
 
 
 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นตำบลดอนแกว้ 
เรือ่ง  รบัสมคัรคัดเลอืกกรณทีีม่ีเหตพุเิศษทีไ่มจ่ำเปน็ตอ้งสอบแขง่ขนั  

เพือ่บรรจแุตง่ตัง้บุคคลเข้ารบัราชการเปน็พนกังานสว่นตำบล 
******************* 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์                    
จะดำเนินการคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ                    
เป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนดฯ  

  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ข้อ 6 (3) และข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 
พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จำเป็นต้อง
สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ในการรับสมัคร ดังนี้ 

1. ตำแหนง่และจำนวนตำแหนง่ทีจ่ะบรรจุและเงนิเดอืนที่จะไดร้บั  
- ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา  
- อัตราเงินเดือนท่ีจะได้รับ 17,570.-บาท 

 2.  จำนวนตำแหนง่วา่งครัง้แรก 
   ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ อัตราว่าง 1 อัตรา เลขท่ีตำแหน่ง 13-3-06-3614-001 
งานควบคุมและป้องกันโรค ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแก้ว 
 3.  ลกัษณะงานทีป่ฏบิัตขิองตำแหนง่ 
   ลักษณะงานโดยทั่วไป 
   สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิชาการสัตวแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงาน                  
ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ การศึกษา วิเคราะห์ ชันสูตรและวิจัยโรคสัตว์การสำรวจโรค 
การกำจัด ควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านสุขภาพสัตว์ การสุขาภิบาลสัตว์ 
การค้นคว้าทดลองในการผลิตชีวภัณฑ์ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขวิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูง  เพื่อประโยชน์            
ในการป้องกันและกำจัดโรคสัตว์ การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ เทคโนโลยีทางด้าน
วิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์เพื่อให้ได้วิธีการผลิตสัตว์ เศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพและได้ปริมาณ ตามเป้าหมายการผลิต 
การศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
   หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ 
ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสัตวแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
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   1. ด้านการปฏิบัติการ  
   1.1 ศึกษา วิ เคราะห์  วิ จัย เกี่ ย วกับ โรค สัตว์  โรคติด ต่อระหว่ างสัตว์และคน                 
ด้านห้องปฏิบัติการ ด้านการชันสูตรโรคสัตว์ ด้านการผลิตการทดสอบชีวภัณฑ์สัตว์ ด้านสัตว์ทดลอง  ด้านสาเหตุ
และปัจจัยท่ีทำให้เกิดโรค ด้านป้องกัน ควบคุม ก าจัดโรคสัตว์ รวมท้ังพัฒนาระบบการจัดการ  ด้านสุขภาพสัตว์ 
ด้านสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดีและให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัย  
   1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ด้วยวิธีการผสมเทียมและ           
ด้านการผลิตสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านข้อมูลสารสนเทศด้านการผสมเทียม ด้านการผลิต การปรับปรุงพันธุ์ 
การทดสอบพ่อพันธุ์ ด้านความสมบูรณ์พันธุ์ ด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิตน้ ำเช้ือสัตว์พ่อพันธุ์และ    
ตัวอ่อนตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เพื่อผลิต พัฒนาพันธุ์และขยายพันธุ์ปศุสัตว์ที่มีพันธุกรรมดี  
   1.3 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนามาตรฐาน ด้านการกักกันสัตว์ ด้านการเล้ียงสัตว์ปลอดโรค 
ด้านการชันสูตรโรคสัตว์ ด้านการผลิต เช่น ฟาร์มมาตรฐาน โรงงาน โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูป โรงงาน อาหารสัตว์ 
เป็นต้น ด้านการตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ ชีววัตถุสำหรับสัตว์ วัตถุอันตราย        
สำหรับสัตว์ ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการสัตวแพทย์สาธารณสุข ด้านห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบ เพื่อนำมา
เป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานให้เป็นสากล  
   1.4 ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพและให้การรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์            
ชีวภัณฑ์สัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์ การควบคุมป้องกันโรคระบาด และส่ิงแวดล้อมการปศุสัตว์ท่ีมีผลกระทบต่อ  
สุขภาพสัตว์และการสาธารณสุข  
   1.5 ดำเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของปศุสัตว์ สินค้า 
ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ ชีววัตถุ ฟาร์มเล้ียงสัตว์ สถานท่ีเล้ียงสัตว์ และส่ิงแวดล้อมปศุสัตว์ ณ สถาน  
ประกอบการ ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง  
   1.6 กำกับ ดูแลงานและดำเนินการควบคุมป้องกันโรคระบาดให้แก่สัตว์ ควบคุม 
เคล่ือนย้ายและกักกันสัตว์ ซากสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์  
   1.7 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์การผลิตสัตว์ ตลอดจนการสืบย้อน 
ข้อมูล เพื่อการวางแผนและดำเนินการในการควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ขยายพันธุ์สัตว์ เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสัตว์และแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์  
   1.8 รวบรวมข้อมูลระบบตรวจสอบย้อนกลับด้านการปศุสัตว์ เพื่อควบคุม ตรวจสอบ 
เรียกคืนผลผลิตท่ีไม่ได้มาตรฐาน และหาสาเหตุข้อบกพร่องในการผลิต  
   1.9 ตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม ศึกษา 
วิเคราะห์ ชันสูตรโรคสัตว์ ซึ่งเกิดจากเช้ือประเภทต่างๆ รวมถึงตรวจควบคุมการนำเข้า – ส่งออกนอกประเทศ   
ซึ่งสัตว์และซากสัตว์  
   1.10 สำรวจและเฝ้าระวังโรคสัตว์ โรคติดต่อจากสัตว์ไปสู่คน โรคติดต่อจากสัตว์ไปสู่  
สัตว์ และโรคต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันมิให้โรคต่างๆ เกิดการแพร่ระบาดท้ังในคนและในสัตว์ 
เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคระบาดต่างๆ เพื่อควบคุม และป้องกันโรคระบาดอันจะทำให้เกิดความเสียหาย
แก่เศรษฐกิจและการเกษตรและสามารถเตรียมวางแผนการป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพ  
   1.11 รับผิดชอบ และดูแลการฆ่า และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบให้ได้ 
มาตรฐาน คุณภาพ และเกิดความถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้
ประชาชนผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ท่ีมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและดำเนินงานตรวจสอบเนื้อสัตว์จาก โรงฆ่าสัตว์
ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ เพื่อนำมาตรวจสอบคุณภาพของเนื้อให้ถูกต้องตามมาตรฐาน และให้ประชาชน  บริโภค
เนื้อสัตว์ได้อย่างปลอดภัย  
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   1.12 จัดทำข้อมูล เอกสาร และรายงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้านสัตวแพทย์ เพื่อเป็น
ข้อมูล ท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนางานด้านสัตวแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
   2. ด้านการวางแผน  
   2.1 วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน 
หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด  
   2.2 ประสานการทำงานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนดไว้  
   2.3 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน                          
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
   3. ด้านการบริการ  

  3.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ช้ีแจง จัดทำส่ือสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอด 
เทคโนโลยี เกี่ยวกับหลักวิชาการสัตวแพทย์และงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง           

  3.2 ให้บริการในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้  
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

 4.  คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
เข้ารับการคัดเลือก 
   4.1  คณุสมบตัิทัว่ไปและลกัษณะตอ้งหา้ม 
        ผู้สมัครคัดเลือกต้องมี คุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 
     ก. คุณสมบัติทั่วไป 
     1) มีสัญชาติไทย 
     2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี 
     3) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
     ข. ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น 
     1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
     2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด ดังนี้ 
   1. วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
   2. โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
   3. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
   4. โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   5. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด 
   3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานท่ัวไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมาย            
ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 
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   4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
   5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
   6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
   9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐาน
ท่ัวไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 
   10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไปหรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น 
   11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 
   ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตาม                 
ข้อ 4.1 ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) คณะกรรรมการพนักงานส่วนตำบลอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับ
ราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจาก
ราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจาก
ราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าท่ี มติของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ในการยกเว้นดังกล่าวต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าส่ีในห้าของจำนวน
กรรมการท่ีมาประชุม การลงมิตให้กระทำโดยลับ 
   พระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้ ท้ังนี้ 
ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2501 และตาม
ความในข้อ 5 ของคำส่ังเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 
    4.2  คุณสมบตัเิฉพาะสำหรบัตำแหนง่ของผูม้สีทิธสิมัครเขา้รับการคัดเลอืก 
      ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็น                   
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.                 
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

 5.  กำหนดการและวธิกีารรบัสมคัร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องด้วยตนเอง 
ต้ังแต่วันท่ี 8 มีนาคม 2565 ถึงวันท่ี 16 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ได้ท่ีงานการเจ้าหน้าท่ี สำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียม              
ในการสมัครคัดเลือก จำนวน 300 บาท ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครได้รับสมัครและออกใบเสร็จรับเงินแล้วจะไม่คืน
เงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 
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 6.  เอกสารและหลกัฐานที่ใชใ้นการสมคัร 
   ผู้สมัครคัดเลือกต้องยื่นใบสมัคร และสมัครคัดเลือกด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัครคัดเลือก
พร้อมหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ใบสมัคร (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2) จำนวน   1  ฉบับ 

 ๒. รูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นดำ  จำนวน   3  รูป 
ขนาด ๑ นิ้ว  (ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 เดือน) โดยเขียนช่ือตัว ช่ือสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง 

  ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน   1  ฉบับ 
  ๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน   1  ฉบับ  
  ๕. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน  อย่างละ  1  ฉบับ 

(Transcript of Redords) ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่ีสมัครเข้ารับ 
การคัดเลือก (พร้อมต้นฉบับจริงมาด้วย) โดยผู้สมัครลงช่ือรับรองสำเนาถูกต้องกำกับไว้ด้วย  

 6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือสำเนาใบอนุญาตประกอบ จำนวน   1  ฉบับ 
โรคศิลปะ ในกรณีท่ีผู้สมัครได้รับอนุญาตฯ แล่ว แต่รอการอนุมัติ อนุโลมให้ผู้รับสมัคร 
คัดเลือกใช้ใบรับรองของหน่วยงานท่ีมีอำนาจออกใบอนุญาตให้ได้โดยใบรับรองจะต้องระบุ 
วันท่ีผู้สมัครได้รับใบอนุญาตไว้ด้วย 

 7. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ จำนวน   1  ฉบับ
ท่ีกำหนด ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน ๑ เดือน นับถือวันท่ีสมัคร 

 8. สำเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปล่ียนช่ือตัว จำนวน   1  ฉบับ
ช่ือสกุล โดยผู้สมัครลงช่ือรับรองสำเนาถูกต้องกำกับไว้ด้วย 

 9. ผู้สมัครเพศชาย ต้องนำหลักฐานสำเนาการขึ้นทะเบียนทหาร จำนวน   1  ฉบับ
(สด.9) หรือหลักฐานผ่านเกณฑ์ทหาร (สด.43) หรือ สด.8 (พร้อมต้นฉบับจริงมาแสดง) 
โดยผู้สมัครลงช่ือรับรองสำเนาถูกต้องกำกับไว้ด้วย 
 10. ผู้สมัครท่ีเป็นข้าราชการและประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการ จะต้องนำหนังสือรับรอง
จากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจส่ังบรรจุอนุญาตให้มารับสมัครการคัดเลือก หากไม่มีหนังสืออนุญาตดังกล่าว
มายื่นพร้อมใบสมัคร จะไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก    
   สำหรับการรับสมัครคัดเลือกกรณีพิเศษฯ ในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฎภายหลังว่า
ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิท่ีผู้สมัครนำมายื่น
ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกมา
ต้ังแต่ต้น ซึ่งจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือก หรือหากได้รับการบรรจุแต่งต้ัง
แล้ว และตรวจพบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ จะมีมติให้พ้น
สภาพจากตำแหน่งและดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีต่อไป ท้ังนี้จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกไม่ว่ากรณี
ใดๆ 
 7.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก  
   เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครถูกต้องแล้ว องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนแก้ว จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานท่ี  ในการดำเนินการคัดเลือก 
ในวันท่ี 21 มีนาคม 2565 โดยปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ และทางเว็บไซด์ http://donkaewlocal.go.th  
 

/กรณีผู้สมัคร... 
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กรณีผู้สมัครคัดเลือกไม่มีช่ือเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้สมัครคัดเลือกผู้นั้นมีสิทธิท่ีจะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ พร้อมเอกสาร
หลักฐาน ได้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการการคัดเลือกฯ งานการเจ้าหน้าท่ี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
ดอนแก้ว ภายใน 5 วัน นับแต่ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หากพ้นกำหนดดังกล่าว ถือว่าผู้สมัคร
คัดเลือกไม่ประสงค์จะให้เพิ่มเติมรายช่ือแต่ประการใด 

 8.  หลกัสตูรและวธิกีารคัดเลอืก 
   คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการตอบคำถาม(สัมภาษณ์) และวิธีการ     
สอบปฏิบัติเพื่อให้ได้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งท่ีจะบรรจุแต่งต้ัง โดยจะดำเนินการ
คัดเลือกตามหลักสูตรการดำเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ ดังนี้ 

1) ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานท่ีต้องการตามระดับตำแหน่งนั้น ซึ่งจะทำ

การทดสอบด้วยการตอบคำถาม(สัมภาษณ์) เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ความรู้ด้าน
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ การป้องกันและควบคุมโรค และบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึง
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอื่นของผู้สอบคัดเลือก เช่น ความรู้      
ท่ีอาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงท่าวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคมและวัฒนธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น ตามความเหมาะสม  

2) ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 
ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี โดยเฉพาะสำหรับ

ตำแหน่งนั้น ซึ่งจะทำการทดสอบด้วยการตอบคำถาม(สัมภาษณ์) เกี่ยวกับการทดสอบแนวคิด แนวทางปฏิบัติงาน 
การแก้ไขปัญหา การประสานงานส่งต่อในงานและหน้าท่ีของตนเอง โดยจะให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกสุ่มหยิบบัตร
คำถามท่ีคณะกรรมการได้จัดเตรียมไว้ 

3) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
ดำเนินการทดสอบภาคปฏิบัติโดยการทำหมันสัตว์ ประเมินจากทักษะและวิธีการปฏิบัติ     

ท่ีถูกต้อง 

 9.  หลกัเกณฑก์ารตดัสนิ  
      ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนการคัดเลือกในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
และมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 10.  การประกาศขึน้บญัชผีูผ้า่นการคดัเลอืกตามลำดับที่ 
        องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ
ท่ีไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล โดยจัดเรียงลำดับจาก
คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีท่ีมีผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็น     
ผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่า ในวันท่ี 31 มีนาคม 2565 โดยปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  
ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และทางเว็บไซด์ http://donkaewlocal.go.th โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือกไว้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษอย่างเดียวกันนี้อีก 
และได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้คัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
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 11.  การบรรจุและแตง่ตัง้ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วจะออกคำส่ังบรรจุและแต่งต้ังผู้ได้รับการคัดเลือก 
ภายหลังจากท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับผู้ท่ีได้รับ            
การคัดเลือกในตำแหน่งท่ีประกาศ จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังในอัตราตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ตามลำดับในบัญชีประกาศผลผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกฯ โดยได้รับเงินเดือน
ตามคุณวุฒิท่ีกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น 

 12.  เงือ่นไขและขอ้ความอืน่ๆ ทีผู่ส้มคัรควรทราบ 
   การปฏิบัติตนในการเข้ารับคัดเลือกกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 

1) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก แต่งกายชุดสุภาพ สวมรองเท้าสุภาพ 
2) ห้ามนำเครื่องมือส่ือสารทุกชนิดติดตัวในขณะเข้ารับการคัดเลือก 
กรณีการทุจริต 

   ในกรณีท่ีปรากฏว่ามีการทุจริต หรือส่ือไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการคัดเลือก คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะ
สมควรยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ท้ังหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการคัดเลือกเฉพาะภาคท่ีเกิดการทุจริตหรือ              
ส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร หากองค์การบริหารส่วนตำบลให้ยกเลิกการคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว   
ก็ให้ดำเนินการคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สำหรับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต ไม่มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกอีกต่อไป และจะรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาดำเนินการทางวินัยต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕65 

        
(นายนพดล  ณ เชียงใหม่) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 
 
 


