องกันโรค/ภัยสุขภาพ 
และการพืน่ฟสูขุภาพ รวมทัง้การประเมนิผลการปฏบิตังิานตามโครงการเฉพาะเรึอ๋งการจดับรกิาร สขุภาพ 
การสขุศกบาและพฤติกรรมสขุภาพ การสขุากิบาล อนามัยสงแวดล้อม ระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมาย 
สาธารณสุข เพ่ือสร้างหริอพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบการสาธารณสุขพ่ืด 

ดา้นการวางแผน
๑. วางแผนหรอิรว่มดำเนนิการวางแผน โดยเชีอ่มโยงหรอิบรุณาการแผนงาน โครงการในระดับกล 

ยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนห้องก่ีน มอบหมายงาบแก้ใขป๋ญหาในการปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผล เพ่ือให้ 
บรรลุตามเป๋าหมายผลสัมฤทธ้ีพ่ืกำหนด

to. วางแผนให้คำปริกบาแนะนำงาบการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เพ่ือเสนอผู้บริหาร 
ใบการกำหนดนโยบาย

ด้านการประสานงาบ
๑. ประสานการทำงานโครงการต่างๆกับบุคคล หน่วยงาบ หริอองค์กรอ๋ึนโดยมบทบาทในการจูงใจโน้มน้าว 

เพ่ือให้เกิดความร่วมมิอและผลสัมฤทธตามท่ีกำหนดไว้
to. ให้ข้อติดเห็น และคำแนะนำแก่หน่วยงานระดับกอง หริอสำนักรวมท้ังท่ีประทุมท้ังในและต่างประเทศ 

เพ่ือเนินประโยชน์และเกิดความร่วมมิลใบการดำเนินงานร่วนกับ
/ด้าบการบริการ...



-๓-
ดา้นการบวกิาร
๑. สนับสบุนการให้คำปรกษา แบะนัาเผยแพร่ความรู้ด้านสารารฌสุขแก่ประชาชน และผู้ประกอบการต่าง  ๆ

เท่ีอให้มํความเข้าใจท่ีทกด้องในระบบการจัคการด้าบสาธารณสุข
๒. เปน็ทีป่รกษาและใหค้ำแนะนำ เปน็วทิยากรอบรม ให้คำแบะนำ ปรกษาใบงาบดา้นวชิาการ 

และการป/)นตัแํกเ่จา้หนา้ทีผ่ ูป้ฎนํตัง่าบ และบคุลากรดา้นสาธารณสขุ เทีอ่เปน็ความรูแ้ละใหส้ามารถ 
ดำเนบงาบให้มประสิทธภาพ

๓. วางแนวทางในการพฒันาดก้ยภาพของบคุลากรและองคก์ร เพอใหเ้ปน็บคุลากรทีม่ความชำนาญ 
และปฎบ้ตงานใด้อย่างมประสิทธภาพ

๔. นเทคงานด้านสารารณสุข เท่ีอให้สามารถปฏํบ้ตงานในพ้ืนท่ี!ด้อย่างถูกต้องและมประสิทรภาพ
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