ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล
*******************
ด้ ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดอนแก้ ว อ าเภอแม่ ริ ม จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ค วามประสงค์
จะดาเนิ น การคัดเลื อ กกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไ ม่จาเป็นต้องสอบแข่ง ขัน เพื่อบรรจุ แต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการ
เป็นพนักงานส่วนตาบล จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดฯ
อาศัยอานาจตามความในข้อ 5 ข้อ 6 (3) และข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน
พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้วจึงประกาศรั บสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้อง
สอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการเป็ น พนั ก งานส่ ว นต าบล โดยมี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไข
ในการรับสมัคร ดังนี้
1. ตาแหน่งและจานวนตาแหน่งที่จะบรรจุและเงินเดือนที่จะได้รับ
- ตาแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ จานวน 1 อัตรา
- อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 17,570.-บาท
2. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
ตาแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ อัตราว่าง 1 อัตรา เลขที่ตาแหน่ง 13-3-06-3614-001
งานควบคุมและป้องกันโรค ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนแก้ว
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ คลุ มถึ งต าแหน่ง ต่า งๆ ที่ ปฏิ บัติ งานทางวิ ช าการสั ตวแพทย์ ซึ่ง มีลั กษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ การศึกษา วิเคราะห์ ชันสูตรและวิจัยโรคสัตว์การสารวจโรค
การกาจัด ควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านสุขภาพสัตว์ การสุขาภิบาลสัตว์
การค้นคว้าทดลองในการผลิตชีวภัณฑ์ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขวิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์
ในการป้องกันและกาจัดโรคสัตว์ การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ เทคโนโลยีทางด้าน
วิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์เพื่อให้ได้วิธีการผลิตสัตว์ เศรษฐกิจที่มีคุณภาพและได้ปริมาณ ตามเป้าหมายการผลิต
การศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสัตวแพทย์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
/1. ด้านการปฏิบัติการ...

-21. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ โรคสั ต ว์ โรคติ ด ต่ อ ระหว่ า งสั ต ว์ แ ละคน
ด้านห้องปฏิบัติการ ด้านการชันสูตรโรคสัตว์ ด้านการผลิตการทดสอบชีวภัณฑ์สัตว์ ด้านสัตว์ทดลอง ด้านสาเหตุ
และปัจจัยที่ทาให้เกิดโรค ด้านป้องกัน ควบคุม ก าจัดโรคสัตว์ รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการ ด้านสุขภาพสัตว์
ด้านสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดีและให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัย
1.2 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ การขยายพั น ธุ์ สั ต ว์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารผสมเที ย มและ
ด้านการผลิตสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านข้อมูลสารสนเทศด้านการผสมเทียม ด้านการผลิต การปรับปรุงพันธุ์
การทดสอบพ่อพันธุ์ ด้านความสมบูรณ์พันธุ์ ด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิตน้าเชื้อสัตว์พ่อพันธุ์และ
ตัวอ่อนตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เพื่อผลิต พัฒนาพันธุ์และขยายพันธุ์ปศุสัตว์ที่มีพันธุกรรมดี
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนามาตรฐาน ด้านการกักกันสัตว์ ด้านการเลี้ยงสัตว์ปลอดโรค
ด้านการชันสูตรโรคสัตว์ ด้านการผลิต เช่น ฟาร์มมาตรฐาน โรงงาน โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูป โรงงาน อาหารสัตว์
เป็นต้น ด้านการตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ ชีววัตถุสาหรับสัตว์ วัตถุอันตราย
สาหรับสัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการสัตวแพทย์สาธารณสุข ด้านห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบ เพื่อนามา
เป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานให้เป็นสากล
1.4 ดาเนิ น การตามระบบประกันคุณภาพและให้ การรับรองคุณภาพสิ นค้าปศุสั ต ว์
ชีวภัณฑ์สัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์ การควบคุมป้องกันโรคระบาด และสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพสัตว์และการสาธารณสุข
1.5 ดาเนินการตรวจสอบและรับรองคุ ณภาพและความปลอดภัยของปศุสัตว์ สินค้า
ปศุ สั ต ว์ อาหารสั ตว์ ยาสั ต ว์ ชี ว วั ตถุ ฟาร์ ม เลี้ ย งสั ต ว์ สถานที่ เ ลี้ ย งสั ตว์ และสิ่ ง แวดล้ อมปศุ สั ต ว์ ณ สถาน
ประกอบการ ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
1.6 ก ากั บ ดู แ ลงานและด าเนิ น การควบคุ ม ป้ อ งกั น โรคระบาดให้ แ ก่ สั ต ว์ ควบคุ ม
เคลื่อนย้ายและกักกันสัตว์ ซากสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์
1.7 รวบรวม วิเ คราะห์ ข้อ มูล ด้า นสุ ข ภาพสั ต ว์ก ารผลิ ต สั ต ว์ ตลอดจนการสื บย้ อ น
ข้อมูล เพื่อการวางแผนและดาเนินการในการควบคุมป้องกันและบาบัดโรคสัตว์ ขยายพันธุ์สั ตว์ เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสัตว์และแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์
1.8 รวบรวมข้อมูลระบบตรวจสอบย้อนกลับด้านการปศุสัตว์ เพื่อควบคุม ตรวจสอบ
เรียกคืนผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน และหาสาเหตุข้อบกพร่องในการผลิต
1.9 ตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม ศึกษา
วิเคราะห์ ชันสูตรโรคสัตว์ ซึ่งเกิดจากเชื้อประเภทต่างๆ รวมถึงตรวจควบคุมการนาเข้า – ส่งออกนอกประเทศ
ซึ่งสัตว์และซากสัตว์
1.10 สารวจและเฝ้าระวังโรคสัตว์ โรคติดต่อจากสัตว์ไปสู่คน โรคติดต่อจากสัตว์ไปสู่
สัตว์ และโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ อเฝ้าระวัง และป้องกันมิให้โรคต่างๆ เกิดการแพร่ระบาดทั้งในคนและในสัตว์
เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคระบาดต่างๆ เพื่อควบคุม และป้องกันโรคระบาดอันจะทาให้เกิดความเสียหาย
แก่เศรษฐกิจและการเกษตรและสามารถเตรียมวางแผนการป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพ
1.11 รับผิดชอบ และดูแลการฆ่า และการจาหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ได้
มาตรฐาน คุณภาพ และเกิดความถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ที่กาหนดไว้ เพื่อให้
ประชาชนผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและดาเนินงานตรวจสอบเนื้อสัตว์จาก โรงฆ่าสัตว์
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อนามาตรวจสอบคุณภาพของเนื้อให้ถูกต้องตามมาตรฐาน และให้ประชาชน บริโภค
เนื้อสัตว์ได้อย่างปลอดภัย
/1.12 จัดทาข้อมูล...

-31.12 จัดทาข้อมูล เอกสาร และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสัตวแพทย์ เพื่อเป็น
ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านสัตวแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
2.3 ชี้แ จงและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริง แก่ บุ ค คลหรือ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจง จัดทาสื่อสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอด
เทคโนโลยี เกี่ยวกับหลักวิชาการสัตวแพทย์และงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
3.2 ให้บริการในหน้าที่ที่ รับผิดชอบเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
4. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้า ม และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครเข้ารับการคัดเลือก
4.1 คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม
ผู้ ส มั ค รคั ด เลื อ กต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ค วามสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด ดังนี้
1. วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
2. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
3. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
4. โรคพิษสุราเรื้อรัง
5. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลกาหนด
3) เป็น ผู้ อยู่ ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธี การเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบลตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
/4) เป็นผู้บกพร่อง...

-44) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิ ดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) เป็นบุคคลล้มละลาย
7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
9) เป็ นผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิ ดวินัยตามมาตรฐาน
ทั่ว ไปหรื อหลั กเกณฑ์และวิธีการเกี่ย วกับการบริห ารงานบุคคลของพนักงานส่ ว นตาบลตามกฎหมายว่าด้ว ย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
10) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษไล่ อ อก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตามมาตรฐานทั่ ว ไปหรื อ
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งานส่ ว นต าบลตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
11) เป็ น ผู้ เคยกระทาการทุจริต ในการสอบเข้ ารั บราชการ หรือ เข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
ผู้ ที่ จ ะเข้ า รั บ ราชการเป็ น พนัก งานส่ ว นต าบล ซึ่ ง มีลั ก ษณะต้ อ งห้ ามเบื้ อ งต้ น ตาม
ข้อ 4.1 ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) คณะกรรรมการพนักงานส่วนตาบลอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับ
ราชการได้ แต่ถ้าเป็ นกรณีมีลักษณะต้องห้ ามเบื้องต้นตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจาก
ราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจาก
ราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ มติของ
คณะกรรมการพนั กงานส่ ว นตาบล ในการยกเว้นดังกล่าวต้องได้คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสี่ ในห้ าของจานวน
กรรมการที่มาประชุม การลงมิตให้กระทาโดยลับ
พระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้ ทั้งนี้
ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2501 และตาม
ความในข้อ 5 ของคาสั่งเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ได้ รั บ ปริ ญ ญาในสาขาวิช าหรื อ ทางสั ต วแพทยศาสตร์ และได้ รับ ใบอนุญ าตเป็ น
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
5. กาหนดการและวิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
ในการสมัครคัดเลือก จานวน 300 บาท ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้รับสมัครและออกใบเสร็จรับเงินแล้วจะไม่คืน
เงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
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-56. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
ผู้สมัครคัดเลือกต้องยื่นใบสมัคร และสมัครคัดเลือกด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก
พร้อมหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกได้รับรองสาเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
๑. ใบสมัคร (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2)
จานวน 1 ฉบับ
๒. รูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นดา
จานวน 3 รูป
ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 เดือน) โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง
๓. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
๔. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
๕. สาเนาใบปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน
อย่างละ 1 ฉบับ
(Transcript of Redords) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัครเข้ารับ
การคัดเลือก (พร้อมต้นฉบับจริงมาด้วย) โดยผู้สมัครลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องกากับไว้ด้วย
6. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือสาเนาใบอนุญาตประกอบ
จานวน 1 ฉบับ
โรคศิลปะ ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับอนุญาตฯ แล่ว แต่รอการอนุมัติ อนุโลมให้ผู้รับสมัคร
คัดเลือกใช้ใบรับรองของหน่วยงานที่มีอานาจออกใบอนุญาตให้ได้โดยใบรับรองจะต้องระบุ
วันที่ผู้สมัครได้รับใบอนุญาตไว้ด้วย
7. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามหลักเกณฑ์
จานวน 1 ฉบับ
ที่กาหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถือวันที่สมัคร
8. สาเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว
จานวน 1 ฉบับ
ชื่อสกุล โดยผู้สมัครลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องกากับไว้ด้วย
9. ผู้สมัครเพศชาย ต้องนาหลักฐานสาเนาการขึ้นทะเบียนทหาร
จานวน 1 ฉบับ
(สด.9) หรือหลักฐานผ่านเกณฑ์ทหาร (สด.43) หรือ สด.8 (พร้อมต้นฉบับจริงมาแสดง)
โดยผู้สมัครลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องกากับไว้ด้วย
10. ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการและประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ จะต้องนาหนังสือรับรอง
จากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุอนุญาตให้มารับสมัครการคัดเลือก หากไม่มีหนังสืออนุญาตดังกล่าว
มายื่นพร้อมใบสมัคร จะไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
สาหรับการรับสมัครคัดเลือกกรณีพิเศษฯ ในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฎภายหลังว่า
ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิที่ผู้สมัครนามายื่น
ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ ารับการคัดเลือกมา
ตั้งแต่ต้น ซึ่งจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก หรือหากได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
แล้ว และตรวจพบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเชียงใหม่ จะมีมติให้พ้น
สภาพจากตาแหน่งและดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกไม่ว่ากรณี
ใดๆ
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกาหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครถูกต้องแล้ว องค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนแก้ว จะประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่ ในการดาเนินการคัดเลือก
ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 โดยปิดประกาศไว้ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ และทางเว็บไซด์ http://donkaewlocal.go.th
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-6กรณีผู้สมัครคัดเลือกไม่มีชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้สมัครคัดเลือกผู้นั้นมีสิทธิที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้ว นในการสมัครเข้ารั บการคัดเลือก โดยทาหนังสื อถึงประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ พร้อมเอกสาร
หลักฐาน ได้ที่เลขานุการคณะกรรมการการคัดเลือกฯ งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนแก้ว ภายใน 5 วัน นับแต่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หากพ้นกาหนดดังกล่าว ถือว่าผู้สมัคร
คัดเลือกไม่ประสงค์จะให้เพิ่มเติมรายชื่อแต่ประการใด
8. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการด าเนิ นการสอบคัด เลื อ กโดยวิ ธี ก ารตอบค าถาม(สั ม ภาษณ์ ) และวิ ธี ก าร
สอบปฏิบัติเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง โดยจะดาเนินการ
คัดเลือกตามหลักสูตรการดาเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ ดังนี้
1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
ดาเนินการทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ต้องการตามระดับตาแหน่งนั้น ซึ่งจะทา
การทดสอบด้วยการตอบคาถาม(สัมภาษณ์) เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบั ติงาน ความรู้ด้าน
การจั ดสวัส ดิภ าพสัตว์ การป้องกันและควบคุมโรค และบทบาทหน้าที่ขององค์การบริห ารส่ว นตาบล รวมถึง
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้สอบคัดเลือก เช่น ความรู้
ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงท่าวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
จริ ย ธรรมและคุ ณธรรม การปรับ ตัว เข้ากับผู้ ร่วมงาน รวมทั้งสั งคมและวัฒ นธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น ตามความเหมาะสม
2) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
ดาเนินการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนั้น ซึ่งจะทาการทดสอบด้วยการตอบคาถาม(สัมภาษณ์) เกี่ยวกับการทดสอบแนวคิด แนวทางปฏิบัติงาน
การแก้ไขปัญหา การประสานงานส่งต่อในงานและหน้าที่ของตนเอง โดยจะให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกสุ่มหยิบบัตร
คาถามที่คณะกรรมการได้จัดเตรียมไว้
3) ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ดาเนินการทดสอบภาคปฏิบัติโดยการทาหมันสัตว์ ประเมินจากทักษะและวิธีการปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง
9. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนการคัดเลือกในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
และมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
10. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามลาดับที่
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล โดยจัดเรียงลาดับจาก
คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณี ที่มีผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็น
ผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยปิดประกาศไว้ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และทางเว็ บไซด์ http://donkaewlocal.go.th โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือกไว้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษอย่างเดียวกันนี้อีก
และได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้คัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
/11. การบรรจุ...

-711. การบรรจุและแต่งตั้ง
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลดอนแก้ว จะออกคาสั่ งบรรจุและแต่งตั้งผู้ ได้รับการคัดเลื อ ก
ภายหลั งจากที่ได้รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่ว นตาบลจังหวัดเชียงใหม่ ส าหรับผู้ ที่ได้รับ
การคัดเลือกในตาแหน่งที่ประกาศ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในอัต ราตาแหน่งว่างตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว ตามลาดับในบัญชีประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ โดยได้รับเงินเดือน
ตามคุณวุฒิที่กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
12. เงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ
การปฏิบัติตนในการเข้ารับคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จาเป็นต้องสอบแข่งขัน
1) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก แต่งกายชุดสุภาพ สวมรองเท้าสุภาพ
2) ห้ามนาเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดติดตัวในขณะเข้ารับการคัดเลือก
กรณีการทุจริต
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริต หรือสื่อไปในทางทุจริตอันอาจทาให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการคัดเลือก คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกรายงานให้องค์การบริหารส่วนตาบลทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะ
สมควรยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิ กการคัดเลื อกเฉพาะภาคที่เกิดการทุจริตหรือ
ส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร หากองค์การบริหารส่วนตาบลให้ยกเลิกการคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว
ก็ให้ดาเนินการคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต ไม่มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกอีกต่อไป และจะรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาดาเนินการทางวินัยต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕65

(นายนพดล ณ เชียงใหม่)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว

