
 

       

  
                   
     

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขัน  

เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษา 

ในคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดใหคัดเลือก 

......................................... 
 

ดวยเทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง จะดําเนินการคัดเลือกในกรณีท่ีมี              

เหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล กรณีการบรรจุและ

แตงต้ังผูสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดใหคัดเลือก เพ่ือบรรจุบุคคล

เขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล จํานวน 2 ตําแหนง 
 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 45 (2) แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

ระยอง เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 ลงวันท่ี                     

13 พฤศจิกายน 2545 ขอ 68 (3) ขอ 68/2 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง 

เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 

12) พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564 ประกอบกับมติคณะกรรมการคัดเลือก ในกรณีท่ีมี              

เหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลของเทศบาลตําบล

เมืองแกลง ในการประชุมครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2565 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกในกรณี

ท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล รายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

1. ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก 

                         1.1 ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ  จํานวน 1 อัตรา 

      1.2 ตําแหนง นายสัตวแพทย ระดับปฏิบัติการ  จํานวน 1 อัตรา 
 

  2. คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิสมัครคัดเลือก 

      ผูสมัครเขารับการคัดเลือก ตองมีคุณสมบัติ ท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามเบื้องตน                 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ               

การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2545 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2564 

 

                     / ขอ 6 ผูท่ี... 
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        ขอ 6 ผูท่ีจะเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะ

ตองหามเบื้องตน ดังตอไปนี้  

       ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

           (1) มีสัญชาติไทย 

           (2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 

           (3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 

       ข. ลักษณะตองหามเบื้องตน 

         (1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

         (2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยองกําหนด คือ 

    1) วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 

    2) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 

    3) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

    4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

       5) โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฎอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปน

อุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนด 

         (3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม

มาตรฐานท่ัวไปหรือหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมาย                

วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 

         (4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 

         (5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ

เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

         (6) เปนบุคคลลมละลาย 

         (7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

         (8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ 

         (9) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐาน

ท่ัวไป หรือหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 

         (10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามมาตรฐานท่ัวไปหรือ

หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน หรือตามกฎหมายอ่ืน 

            / (11) เปนผูเคย... 
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         (11) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานใน

หนวยงานของรัฐ 

       ขอ 7 ผูท่ีจะเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ซ่ึงมีลักษณะตองหามเบื้องตนตาม                  

ขอ 6 ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลอาจพิจารณายกเวนให                   

เขารับราชการไดแตถากรณีมีลักษณะตองหามเบื้องตนตาม (8) หรือ (9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจาก

ราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหามเบื้องตนตาม (10) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจาก

ราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาท่ี  
 

 

สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครคัดเลือก และไมอาจใหเขาคัดเลือกได 

ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501  

และความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 
 

  3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

                         รายละเอียดตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คุณสมบัติ

ของผู ส มัคร และความรูความสามารถท่ีตองการของตํ าแหน ง ท่ีจะดํ าเนินการคัดเลือกนี้  เปน ไป                   

ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ (ผนวก ก) 
 

  4. อัตราเงินเดือนท่ีไดรับ 

      ผูผานการคัดเลือกได และไดรับการบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

      4.1 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ไดรับเงินเดือนข้ัน 15,060 บาท 

      4.2 ตําแหนงนายสัตวแพทยปฏิบัติการ ไดรับเงินเดือนข้ัน 17,570 บาท 
 

  5. กําหนด วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครคัดเลือก 

      ใหผู มีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานดวยตนเอง ได ท่ี                   

สํานักปลัดเทศบาล ชั้น 2 สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง ตั้งแตวันท่ี 13 มกราคม 2566 ถึงวันท่ี                  

19 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ 
 

6. คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

    ผูสมัครคัดเลือกจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จํานวน  300 บาท              

(สามรอยบาทถวน) โดยคาธรรมเนียมในการสมัครจะไมจายคืนให เม่ือไดประกาศชื่อวาเปนผู มีสิทธิ                          

เขารับการคัดเลือกแลว เวนแตมีการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ท้ังหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือสอไปใน                     

ทางทุจริต จึงใหจายคืนคาธรรมเนียมการสมัครแกผูสมัครคัดเลือก เฉพาะผูท่ีมิไดมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต

หรือสอไปในทางทุจริตนั้นได 

 

          / 7. เอกสาร... 
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7. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาย่ืนในวันสมัคร 

                         ผูประสงคจะสมัครคัดเลือก ตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง พรอมหลักฐานเอกสารฉบับจริง 

และฉบับถายเอกสาร รับรองสําเนาถูกตอง พรอมลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ มายื่นในวันสมัคร

ดังตอไปนี้ 

  7.1 ใบสมัคร จํานวน 1 ฉบับ 

               7.2 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน                 

6 เดือน) จํานวน 3 รูป โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล หลังรูปถายดวยตนเอง 

               7.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัว

พนักงานสวนทองถ่ิน          จํานวน 1 ฉบับ 

     7.4 สําเนาทะเบียนบาน     จํานวน 1 ฉบับ 

     7 .5 ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหาม                  

ตามขอ 6 (5) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2545 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

     7.6 สําเนาใบปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 

Records) ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศคัดเลือก โดยตองสําเร็จการศึกษาและไดรับ

อนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครคัดเลือก อยางละ 1 ฉบับ พรอมแสดงเอกสารฉบับจริงตอ

เจาหนาท่ีรับสมัครคัดเลือก กรณีท่ีหลักฐานทางการศึกษาดังกลาวเปนภาษาตางประเทศใหแนบฉบับท่ีแปล      

เปนภาษาไทยดวย ท้ังนี้ ผูท่ีจะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือ

ระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ  

       7.7 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาล

และการผดุงครรภชั้นหนึ่ง (กรณีสมัครคัดเลือกตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) จํานวน 1 ฉบับ 

     7.8 สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยจากสัตวแพทยสภา                  

(กรณีสมัครคัดเลือกตําแหนงนายสัตวแพทยปฏิบัติการ)    จํานวน 1 ฉบับ 

     7.9 ผูสมัครเพศชาย ตองนําหลักฐานสําเนาการข้ึนทะเบียนทหาร (สด.9) หรือหลักฐาน

ผานเกณฑทหาร (สด.43) หรือ (สด.8) ตัวจริงมาแสดงพรอมสําเนา   จํานวน 1 ฉบับ 

       7.10 สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี) 

       7.11 หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงานโดยผูบังคับบัญชาออกให (ถามี) 

               สําหรับการสมัครคัดเลือกครั้งนี้ ใหผูสมัครตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศฯ นี้ 

และรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัคร

คัดเลือก และหากภายหลังปรากฏวาผูสมัครคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติไมครบถวนหรือไมถูกตอง เทศบาล

ตําบลเมืองแกลง จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือก และไมมีสิทธิสอบสัมภาษณหรือไมได                   

รับการบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสมัครคัดเลือก 

          / ผูสมัคร... 
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       ผูสมัครท่ีเปนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ินอ่ืน ท่ีประสงคจะสมัครเขารับ                         

การคัดเลือกในตําแหนงท่ีมีระดับไมสูงกวาท่ีตนดํารงตําแหนงอยู และใชวุฒิเดียวกับท่ีตนดํารงตําแหนงอยู 

จะตองนําหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูมีอํานาจบรรจุแตงต้ัง อนุญาตใหสมัครสอบคัดเลือกกรณี            

มีเหตุพิเศษไมจําเปนตองสอบแขงขันฯ หากผูสมัครสอบรายใดไมนําหนังสืออนุญาตดังกลาวมายื่นพรอม             

ใบสมัคร จะไมมีสิทธิสมัครคัดเลือก หรือถาเปนผูผานการคัดเลือกได จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผานการคัดเลือก 
 

  8. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 

      คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู มีสิทธิเขารับการคัดเลือก                  

วัน เวลา สถานท่ี และระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือกใหทราบ ในวันท่ี 31 มกราคม 2566 โดยปดประกาศไว 

ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง หรือดูรายละเอียดไดท่ี www. muangklang.com หรือสอบถาม      

ทางโทรศัพท หมายเลข 0 3867 5222 ตอ 210 
 

  9. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 

      หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ดังนี้  

      9.1 ภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

   เปนการสอบขอเขียนแบบอัตนัย  โดยผู ส มัครคัดเลือกจะตองสอบความรู

ความสามารถในทางท่ีจะใชในการปฏบิัติงานในหนาท่ีโดยเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 

      9.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

   เปนการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จากประวัติ

สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานและพฤติกรรมท่ีปรากฏทางอ่ืนของผูเขาสอบ และจากการ

สัมภาษณ ท้ังนี้ อาจใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีกก็ได เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ความรูท่ีอาจ

ใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ 

จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค

ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 
 

  10. เกณฑการตัดสิน 

        ผูคัดเลือกได ตองเปนผูสอบไดคะแนนในภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับ

ตําแหนง และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง แตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60 
 

  11. การประกาศผลการคัดเลือกฯ 

         เทศบาลตําบลเมืองแกลง จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ                

ท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ 

2566 โดยจะปดประกาศไว ณ สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง หรือทาง www. muangklang.com  
 

              / 12. การข้ึนบัญชี... 
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  12. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกการข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือก 

        เทศบาลตําบลเมืองแกลง จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก โดยเรียงลําดับจากผูสอบ

ไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบ

กอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา และจะข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกไวไมเกิน 1 ป นับตั้งแตวันประกาศผล                

แตถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหเปนอันยกเลิกการข้ึนบัญชีนั้นไวในบัญชีผูคัดเลือกได คือ 

         1. ผูนั้นไดขอสละสิทธิ บรรจุแตงตั้งในตําแหนงท่ีคัดเลือกได 

         2. ผูนั้นไมมารายงานตัว เพ่ือรับการบรรจุแตงต้ังเปนพนักงานเทศบาลภายในเวลา                        

ท่ีผูมีอํานาจบรรจุแตงตั้งกําหนด ไมนอยกวา 10 วัน นับตั้งแตวันท่ีไปรษณียรับลงทะเบียนแจงหนังสือ                    

มารายงานตัว 

         3. ผูนั้นมีเหตุไมอาจเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการได ตามกําหนดระยะเวลาท่ีจะบรรจุแตงตั้ง

ในตําแหนงท่ีคัดเลือกได 

         4. ได มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกตําแหนงดังกลาว และได ข้ึนบัญชีผูผาน                   

การคัดเลือกใหมแลว บัญชีผูผานการคัดเลือกครั้งนี้เปนอันยกเลิก 
 

  13. เง่ือนไขการบรรจุและแตงตั้ง  

         13.1 เทศบาลตําบลเมืองแกลง จะบรรจุและแตงตั้งผูผานการคัดเลือก ตามลําดับท่ี                  

ในบัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับ

ราชการเปนพนักงานเทศบาล ภายหลังจากท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

ระยอง 

         13.2 ผูสอบคัดเลือกได เม่ือไดรับการบรรจุและแตงตั้งแลว ตองอยูปฏิบัติราชการ                 

ในเทศบาลตําบลเมืองแกลง เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป จึงโอนไปองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนหรือ             

สวนราชการอ่ืนได 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

 

                              ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕65 

 
 (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

                                                ประธานคณะกรรมการคัดเลือกในกรณีท่ีมีเหตุพิเศษ 

                                  ท่ีไมจําเปนตองสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล 
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(ผนวก ก) 

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 

ช่ือตําแหนง   พยาบาลวิชาชีพ   

ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ   

หนาท่ีและความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบั ติงานในฐานะผูปฏิบั ติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู  ความสามารถทางวิชาการ                          

ในการทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน

ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

  1. ดานการปฏิบัติการ 

                         1.1 ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการใหการพยาบาล                         

แกผูใชบริการ เพ่ือใหไดรับการดูแลท่ีถูกตองเหมาะสมและปลอดภัย 

      1.2 คัดกรองประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะหปญหา วินิจฉัยปญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให       

การชวยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร การพยาบาลไดอยางถูกตองเหมาะสมทันสถานการณและทันเวลา 

              1.3 บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานการพยาบาลเบื้องตน เพ่ือพัฒนาการ ดูแล

ผูปวย ใหเกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ 

      1.4 สงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอ่ืนๆ ทางดาน

สุขภาพเพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชน 

      1.5 การใชเครื่องมือพิเศษชวยผูปวยในกรณีมีอุบัติเหตุขัดของในระบบหายใจ ใหยาระงับ

ความรูสึกและควบคุมอาการผูปวยระหวางใหยา การควบคุมดูแลอาการและใหการพยาบาลดังกลาว จัดเตรียม

ผูปวยและสงเครื่องมือในการผาตัด ปฏิบัติการผดุงครรภและใหการชวยเหลือการผิดปกติตามระบบ 

    1.6 ชวยแพทยในการบําบัดรักษา ในการใชเครื่องมือพิเศษเพ่ือการตรวจวินิจฉัยและ                 

การบําบัดรักษา 

          1.7 ปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค เชน การวางแผน นิเทศการปฏิบัติงาน

สงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคแกผูปวยท่ีอยูระหวางการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล เพ่ือสุขภาพท่ีดี

ของประชาชน 

      1.8 ตรวจเยี่ยมบาน โรงเรียน ใหคําแนะนํา คําปรึกษา การชวยเหลือทุกกลุมวัยและ

ผูดอยโอกาส ผูพิการ กลุมเสี่ยง ผูผานการบําบัดยาเสพติด ผูท่ีมีปญหาดานสุขภาพกาย/จิต เพ่ือใหมีสุขภาวะ                   

ท่ีดีอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 

  2. ดานการวางแผน 

    2.1 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน 

หรือโครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

      2.2 จัดเรียงลําดับความสําคัญของแผนงาน โครงการเพ่ือนําเสนอทางเลือกใหแก

ผูบังคับบัญชา 

             2.3 รวมวางแผนพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือใหไดขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง

ชัดเจนในการดูแลสุขภาพของประชาชน 
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  3. ดานการประสานงาน 

       3.1 ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายใน และภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือให                  

เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

        3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน                     

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

         3.3 ใหขอคิดเห็นในฐานะผูปฏิบัติงาน เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือ                                

ในการดําเนินการรวมกัน 

  4. ดานการบริการ 

          4.1 สอน แนะนํา ใหคําปรึกษา เบื้องตนแกผูใหบริการและครอบครัว ชุมชน เก่ียวกับ               

การสงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา ฟนฟูสมรรถภาพเพ่ือใหประชาชนสามารถดูแลตนเองได 

          4.2 ใหบริการขอมูลทางวิชาการ จัดเก็บขอมูลเบื้องตน เก่ียวกับการพยาบาล เพ่ือให

ประชาชนไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและ                    

ใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

          4.3 บริการใหภูมิคุมกันโรค ตลอดจนบริการสงเสริมสุขภาพมารดาและทารก และ                    

การวางแผนครอบครัว เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง และทราบถึงการดูแลตนเองและบุคคล                

รอบขางอยางถูกตองเหมาะสม 

          4.4 สอนนิเทศ ฝกอบรมถายทอดความรู เทคโนโลยีทางการพยาบาลแกผูใตบังคับบัญชา 

หรือบุคคลภายนอก เพ่ือใหมีความรูในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

  1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง               

การพยาบาล และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและ                   

การผดุงครรภชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงนี้ได 

  2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง                

การพยาบาล และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและ                 

การผดุงครรภชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงนี้ได 

  3. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง              

การพยาบาล และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและ                    

การผดุงครรภชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงนี้ได 

 

 



- 9 - 
 

ความรูและความสามารถท่ีตองการ 

  1. ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน ประกอบดวย 

      1.1 ความรูท่ีจําเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)        ระดับ 1 

   1.2 ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)         ระดับ 1 

   1.3 ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

         ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระดับ 1 

   1.4 ความรูเรื่องการจัดการความรู ระดับ 1 

   1.5 ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร ระดับ 1 

   1.6 ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1 

   1.7 ความรูท่ัวไปเรื่องชุมชน ระดับ 1 

   1.8 ความรูเรื่องการวิเคราะหผลกระทบตางๆ เชน การประเมินผลกระทบ   

    สิ่งแวดลอม (EIA) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ฯลฯ  ระดับ 1 

   1.9 ความรูเรื่องสื่อสารสาธารณะ ระดับ 1 

  2. ทักษะท่ีจําเปนประจําสายงาน ประกอบดวย 

   2.1 ทักษะการบริหารขอมูล ระดับ 1 

   2.2 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับ 1 

   2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1 

   2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 1 

   2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอและถายทอดความรู ระดับ 1 

   2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1 

   2.7 ทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตร ระดับ 1 

  3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย 

   3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

     3.1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 

    3.1.2 การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ 1 

    3.1.3 ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ 1 

    3.1.4 การบริการเปนเลิศ ระดับ 1 

    3.1.5 การทํางานเปนทีม ระดับ 1 

   3.2 สมรรถนะประจําสายงาน 

    3.2.1 การแกไขปญหาแบบมืออาชีพ ระดับ 1 

    3.2.2 การคิดวิเคราะห ระดับ 1 

    3.2.3 การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1 

    3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน ระดับ 1 

    3.2.5 จิตสํานึกและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ระดับ 1 
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(ผนวก ก) 

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 

ช่ือตําแหนง   นายสัตวแพทย   

ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ   

หนาท่ีและความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบั ติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ                          

ในการทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสัตวแพทย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน                

ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

  1. ดานการปฏิบัติการ 

            1 .1  ศึกษา วิ เคราะห  วิจั ย เก่ี ยว กับ โรคสั ตว  โรคติ ดต อระหว างสั ตวและคน                                

ดานหองปฏิบัติการ ดานการชันสูตรโรคสัตว ดานการผลิตการทดสอบชีวภัณฑสัตว ดานสัตวทดลอง         

ดานสาเหตุและปจจัยท่ีทําใหเกิดโรค ดานปองกัน ควบคุม กําจัดโรคสัตว รวมท้ังพัฒนาระบบการจัดการ               

ดานสุขภาพสัตว ดานสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย เพ่ือใหสัตวมีสุขภาพดีและใหผูบริโภคมีความปลอดภัย 

       1.2 ศึกษา วิเคราะห วิจัย เก่ียวกับการขยายพันธุสัตวดวยวิธีการผสมเทียมและดานการ

ผลิตสัตวโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ ดานขอมูลสารสนเทศดานการผสมเทียม ดานการผลิต การปรับปรุงพันธุ   

การทดสอบพอพันธุ ดานความสมบูรณพันธุ ดานการผลิต และควบคุมคุณภาพการผลิตน้ําเชื้อสัตวพอพันธุและ

ตัวออนตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว เพ่ือผลิต พัฒนาพันธุและขยายพันธุปศุสัตวท่ีมีพันธุกรรมดี 

       1.3 ศึกษา วิเคราะห พัฒนามาตรฐาน ดานการกักกันสัตว ดานการเลี้ยงสัตวปลอดโรค    

ดานการชันสูตรโรคสัตว ดานการผลิต เชน ฟารมมาตรฐาน โรงงาน โรงฆาสัตว โรงงานแปรรูป โรงงาน                

อาหารสัตว เปนตน ดานการตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว อาหารสัตว ยาสัตว ชีววัตถุสําหรับสัตว 

วัตถุอันตรายสําหรับสัตว ดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการสัตวแพทยสาธารณสุขดานหองปฏิบัติการ

ตรวจสอบ เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานใหเปนสากล 

       1.4 ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพ และใหการรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว                     

ชีวภัณฑสัตว การชันสูตรโรคสัตว การควบคุมปองกันโรคระบาด และสิ่งแวดลอมการปศุสัตวท่ีมีผลกระทบตอ

สุขภาพสัตวและการสาธารณสุข 

       1.5 ดําเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของปศุสัตว สินคา                     

ปศุสัตว อาหารสัตว ยาสัตว ชีววัตถุ ฟารมเลี้ยงสัตว สถานท่ีเลี้ยงสัตว และสิ่งแวดลอมปศุสัตว ณ สถาน

ประกอบการ หองปฏิบัติการ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

       1.6 กํากับ ดูแลงานและดําเนินการควบคุมปองกันโรคระบาดใหแกสัตว ควบคุม 

เคลื่อนยาย และกักกันสัตว ซากสัตว ผลิตภัณฑสัตว ผลิตและขยายพันธุสัตว 

       1.7 รวบรวม วิเคราะหขอมูลดานสุขภาพสัตว การผลิตสัตว ตลอดจนการสืบยอนขอมูล   

เพ่ือการวางแผนและดําเนินการในการควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว ขยายพันธุสัตวเพ่ิมประสิทธิภาพ                    

การผลิตสัตวและแกไขปญหาระบบสืบพันธุ 
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       1.8 รวบรวมขอมูลระบบตรวจสอบยอนกลับดานการปศุสัตว เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ      

เรียกคืนผลผลิตท่ีไมไดมาตรฐาน และหาสาเหตุขอพกพรองในการผลิต 

       1.9 ตรวจและรักษาพยาบาลสัตวทางดานอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม ศึกษา

วิเคราะห ชันสูตรโรคสัตว ซ่ึงเกิดจากเชื้อประเภทตางๆ รวมถึงตรวจควบคุมการนําเขา – สงออกนอกประเทศ 

ซ่ึงสัตวและซากสัตว 

       1.10 สํารวจและเฝาระวังโรคสัตว โรคติดตอจากสัตวไปสูคน โรคติดตอจากสัตวไปสูสัตว 

และโรคตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเฝาระวัง และปองกันมิใหโรคตางๆ เกิดการแพรระบาดท้ังในคนและในสัตว              

เฝาระวัง ควบคุม และปองกันโรคระบาดตางๆ เพ่ือควบคุมและปองกันโรคระบาดอันจะทําใหเกิดความเสียหาย

แกเศรษฐกิจและการเกษตรและสามารถเตรียมวางแผนการปองกันโรคใหมีประสิทธิภาพ 

       1.11 รับผิดชอบ และดูแลการฆาและการจําหนายเนื้อสัตวในพ้ืนท่ี ท่ีรับผิดชอบ                    

ใหไดมาตรฐาน คุณภาพ และเกิดความถูกตอง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตวท่ีกําหนดไว 

เพ่ือใหประชาชนผูบริโภคไดบริโภคเนื้อสัตว ท่ีมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและดําเนินงานตรวจสอบเนื้อสัตว 

จากโรงฆาสัตวในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือนํามาตรวจสอบคุณภาพของเนื้อใหถูกตองตามมาตรฐานและ                      

ใหประชาชนบริโภคเนื้อสัตวไดอยางปลอดภัย 

       1.12 จัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเก่ียวของดานสัตวแพทย เพ่ือเปนขอมูล   

ท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานสัตวแพทยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  2. ดานการวางแผน 

           2.1 วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการ วางแผนการทํางานของหนวยงาน      

หรือโครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

           2.2 ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายใน และภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือให                

เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

           2.3 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน                      

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจ หรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  3. ดานการบริการ 

      3.1 ใหคําแนะนํา ตอบปญหา ชี้แจง จัดทําสื่อสารสนเทศ เผยแพรขอมูล ถายทอด

เทคโนโลยี เก่ียวกับหลักวิชาการสัตวแพทย และงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ                    

ท่ีถูกตอง  

          3.2 ใหบริการในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ เปนไปอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผูรับ 

บริการมีความพึงพอใจ  
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ไดรับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางสัตวแพทยศาสตร และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพการสัตวแพทยจากสัตวแพทยสภา หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดวาใช

เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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ความรูและความสามารถท่ีตองการ 

  1. ความรูท่ีจําเปนประจําสายงาน ประกอบดวย 

      1.1 ความรูท่ีจําเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)        ระดับ 1 

   1.2 ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)         ระดับ 1 

   1.3 ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

         ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระดับ 1 

   1.4 ความรูเรื่องการจัดการความรู ระดับ 1 

   1.5 ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร ระดับ 1 

   1.6 ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1 

   1.7 ความรูท่ัวไปเรื่องชุมชน ระดับ 1 

   1.8 ความรูเรื่องการวิเคราะหผลกระทบตางๆ เชน การประเมินผลกระทบ   

    สิ่งแวดลอม (EIA) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ฯลฯ  ระดับ 1 

   1.9 ความรูเรื่องสื่อสารสาธารณะ ระดับ 1 

  2. ทักษะท่ีจําเปนประจําสายงาน ประกอบดวย 

   2.1 ทักษะการบริหารขอมูล ระดับ 1 

   2.2 ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับ 1 

   2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1 

   2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 1 

   2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอและถายทอดความรู ระดับ 1 

   2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1 

   2.7 ทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตร ระดับ 1 

  3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย 

   3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

     3.1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์ ระดับ 1 

    3.1.2 การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ระดับ 1 

    3.1.3 ความเขาใจในองคกรและระบบงาน ระดับ 1 

    3.1.4 การบริการเปนเลิศ ระดับ 1 

    3.1.5 การทํางานเปนทีม ระดับ 1 

   3.2 สมรรถนะประจําสายงาน 

    3.2.1 การแกไขปญหาแบบมืออาชีพ ระดับ 1 

    3.2.2 การคิดวิเคราะห ระดับ 1 

    3.2.3 การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1 

    3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน ระดับ 1 

    3.2.5 จิตสํานึกและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ระดับ 1 


