
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลสุเทพ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายวัน  

ตามโครงการพัฒนาระบบบรกิารแพทย์แผนไทยในสถานบริการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕  

………………………………………………………………………….. 

ด้วยเทศบาลต าบลสุเทพได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อให้บริการนวดไทยและการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข 

สังกัดเทศบาลต าบลสุเทพ โดยจา้งแรงงานจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสุเทพรายวัน จ านวน  ๒  

อัตรา ตามอัตราค่าจา้งตามประกาศของกระทรวงแรงงาน  เรื่อง การก าหนดค่าแรงขั้นต่ าจังหวัด

เชยีงใหม่ 

๑. ต าแหน่งและอัตราจ้าง 

ชื่อต าแหน่ง  พนักงานนวด ตามโครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ          

ปี ๒๕๕๕ 

อัตราค่าจา้ง  ได้รับอัตราคา่จา้งรายวัน  วันละ  ๑๘๐  บาท    

อัตราค่าตอบแทน  ร้อยละ ๒๐ ของค่านวด 
 

๒. การปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงานทุกวันเว้นวันอาทิตย์  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. 
 

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก  ผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้ 

๑. มีสัญชาติไทย 

๒. อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘-๕๐  ปีบริบูรณ์ 

๓. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมพีระมหากษัตรยิ์เป็น

ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 

๔. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผูใ้หญ่บ้านและ

ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน หรอืสมาชิกสภาเทศบาล 

๕. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นผู้มรี่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่

ได้ หรอืไร้ความสามารถ จติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ 

 

 

/ ๖. ไม่เป็นผู้บกพร่อง... 



๒ 

 

๖. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

๗. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๘. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก เพราะกระท าผิดทาง

อาญา เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผดิที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 
 

๔.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑.  เป็นเพศชายหรือหญิง 

๒.  เป็นผู้มปีระสบการณด์้านการนวดไทยมาไม่นอ้ยกว่า ๒ ปี 

๓.  เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพที่ได้รับรองจากคณะกรรมการ

ตรวจและประเมินผลมาตรฐานสถานประกอบการกลาง ส านักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ      

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(ตามเอกสารแนบท้าย) ซึ่งเป็นหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ช่ัวโมง 

๔.  เป็นผู้ที่มปีระสบการณแ์ละผา่นการอบรมในหลักสูตรการนวดไทยแบบราชส านัก

(นวดการเพื่อรักษา) 
 

๕. การรับสมัคร 

๑.  วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นสมัครด้วย

ตนเองได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลสุเทพ (สถานีอนามัยโป่งน้อย)  ในระหวา่ง 

วันที่  ๑๐-๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ในวันและเวลาราชการ 

๒. หลักฐานและเอกสารที่ตอ้งยื่นพร้อมใบสมัคร  ดังนี้ 

๒.๑  ส าเนาทะเบียนบ้าน  และส าเนาบัตรประชาชน    อย่างละ ๑  ฉบับ 

๒.๒  ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เชน่ ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุล 

ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)        อย่างละ ๑ ฉบับ 

๒.๓ ใบรับรองแพทย์ที่ระบุไม่เป็นโรคติดต่อประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้าม

เบือ้งต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังตอ่ไปน้ี       จ านวน  ๑  ฉบับ      

    (ก) โรคเรือ้นในระยะติดตอ่หรอืในระยะที่ปรากฏอาการ 

(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 

   (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่นา่รังเกียจแก่สังคม 

(ง) โรคติดตอ่ยาเสพติดใหโ้ทษ  

(จ) โรคพิษสุราเรือ้รัง 

/ ๒.๔  รูปถ่ายเหนา้ตรง.. 



๓ 

 

๒.๔  รูปถ่ายเหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖  เดือน   จ านวน  ๒  รูป  

๒.๕  ใบรับรองคุณวุฒิการศกึษาหรอืใบประกาศที่ผ่านหลักสูตรรอบรมด้านการ

นวด ตามที่ก าหนดในมาตรฐาน        จ านวน  ๑  ชุด 

๒.๖  ใบรับรองการผ่านงานด้านการนวดจากหน่วยงานหรอืสถานบริการที่เคย

ปฏิบัติงานมาก่อน (ให้ระบุที่อยู่และเบอร์โทรตดิต่อสถานที่ดังกล่าวฯในใบรับรองด้วย) จ านวน  ๑  ชุด 

                          ทั้งนีใ้นส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือ

ก ากับ 
 

๖. วิธีการคัดเลือก 

- ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 
 

๗. วันเดือนปีที่คัดเลือก 

          วันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙ .๐๐ – ๑๒.๐๐  น.  ณ  กองสาธารณสุข  และ

สิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลสุเทพ  (สถานีอนามัยโป่งน้อย) 
 

๘. การประกาศผลการคัดเลือก 

           ประกาศผลในวันที่  ๒ ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ณ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบลสุเทพ (สถานีอนามัยโป่งน้อย)   

๙. การรายงานตัวของผู้ผ่านการคัดเลือก 

            ผูผ้า่นการคัดเลือกจะต้อง เข้ารับการรายงานตัว ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

เทศบาลต าบลสุเทพ  ในวันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙ .๐๐  น.  และเริ่มท างานใน

วันที่  ๑  พฤศจกิายน  ๒๕๕๔ 

 

           ประกาศ ณ วันที่    ๔   ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

                           
 

(นายทวีพงษ์   หินค า) 

      นายกเทศมนตรีต าบลสุเทพ 


