
 
                                                        
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลปัว 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
--------------------------------------- 

  ด้วยเทศบาลต าบลปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรและ              
การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับเทศบาล ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศ           
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้ 
  1.  ประเภทของพนักงานจ้าง ช่ือต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 

     1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  พนักงานตรวจโรคสัตว์  จ านวน  1  อัตรา 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ตามเอกสารแนบท้าย 1 
 

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ 
การสรรหาและการเลือกสรร 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป  
1) มีสัญชาติไทย 
2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี 
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนดโรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้าม
เบ้ืองต้นส าหรับพนักงานเทศบาล 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง   

5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี                
ในพรรคการเมือง 

6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะการกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น      
หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
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2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   
   ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ

การรับสมัคร (เอกสารแนบท้าย 2) 
 

  3. การรับสมัคร 
      3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

         ยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามข้อ 3.2 (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) ด้วยตนเอง              
ได้ท่ีงานการเจ้าหน้าท่ี  ฝุายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลปัว ต้ังแต่วันท่ี 28 มกราคม 2562 
ถึงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ีเทศบาลต าบลปัว หรือ            
ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5479-1400 ต่อ 17 
      3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
                             3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป ให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จ านวน 1 รูป 
ติดรูปถ่ายในบัตรประจ าตัวสอบ จ านวน 2 รูป 
   3.2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
   3.2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
   3.2.4 ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่า ไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับท่ี 
3 (พ.ศ.2535) หรือตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่
วันท่ีตรวจร่างกาย จ านวน 1 ฉบับ 
   3.2.5 ส าเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง หรือระเบียนแสดงผลการเรียน    
อย่างใดอย่างหนึ่ง ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งท่ีสมัครสอบ จ านวน 1 ฉบับ    

3.2.6 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุลฯลฯ (ถ้ามี) 
     ท้ังนี้  ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย 
     3.3  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 
   ต าแหน่งละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 3.4  เง่ือนไขในการสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
   ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัครอันเป็นผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นต้ังแต่ต้น 
 

  4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ 
      เทศบาลต าบลปัว จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ในวันท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลปัว  
  

 5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัคร (เอกสารแนบท้าย 3) 

/6. หลักเกณฑ์... 
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  6. หลักเกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ              
แต่ละภาคการสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยการด าเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ 
 

  7. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
      เทศบาลต าบลปัว จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ 
ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลปัว โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือ
ส้ินสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งท่ีมี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 

  8. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
      ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีเทศบาลต าบลปัวได้ก าหนด ท้ังนี้ จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่านก่อน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2562 
 
 
 

(นายพลายชุมพล  อยู่เอนก) 
นายกเทศมนตรีต าบลปัว 
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เอกสารแนบท้าย 1 

 
รายละเอียดเกี่ยวกบัการรบัสมคัร 

ตามประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 
 

  1. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  2. ต าแหน่ง  พนักงานตรวจโรคสัตว์ 
       หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
    ท าหน้าท่ีเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลต าบลปัว ตรวจสอบสุขภาพสัตว์ท่ี
มีชีวิตท่ีเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ประจ าวัน ตรวจสอบเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ภายหลังการฆ่าประจ าวัน                     
เสนอความเห็นของผลการตรวจสอบต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นท่ีรับผิดชอบ               
เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมจัดท ารายงานประจ าวันและรายงานสรุปประจ าเดือน และปฏิบัติงานอื่น
ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
  3. ระยะเวลาจ้างคราวละไม่เกิน  3  ปี  (ส้ินสุดระยะเวลาการจ้างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี) 
  4. อัตราว่าง  1  อัตรา 
  5. ค่าตอบแทน    15,000    บาท 
  6. สิทธิประโยชน์อื่นๆ  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับเทศบาล ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2547 
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       รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 
 1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 
    ช่ือต าแหน่ง พนักงานตรวจโรคสัตว์ 
    ลักษณะงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

1.1 ท าหน้าท่ีเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลต าบลปัว  
1.2 ด าเนินการตรวจสอบสุขภาพสัตว์ที่มีชีวิตท่ีเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ประจ าวัน 

     1.3 ด าเนินการตรวจสอบเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ภายหลังการฆ่าประจ าวัน 
     1.4 เสนอความเห็นของผลการตรวจสอบในข้อ 2 และข้อ 3 ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 
              1.5 ด าเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ                  
       1.6 จัดท ารายงานประจ าวันและรายงานสรุปประจ าเดือนในข้อ 2 และข้อ 3 และข้อ 4 
              1.7 ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย   

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
     2.1 ได้ร ับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ เทียบได้ไ ม่ต่ ากว่านี ้ทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ 
เทคนิคการสัตวแพทย์ และสัตวแพทย์ศาสตรบัณฑิต และ 
              2.2 ผ่านการฝึกอบรมด้านการตรวจโรคสัตว์และการตรวจเนื้อสัตว์ ตามหลักสูตรท่ี                 
กรมปศุสัตว์ให้การรับรอง 
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3. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ 
  1.1  มีความรู้ในเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  1.2  มีความรู้ความสามารถท่ัวไป เช่น ด้านตัวเลข 
        ด้านภาษาไทย ด้านเหตุผล และการวิเคราะห์  
        สรุปเหตุผล เป็นต้น 
  1.3  มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติเทศบาล           
        พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม 
  1.4  มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติก าหนดแผน 
        และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
        ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  1.5 มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
       ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 
  1.6 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน  
       เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
       ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
  2.1  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  2.2  ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และ 
        จ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 
  2.3  ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
3. คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น 
   3.1 บุคลิกภาพ/ท่วงทีวาจา 
   3.2 ความริเริ่ม/ปฏิภาณไหวพริบ 
   3.3 มนุษย์สัมพันธ์ 
   3.4 ทัศนคติ/แรงจูงใจ 
   3.5 การศึกษา/การท างาน/ความรู้ด้านระเบียบ/กฎหมาย 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 

 
การสอบคัดเลือกโดยวิธี
สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสอบคัดเลือกโดยวิธี
สอบข้อเขียน 
 
 
 
 
การทดสอบด้วย
สถานการณ์จ าลอง หรือ
การสัมภาษณ์ 

             รวม 300  
ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
 1. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ        
ตามวัน เวลา และสถานท่ี  ตามท่ีเทศบาลต าบลปัวก าหนด 
 


