
 
 
 
 
 

ประกาศจังหวัดนนทบุรี 
 

เร่ือง   รับสมคัรบุคคลเพ่ือเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งพนักงานตรวจโรคสัตว์ (ทดแทน) 
 
 

  ด้วย สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการประเภททั่วไป  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ์  
วิธีการ  เง่ือนไข  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่    
๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน  ราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะงาน  คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่     
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

. ๑ ชื่อตําแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
- ตําแหน่งพนักงานตรวจโรคสัตว์   
รายละเอียดแต่ละตําแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศน้ี                   

  ๒.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร 
 ๒.๑   คุณสมบัติทั่วไป 
  ๑. มีสัญชาติไทย 
  ๒. มีอายุไม่ตํ่ากว่า  ๑๘  ปี 
  ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
  ๔. ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิต  
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๕. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
  ๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรม 
  ๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรในวันทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องทําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นต้องห้ามกฎ  
ก.พ.  ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)  มาย่ืนด้วย 
 ๒.๒   คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเก่ียวกับการ
รับสมัครแต่ละตําแหน่ง  แนบท้ายประกาศน้ี 
 

/๓. การรับสมคัร... 
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๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
      ให้ผู้ประสงค์สมัครขอรับใบสมัครได้ที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  หรือ

Download จากเว็บไซต์ http://www.dld.go.th/pvlo_ntb  และให้ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงาน    
ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  ต้ังแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔  ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ในวันและเวลาราชการ 

๓.๒  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
 ๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 น้ิว โดยถ่าย ไม่เกิน 

๑ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)  จํานวน  ๑  รูป 
 ๒ .  สําเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่ามี             

วุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่รับสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ  โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอํานาจ  ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 

 ๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ  ๑  ฉบับ 
 ๔ , สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)           

ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ในกรณีช่ือ-นามสกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน)  อย่างละ  ๑  ฉบับ 
 ทั้งน้ี  ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง  และ      

ลงช่ือกํากับไว้ด้วย 
  ๓.๓  เง่ือนไขการรับสมัคร 

      ผู้รับสมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่ามีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัครอันมีผลทําให้ไม่มีสิทธิสมัคร
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน 

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะและกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ี 
ในการประเมินสมรรถนะ                                                                                      
  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ 
ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สอบข้อเขียน วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. และ 
สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียดเก่ียวกับ
การสมัครแนบท้ายประกาศน้ี 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการประเมินทุกด้านและได้
คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  ๖๐   โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนน 
ที่สอบได้ 
 
 
 

/๗. การประกาศ... 
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. ๗ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับ  
คะแนนที่สอบ  ณ  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  ในวันที่  ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔  เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยบัญชี
รายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก  หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด  ๑  ปี  นับแต่วันข้ึนบัญชี หรือนับแต่วัน
ประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันน้ีใหม่แล้วแต่กรณี 

. ๘ การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีกําหนด 
   

           ประกาศ  ณ วันที่  ๒๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

( นายประดิษฐ ์ สุคนธสวัสด์ิ ) 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัคร 

ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
.......................................................... 

 ๑. ตําแหน่ง พนักงานตรวจโรคสัตว์ 
   ช่ือตําแหน่ง  พนักงานตรวจโรคสัตว์  
   ตําแหน่งเลขที ่ ๓๙๖๐ 
    กลุ่มงาน   กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
      หน้าท่ีความรับผิดชอบตําแหน่ง 
  ๑. ทําหน้าที่เป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจําโรงฆ่าสัตว์นายอารีย์  สะอาดในพ้ืนที่รับผดิชอบ 
ของสํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางบัวทอง ที่สังกัด 
  ๒. ดําเนินการตรวจสอบสุขภาพสัตว์ที่มีชีวิตที่เข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ประจําวัน 
  ๓. ดําเนินการตรวจสอบเน้ือสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ภายหลังการฆ่าประจําวัน 
  ๔. เสนอความเห็นผลการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์และผลการตรวจเน้ือสัตว์ใน
โรงฆ่าสัตว์ภายหลังการฆ่าประจําวันต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย
เน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
  ๕. จัดทํารายงานประจําวันและรายงานสรุปประจําเดือนผลการตรวจสขุภาพสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
ก่อนการฆ่าและผลการตรวจเน้ือสัตว์ภายหลังการฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ส่งให้สาํนักสุขศาสตรส์ัตว์และสุขอนามัย       ที ่
๑ โดยเสนอผ่านสํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางบัวทองที่สังกัด 
  ๖. ดําเนินการเก็บตัวอย่างเน้ือสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่สาํนักงานปศุสัตว์อําเภอบางบัวทอง ที่
สังกัดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และจัดทาํรายงานประจําเดือนส่งให้สํานักสุขศาสตร์สตัว์และสุขอนามัยที่ ๑ โดย
เสนอผ่านสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ที่สังกัด 
  ๗. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 อัตราว่าง   ๑  อัตรา 
 ค่าตอบแทน  ๙,๕๓๐ บาท 
 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
  ๑. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางสตัวบาล สัตวศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์  การเกษตร                                   
   ๒. มีความรู้เกีย่วกับการทํางานวิจัย                                                                     
           ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
  ๔. มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ 
  
๓. หลักเกณฑ์และวิธีการเลอืกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ดังน้ี 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน 
๑. ความรู ้
       ๑.๑ ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
       ๑.๒ ความรู้ด้านการผลติ ปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ 
       ๑.๓ ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์เบ้ืองต้นสําหรับสัตว์ 
       ๑.๔ ความรู้ด้านโรคสัตว์ 
       ๑.๕ ความรู้ด้านโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 
       ๑.๖  ความรู้ด้านความปลอดภัยด้านอาหาร 
       ๑.๗ ความรู้ด้านสวัสดิภาพสัตว์ 
       ๑.๘ ความรู้ด้านคุณภาพเน้ือสัตว์ 
        ๑.๙ ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และ 
             จําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมท้ังกฎกระทรวง ระเบียบ 
             และคําสั่งที่เก่ียวข้อง 
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
       ๒.๑  มทีกัษะในการวางแผนงานวิจัย และสถิติเบ้ืองต้น 
       ๒.๒ มีทกัษะในด้านการผลิตสัตว์ หรอืปรับปรุงพันธ์ุสัตว์       
       ๒.๓ มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
       ๒.๔ มีทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
       ๒.๕ มีทกัษะในการแก้ปัญหา 
๓. คุณสมบัติส่วนบคุคล 
        ๓.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
        ๓.๒ ความคิดริเร่ิมและปฏิภาณไหวพริบ 
        ๓.๓ มนุษยสัมพันธ์ 
        ๓.๔ ทศันคติ แรงจูงใจ 
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โดยวิธีสอบข้อเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิธีทดสอบ
ตัวอย่างงาน 
 
 
 
 
โดยวิธีสัมภาษณ์ 

รวม ๕๐๐  
 


	0Bประกาศจังหวัดนนทบุรี

