ประกาศจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วย สํ านั กงานปศุ สัตว์ จังหวั ดนนทบุรี ประสงค์จะรั บสมัค รบุ คคลเพื่ อจัดจ้ างเป็ นพนั กงาน
ราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงาน คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
- ตําแหน่งพนักงานตรวจโรคสัตว์
รายละเอียดแต่ละตําแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุ ณ สมบั ติ ทั่ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํา หรับ ตํา แหน่ ง ของผู้ มี สิท ธิ ส มั ค รเข้ า รั บ การ
เลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๕. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรม
๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กสรรในวัน ทํ าสั ญ ญาจ้ าง จะต้ อ งไม่ เป็ น ข้ า ราชการหรื อ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องทําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นต้องห้ามกฎ
ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับสมัครแต่ละตําแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
/๓. การรับสมัคร...

-๒๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัคร Download ใบสมัครจาก website: dld.go.th/pvlo_ntb
หรือขอรับใบสมัครได้ที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่าย ไม่เกิน
๑ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป
๒. สํ า เนาแสดงผลการศึ ก ษา และระเบี ย บแสดงผลการเรี ย นที่ แ สดงว่ า มี
วุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่รับสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอํานาจ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
๔, สํ า เนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบสํ า คั ญ การสมรส (เฉพาะผู้ ส มั ค รเพศหญิ ง )
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลั กฐานทุ ก ฉบับ ให้ผู้ส มัครเขี ยนคํารั บรองสํ าเนาถูกต้ อง และ
ลงชื่อกํากับไว้ด้วย
๓.๓ เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้ รับ สมั ค รเข้ ารับ การเลือ กสรรจะต้ อ งรับ ผิด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รอง
ตนเองว่ามีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัครอันมีผลทําให้ไม่มีสิทธิสมัคร
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะและกําหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ
ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. และประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา
๑๐.๐๐ น. ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินทุกด้านและได้
คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนน
ที่สอบได้

/๗. การประกาศ...

-๓๗. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับ
คะแนนที่สอบ ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้
เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร
ในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๘. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

( นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์ )
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔
..........................................................
๑. ตําแหน่ง พนักงานตรวจโรคสัตว์
ชื่อตําแหน่ง
พนักงานตรวจโรคสัตว์
ตําแหน่งเลขที่ ๓๙๖๐
กลุ่มงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบตําแหน่ง
๑. ทําหน้าที่เป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจําโรงฆ่าสัตว์นายอารีย์ สะอาดในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางบัวทอง ที่สังกัด
๒. ดําเนินการตรวจสอบสุขภาพสัตว์ที่มีชีวิตที่เข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ประจําวัน
๓. ดําเนินการตรวจสอบเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ภายหลังการฆ่าประจําวัน
๔. เสนอความเห็นผลการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์และผลการตรวจเนื้อสัตว์ใน
โรงฆ่าสัตว์ภายหลังการฆ่าประจําวันต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทํารายงานประจําวันและรายงานสรุปประจําเดือนผลการตรวจสุขภาพสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
ก่อนการฆ่าและผลการตรวจเนื้อสัตว์ภายหลังการฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ส่งให้สาํ นักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย
ที่
๑ โดยเสนอผ่านสํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางบัวทองที่สังกัด
๖. ดําเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่สาํ นักงานปศุสัตว์อําเภอบางบัวทอง ที่
สังกัดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และจัดทํารายงานประจําเดือนส่งให้สํานักสุขศาสตร์สตั ว์และสุขอนามัยที่ ๑ โดย
เสนอผ่านสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ที่สังกัด
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง
๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๙,๕๓๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง ๗ เดือน (มีนาคม – กันยายน ๒๕๕๔)

๒. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๑. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ การเกษตร
๒. มีความรู้เกีย่ วกับการทํางานวิจัย
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
๔. มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้
๓. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
๑. ความรู้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป
๑.๒ ความรู้ด้านการผลิต ปรับปรุงพันธุ์สัตว์
๑.๓ ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้นสําหรับสัตว์
๑.๔ ความรู้ด้านโรคสัตว์
๑.๕ ความรู้ด้านโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
๑.๖ ความรู้ด้านความปลอดภัยด้านอาหาร
๑.๗ ความรู้ด้านสวัสดิภาพสัตว์
๑.๘ ความรู้ด้านคุณภาพเนื้อสัตว์
๑.๙ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และ
จําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ
และคําสั่งที่เกี่ยวข้อง
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
๒.๑ มีทกั ษะในการวางแผนงานวิจัย และสถิติเบื้องต้น
๒.๒ มีทกั ษะในด้านการผลิตสัตว์ หรือปรับปรุงพันธุ์สัตว์
๒.๓ มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
๒.๔ มีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์
๒.๕ มีทกั ษะในการแก้ปัญหา
๓. คุณสมบัตสิ ่วนบุคคล
๓.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
๓.๓ มนุษยสัมพันธ์
๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ
รวม

คะแนนเต็ม
วิธีประเมิน
โดยวิธีสอบข้อเขียน
๒๐๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๓๐
๓๐
๒๐๐
๕๐
๕๐
๕๐
๒๕
๒๕
๑๐๐
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๕๐๐

โดยวิธีทดสอบ
ตัวอย่างงาน

โดยวิธีสัมภาษณ์

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
๑. ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑ ก่อน
๒. ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะข้อ ๒ ในครั้งที่ ๒
๓. ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะข้อ ๓

