ประกาศเทศบาลเมืองทาบอ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานจางของเทศบาลเมืองทาบอ
……………………………………………
ดวยเทศบาลเมืองทาบอ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง
เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองทาบอ
อาศัยอำนาจตามความในขอ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองคาย
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเปนพนักงานจาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ประเภทพนักงานจาง
๑.๑ พนักงานจางตามภารกิจ
๑.๑.๑ ตำแหนง ผูชวยนักวิชาการวัฒนธรรม
จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑.๒ ตำแหนง ผูชวยสัตวแพทย
จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑.๓ ตำแหนง ผูชวยนายชางสำรวจ
จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑.๔ ตำแหนง ผูชวยนายชางโยธา
จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ พนักงานจางทั่วไป
- ตำแหนง คนงานทั่วไป
จำนวน ๑๑ อัตรา
๒. คุณสมบัตทิ ั่วไป มีดังนี้
ผูซ ่งึ จะไดรับการจางเปนพนักงานจาง ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๔
แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองคาย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่
๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังนี้
๒.๑ ตองมีสญ
ั ชาติไทย
๒.๒ มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปบริบรูณ และไมเกิน ๖๐ ป
๒.๓ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๔ ไมเปนผูมรี างกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กำหนดไวในประกาศกำหนด โรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตน สำหรับ
พนักงานเทศบาล
๒.๕ ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
๒.๖ ไมเปนผูดำรงตำแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
/๒.๗ ไมเปนผูเคยตองโทษ...

-๒๒.๗ ไมเปนผูเคยตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ใหจำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา
เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๘ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๒.๙ ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง หนาทีค่ วามรับผิดชอบของตำแหนง และลักษณะที่ปฏิบตั ิ
ตามเอกสารแนบทาย (ภาคผนวก ก )
๔. กำหนดการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
ผูมีความประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
พรอมเอกสารหลักฐานดวยตนเอง ไดที่งานการเจาหนาที่ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น ๒) เทศบาลเมืองทาบอ
ตำบลทาบอ อำเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย ไดตั้งแตวันที่ ๑ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.
ถึง ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) และทางเว็บไซต www.thabo-mu.go.th หรือสอบถามรายละเอียด
ไดที่เบอร ๐๔๒-๔๓๒๒๒๒ สำนักปลัดเทศบาล
๕. เอกสารและหลักฐานที่จะตองยื่นในการสมัคร
๕.๑ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดำ ขนาด ๑.๕ นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน
๖ เดือน จำนวน ๓ รูป
๕.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๓ สำเนาทะเบียนบาน จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน (TRANCRIPT) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตำแหนงที่สมัคร โดยจะตองสำเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจภายในวันที่ปดรับสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๕ สำเนาปริญญาบัตร สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ สำเนาประกาศนียบัตร ที่แสดงวาเปน
ผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหนงที่สมัคร โดยจะตองสำเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจอนุมัติภายใน
วันปดรับสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ ในกรณีที่ไมสามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได
ใหนำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ไดรับอนุมัติจากผู
มีอำนาจอนุมัติภายในปดรับสมัครมายื่นแทนได
๕.๖ ใบรับรองแพทย (ฉบับตัวจริง) ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับถึงวันปดรับสมัครที่รับรอง
วาไมเปนโรคตองหามที่กำหนดไวในประกาศกำหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตนสำหรับพนักงานเทศบาล
ไดแก โรคเรื้อนในระยะติดเชื้อในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชาง
ในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคติดยาเสพติดใหโทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
/๕.๗ สำเนาหลักฐาน...

-๓๕.๗ สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน ใบสำคัญการสมรส ในเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบทหาร
กองเกิน (สด.๙) จำนวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครลงนามรับรองสำเนาถูกตอง
และลายมือชื่อกำกับดวยตนเองทุกฉบับ
๖. คาธรรมเนียมในการสมัคร
๑. พนักงานจางตามภารกิจ
คาธรรมเนียมฯตำแหนงละ ๑๐๐ บาท
๒. พนักงานจางทั่วไป
คาธรรมเนียมฯตำแหนงละ ๕๐ บาท
๗. เงื่อนไขการรับสมัคร
๑. ผูส มัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครนี้จริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆในใบ
สมัครพรอมยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน
๒. ในกรณีตรวจสอบวาผูสมัครไมมคี ณ
ุ สมบัติตามที่กำหนดไวในประกาศนี้ หรือขอความที่แจงไว
ในใบสมัคร หรือเอกสารที่ใชประกอบการสมัครไมครบถวน ถูกตอง ตามเปนจริง หรือวุฒิการศึกษาที่ใชในการ
สมัครไมถูกตองเทศบาลเมืองทาบอจะไมรับสมัครหรืออาจถอนชื่อผูสมัครจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหา
และเลือกสรรหรือบัญชีผูไดรับการสรรหาและเลือกสรรไดตามแตกรณี
๓. ผูสมัครมีสิทธิสมัครสอบเขารับการสรรหาและเลือกสรรไดเพียงตำแหนงเดียว หากภายหลัง
ปรากฏวาผูสมัครยื่นใบสมัครไวหลายตำแหนง จะพิจารณาใหมีสิทธิเขารับการสอบไดในตำแหนงที่ไดสมัครไวกอน
แลวเพียงตำแหนงเดียวเทานั้น และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครใหไมวากรณีใดๆ
๘. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลเมืองทาบอ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยปดประกาศไวที่เทศบาลเมืองทาบอ และทางเว็บไซต www.thabo-mu.go.th
๙. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑที่ทางเทศบาลเมืองทาบอกำหนด
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก) และจะประกาศกำหนดวันสรรหาและเลือกสรรในวันที่ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เขารับการสรรหาและเลือกสรร โดยปดประกาศไวที่เทศบาลเมืองทาบอ และทางเว็บไซต www.thabomu.go.th
๑๐. เกณฑการตัดสิน
การตัดสินวาผูใดเปนผูผานการเลือกสารไดใหถือเกณฑวาตองเปนผูที่ไดรับคะแนนในการประเมิน
สมรรถนะในแตละเรื่องที่สอบตามหลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร จะตองไดคะแนนแตละเรื่องไมต่ำกวาเกณฑ
รอยละ ๖๐
๑๑. ระยะเวลาการจาง
๑๑.๑ พนักงานจางตามภารกิจ ตั้งแตวนั ทำสัญญา – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๑๑.๒ พนักงานจางทั่วไป ตั้งแตวันทำสัญญา – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

/๑๒. การดำเนินการจาง...

-๔๑๒. การดำเนินการจางพนักงานจาง
๑. เทศบาลเมืองทาบอ จะทำสัญญาจางผูที่ผานการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับที่ในบัญชีผู
ผานการสรรหาและเลือกสรรตามจำนวนอัตราของแตละตำแหนงที่กำหนด ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองคาย แลวจะแจงใหผูที่ไดรับการสรรหาและเลือกสรรมาทำสัญญาจาง
และดำเนินการจางตามลำดับตอไป
๒. เทศบาลเมืองทาบอ ดำเนินการสรรหาดวยความโปรงใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น
หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหผูสมัครสอบใหไดรับการเลือกสรร หรือพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้
โปรดอยาไดหลงเชื่อและใหแจงใหคณะกรรรมการสรรหาและเลือกสรร หรือนายกเทศมนตรีเมืองทาบอทราบ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประดับ สังฆะมณี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีเมืองทาบอ

ภาคผนวก ก
พนักงานจางตามภารกิจ
๑. ตำแหนง ผูชว ยนักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ไดรับวุฒิการศึกษาไมต่ำกวาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ทำงาน ปฏิบัติงานดานวิชาการวัฒนธรรม ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
๑. ดานการปฏิบัติการ
๑.๑ รวบรวมองคความรูทางวัฒนธรรม เพื่อประกอบการพัฒนาและแนวทางการถายทอด
องคความรูทางวัฒนธรรม
๑.๒ รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมตางๆ รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใหเปนขอมูล
เบื้องตนประกอบการวิเคราะหงานวัฒนธรรม
๑.๓ รวมรวม จัดเก็บ และจัดทำขอมูล เอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ที่เกี่ยวของดาน
วัฒนธรรม รวมทั้งฐานขอมูลวัฒนธรรม เพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนการสงเสริม และสนับสนุนการ
ดำเนินงานทางวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑.๔ รวบรวมขอมูลสภาพปจจุบันและปญหาความเบี่ยงเบน เพื่อนำมาเปนฐานขอมูลในการ
วางแผนดำเนินการเฝาระวัง และสรางภูมิคมุ กันทางวัฒนธรรม
๑.๕ เผยแพรและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทองถิ่นและวัฒนธรรมชาติกับหนวยงานทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ เพื่อใหเกิดการเรียนรูและความเขาใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๑.๖ จัดทำ ออกแบบ และผลิตบทบาท ผลงานวิจัย เอกสารวิชาการ และสื่อสรางสรรคตางๆ
ที่เกี่ยวของทางดานวัฒนธรรม เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
และประเทศแกประชาชน
๑.๗ ดำเนินการ และจัดทำโครงการและกิจกรรมตางๆ ทางดานวัฒนธรรมตามที่ไดรับมอบหมาย
เพื่ออนุรกั ษ ฟนฟู ปลูกฝง และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
๑.๘ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
งานวัฒนธรรม เพื่อนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

-๒๒. ดานการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ รวมดำเนินงานการวางแผนการทำงานของหนวยงานหรือ
โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ดานการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานรวมกันทั้งภายในและภายนอกหรือทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
๓.๒ ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดำเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ดานการบริหาร
๔.๑ ใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมตางๆ เพื่อสรางความเขาใจเผยแพรภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔.๒ ใหคำปรึกษาแนะนำแกหนวยงานที่เกี่ยวของหรือบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับงานทางวัฒนธรรม
เพื่อใหบริการเผยแพรความรูทางวัฒนธรรม และชวยสรางจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาติ
อัตราคาตอบแทน
-ไดรับคาตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
๑. หลักเกณฑการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงานจาง ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเปนตองใช
สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนงที่กำหนด ซึ่งประกอบดวย
๑.๑ ความรูของบุคคลในเรื่องตางๆที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน
๑.๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องตางๆ ที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน
๑.๓ คุณลักษณะอื่นๆของบุคคลซึ่งจำเปนและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
๒. ในวิธีการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบขอเขียนหรือสอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ ดังนี้
สมรรถนะ
๑. ความรู (ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) )ทดสอบความรู
ดังนี้ - ความรูความสามารถทั่วไป
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบัน
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แกไขเพิ่มเติม
-ความรูในเหตุการณบา นเมืองปจจุบัน
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ภาคความรูความสามารถเฉพาะ
สำหรับตำแหนง (ภาค ข) )
ทดสอบความสามารถที่ใชในการปฏิบัตหิ นาที่ตามทีร่ ะบุไวในมาตรฐาน
กำหนดตำแหนง

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐ คะแนน

การสอบขอเขียน

การสอบขอเขียน
๑๐๐ คะแนน

-๓สมรรถนะ
๓. คุณลักษณะอื่นๆที่จำเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัตงิ าน
(ภาคความเหมาะสมกับสำหรับตำแหนง (ภาค ค) )
-มนุษยสัมพันธ
-ความคิดริเริม่
-ปฏิภาณไหวพริบ
-ทัศนคติ แรงจูงใจ
-บุคลิกภาพทั่วไป

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐ คะแนน

การสอบสัมภาษณ

๒. ตำแหนง ผูชว ยสัตวแพทย จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ไดรับวุฒิการศึกษาไมต่ำกวาประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทยหรือเทียบไดไมต่ำกวานี้ในสาขา
หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งไมจำเปนตองใชผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
๑.๑ ตรวจ วินิจฉัย รักษาพยาบาลสัตว ดูแลการกักสัตวโดยตรวจจำนวนสัตวการประทับตรา
และตั๋วพิมพ รูปพรรณ ตรวจใบอนุญาต
๑.๒ ควบคุมการปองกันโรคระบาดสัตว ฉีดวัคซีน ชันสูตรโรคสัตว และกำจัดโรคติดตอระหวาง
สัตวและคน เพื่อลดการสูญเสียของเกษตรกร และเพื่อลดปญหาดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
๑.๓ ใหบริการดานวิชาการ เชน การผสมเทียม ทำหมันสัตว แกสัตวเลี้ยงของเกษตรกร เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและรายไดใหแกเกษตรกร
๑.๔ สำรวจ จัดทำขอมูลพื้นฐานดานปศุสัตว ประวัติการเกิดโรคระบาดสัตวในพื้นที่ความ
ตองการใชวัคซีน เปนตน เพื่อเฝาระวังการเกิดโรคระบาดสัตว
๑.๕ ควบคุมและดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมการฆาและจำหนวยเนื้อสัตว ผลิตภัณฑสัตว
อาหารสัตว ยาสัตว ชีววัตถุสำหรับสัตว วัตถุอันตรายสำหรับสัตว ตามกฎ ระเบียบ และพระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆาสัตวและจำหนายเนื้อสัตว และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๑.๖ ดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิต ทอสอบ ชวยวิจัย และพัฒนาการผลิตชีวภัณฑสัตวในระดับ
โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดเก็บรักษาและการขนสงชีวภัณฑสตั ว
๑.๗ ชวยดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำเชื้อ การทดสอบพอพันธุและการใช
เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวของเพื่อใชในการปรับปรุง ขยายพันธุ และอนุรักษพันธุสัตว
๑.๘ ดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฟารมและพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว สุขศาสตรสตั ว
และสุขอนามัย ดานสิ่งแวดลอม
๑.๙ ปฏิบัติงานการปองกันการติดเชื้อ การแพรกระจายของเชื้อในการเลี้ยงสัตวเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร
๑.๑๐ ชวยการปฏิบัติงานของนายสัตวแพทยในการศึกษาเกี่ยวกับการควบคุม ปองกัน ชันสูตร
โรคสัตว และกำจัดโรคติดตอระหวางสัตวและคน เพื่อใหการวางแผนดำเนินการควบคุมปองกันโรค
๑.๑๑ ตรวจรับ เก็บรักษา จัดสง ควบคุมบัญชีเบิกจายชีวภัณฑและเวชภัณฑสัตวเพื่อใหมี
ความถูตอง

-๒๒. ดานการบริหาร
๒.๑ ใหคำแนะนำ ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับความรูทางเทคโนโลยีดานปศุสัตว ชีวภัณฑ
เบื้องตนแกเจาหนาที่และเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ปรับปรุงและขยายพันธุสัตว
๒.๒ ประสานงานกับหนวยงานราชการ เอกชน ประชาชนทั่วไป หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อขอความชวยเหลือและรวมมือในงานทางสัตวแพทย และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอ
การทำงานของหนวยงาน
อัตราคาตอบแทน
-ไดรับคาตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
๑. หลักเกณฑการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงานจาง ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเปนตองใช
สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนงที่กำหนด ซึ่งประกอบดวย
๑.๑ ความรูของบุคคลในเรื่องตางๆที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน
๑.๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องตางๆ ที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน
๑.๓ คุณลักษณะอื่นๆของบุคคลซึ่งจำเปนและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
๒. ในวิธีการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบขอเขียนหรือสอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ ดังนี้
สมรรถนะ
๑. ความรู (ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) )
ทดสอบความรู ดังนี้
- ความรูความสามารถทั่วไป
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
-ความรูในเหตุการณบานเมืองปจจุบัน
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
(ภาคความรูค วามสามารถเฉพาะสำหรับตำแหนง (ภาค ข) )
ทดสอบความสามารถที่ใชในการปฏิบัตหิ นาที่ตามทีร่ ะบุไวใน
มาตรฐานกำหนดตำแหนง
๓. คุณลักษณะอื่นๆที่จำเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัตงิ าน
(ภาคความเหมาะสมกับสำหรับตำแหนง (ภาค ค) )
-มนุษยสัมพันธ
-ความคิดริเริม่
-ปฏิภาณไหวพริบ
-ทัศนคติ แรงจูงใจ
-บุคลิกภาพทั่วไป

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐ คะแนน

การสอบขอเขียน

การสอบขอเขียน
๑๐๐ คะแนน

๑๐๐ คะแนน

การสอบสัมภาษณ

๓. ตำแหนง ผูชว ยนายชางสำรวจ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ไดรับวุฒิการศึกษาไมต่ำกวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานกอสราง ชาง
สำรวจ ชางกอสราง กอสราง ชางโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. และก.อบต. กำหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนี้ได
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจำเปนตองใชผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานชางสำรวจ ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
๑. ดานการปฏิบตั ิการ
๑.๑ สำรวจ รังวัด คำนวณ ตรวจสอบ จัดทำแผนที่ แผนผัง เพื่อใหทราบรายละเอียด
และเปนไปตามแบบที่กำหนด สามารถนำไปใชประโยชนตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๒ แกไขปญหาเบื้องตนจากการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ
งานที่กำหนดไว
๑.๓ วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงขายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
๑.๔ บันทึกขอมูลรายละเอียดตางๆ ที่ไดจากการสำรวจ และรายงานผล เพื่อติดตาม
ความกาวหนาของงาน
๑.๕ กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและรายละเอียดตางๆ
ที่ไดจากการสำรวจ เพื่อใหขอมูลที่ไดมีความถูกตอง
๑.๖ ปรับปรุงขอมูลดานแผนที่ในงานสำรวจใหมีความทันสมัยอยูเสมอ พรอมทั้งดูแลจัดแผนที่
ใหเปนระเบียบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนำไปใชงาน
๑.๗ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกับ
งานสำรวจ เพื่อนำประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๘ ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว
๒. ดานการบริการ
๒.๑ ใหคำปรึกษา แนะนำทั้งในเชิงทักษะเฉพาะดานและทักษะทั่วไปแกบุคลากรทุกสายงาน
เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
๒.๒ ติดตอประสานกับหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
อัตราคาตอบแทน
-ไดรับคาตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท

-๒หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
๑. หลักเกณฑการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงานจาง ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเปนตองใช
สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนงที่กำหนด ซึ่งประกอบดวย
๑.๑ ความรูของบุคคลในเรื่องตางๆที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน
๑.๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องตางๆ ที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน
๑.๓ คุณลักษณะอื่นๆของบุคคลซึ่งจำเปนและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
๒. ในวิธีการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบขอเขียนหรือสอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ ดังนี้
สมรรถนะ
๑. ความรู (ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) )
ทดสอบความรู ดังนี้
- ความรูความสามารถทั่วไป
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
-ความรูในเหตุการณบานเมืองปจจุบัน
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
(ภาคความรูค วามสามารถเฉพาะสำหรับตำแหนง (ภาค ข) )
ทดสอบความสามารถที่ใชในการปฏิบัตหิ นาที่ตามทีร่ ะบุไวใน
มาตรฐานกำหนดตำแหนง
๓. คุณลักษณะอื่นๆที่จำเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัตงิ าน
(ภาคความเหมาะสมกับสำหรับตำแหนง (ภาค ค) )
-มนุษยสัมพันธ
-ความคิดริเริม่
-ปฏิภาณไหวพริบ
-ทัศนคติ แรงจูงใจ
-บุคลิกภาพทั่วไป

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐ คะแนน

การสอบขอเขียน

๑๐๐ คะแนน

การสอบขอเขียน

๑๐๐ คะแนน

การสอบสัมภาษณ

๔. ตำแหนง ผูชว ยนายชางโยธา จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
ไดรับวุฒิการศึกษาไมต่ำกวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา กอสราง เทคนิคสถาปตยกรรมโยธา
สำรวจ สถาปตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหนงนี้ได
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจำเปนตองเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานชางโยธา ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
1. ดานปฏิบัติการ
1.๑ สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ กอสราง บํารุงรักษา โครงการกอสรางตางๆ เพื่อใหตรง
ตามหลักวิชาชาง ความตองการของหนวยงาน และงบประมาณที่ไดรับ
๑.2 ตรวจสอบ แกไข และกําหนดรายละเอียดของงานใหตรงกับแบบรูปและรายการ เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๑.3 ถอดแบบเพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใชตามหลักวิชาชาง เพื่อประมาณราคาคากอสราง
๑.๔ ควบคุมงานกอสราง งานปรับปรุง และซอมแซม หรือตรวจการจางตามที่ไดรับมอบหมาย
พรอมรายงานความกาวหนาของงาน เพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่กำหนด
๑.๕ รวบรวมและจัดเก็บขอมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห วิจัยในงานดานชาง
๒. ดานการบริการ
๒.๑ ใหคำแนะนำ ตอบปญหาและฝกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความความรับผิดชอบแก
ผูใตบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ระดับรองลงมา หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อใหผูที่สนใจได
รับทราบขอมูล ความรูตางๆ และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
๒.๒ ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อขอความ
ชวยเหลือและรวมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอการทำงานของ
หนวยงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓ ประชาสัมพันธอำนวยความสะดวกใหกับประชาชน และผูมาติดตองานดานโยธาเพื่อใหเกิด
ความรู ความเขาใจหรือความพึงพอใจ
อัตราคาตอบแทน
-ไดรับคาตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
๑. หลักเกณฑการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงานจาง ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเปนตองใช
สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนงที่กำหนด ซึ่งประกอบดวย
๑.๑ ความรูของบุคคลในเรื่องตางๆที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน
๑.๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องตางๆ ที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน
๑.๓ คุณลักษณะอื่นๆของบุคคลซึ่งจำเปนและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

-๒๒. ในวิธีการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบขอเขียนหรือสอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ ดังนี้
สมรรถนะ
๑. ความรู (ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) )
ทดสอบความรู ดังนี้
- ความรูความสามารถทั่วไป
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไข
เพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
-ความรูในเหตุการณบานเมืองปจจุบัน
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
(ภาคความรูค วามสามารถเฉพาะสำหรับตำแหนง (ภาค ข) )
ทดสอบความสามารถที่ใชในการปฏิบัตหิ นาที่ตามทีร่ ะบุไวใน
มาตรฐานกำหนดตำแหนง
๓. คุณลักษณะอื่นๆที่จำเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัตงิ าน
(ภาคความเหมาะสมกับสำหรับตำแหนง (ภาค ค) )
-มนุษยสัมพันธ
-ความคิดริเริม่
-ปฏิภาณไหวพริบ
-ทัศนคติ แรงจูงใจ
-บุคลิกภาพทั่วไป

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐ คะแนน

การสอบขอเขียน

๑๐๐ คะแนน

การสอบขอเขียน

๑๐๐ คะแนน

การสอบสัมภาษณ

พนักงานจางทั่วไป
ตำแหนงคนงานทั่วไป จำนวน ๑๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนง
๑. มีวุฒิการศึกษาไมต่ำกวาระดับประถมศึกษา หรือเทียบเทาไมต่ำกวานี้
๒. ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป โดยไมจำเปนตองอาศัยความรูตามหลักวิชาการงาน
ลักษณะใชแรงงานภาคสนามทั่วไป ภายใตการควบคุมงานของหัวหนางานผูรับผิดชอบ
๓. ชวยปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานทั่วไป โดยไมจำเปนตองอาศัยความรูตามหลักวิชาการงานลักษณะใช
แรงงานภาคสนามทั่วไป ภายใตการควบคุมงานของหัวหนางานผูรับผิดชอบ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
อัตราคาตอบแทน
-ไดรับคาตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
๑. หลักเกณฑการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงานจาง ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเปนตองใช
สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนงทีก่ ำหนด ซึ่งประกอบดวย
๑.๑ ความรูของบุคคลในเรื่องตางๆที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน
๑.๒ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องตางๆ ที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน
๑.๓ คุณลักษณะอื่นๆของบุคคลซึ่งจำเปนและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
๒. ในวิธีการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบขอเขียนหรือสอบภาคปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ ดังนี้
สมรรถนะ
๑. ความรู (ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) )ทดสอบความรู
ดังนี้ - ความรูความสามารถทั่วไป
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบัน
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แกไขเพิ่มเติม
-ความรูในเหตุการณบานเมืองปจจุบัน
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ภาคความรูความสามารถเฉพาะ
สำหรับตำแหนง (ภาค ข) )
ทดสอบความสามารถที่ใชในการปฏิบัตหิ นาที่ตามทีร่ ะบุไวในมาตรฐาน
กำหนดตำแหนง

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐ คะแนน

การสอบขอเขียน

๑๐๐ คะแนน

การสอบขอเขียน

-๒สมรรถนะ
๓. คุณลักษณะอื่นๆที่จำเปนหรือเหมาะสมตอการปฏิบัตงิ าน
(ภาคความเหมาะสมกับสำหรับตำแหนง (ภาค ค) )
-มนุษยสัมพันธ
-ความคิดริเริม่
-ปฏิภาณไหวพริบ
-ทัศนคติ แรงจูงใจ
-บุคลิกภาพทั่วไป

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐ คะแนน

การสอบสัมภาษณ

