ประกาศสานักงานปศุสัตว์เขต ๔
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ ไป ตาแหน่ง นายสัตวแพทย์
.............................................................
ด้วยส ำนั ก งำนปศุสัตว์เขต ๔ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร
ประเภททั่วไป ฉะนั้ น อำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริห ำรพนักงำนรำชกำรเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร
เงื่อ นไขกำรสรรหำและเลื อ กสรรพนั ก งำนรำชกำร และแบบสั ญ ญำจ้ ำ ง ของพนั ก งำนรำชกำร ลงวั น ที่
๑๑ กันยำยน ๒๕๕๒ และประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง กำรกำหนดลักษณะงำนและ
คุ ณ สมบั ติ เฉพำะงำน คุ ณ สมบั ติ ข องกลุ่ ม งำน และกำรจั ด กรอบอั ต รำก ำลั ง พนั ก งำนรำชกำร ลงวั น ที่
๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
- ตำแหน่ง นำยสัตวแพทย์
จำนวน ๑ อัตรำ
รายละเอียดแต่ละตาแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชำติไทย
๒. มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ ๑๘ ปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๔. ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่
ในพรรคกำรเมือง
๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เพรำะกระทำควำมผิด
ทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่น
ของรัฐ
หมำยเหตุ ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ทำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำง
ส่ ว นรำชกำร พนั ก งำนหรื อ ลู ก จ้ ำงของหน่ ว ยงำนอื่ น ของรั ฐ รั ฐ วิ ส ำหกิ จ หรื อ พนั ก งำนหรื อ ลู ก จ้ ำงของ
ส่วนรำชกำรท้องถิ่น และต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิ น ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำม
ตำมกฎหมำย ก.พ. ฉบับที่ ๓ มำยื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง ตำมที่ระบุไว้ในรำยละเอียดเกี่ยวกับ
กำรรับสมัครแต่ละตำแหน่ง แนบท้ำยประกำศนี้
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๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครได้จำก Website : http://region4.dld.go.th/ และ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป (ชั้น ๒) สำนักงำนปศุสัตว์เขต ๔ เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่ำพระ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ในวันและเวลำรำชกำร
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑) รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด ๓ x ๔ ชม. หรือ ขนำด ๑.๒ x ๑.๕ นิ้ว
โดยถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
๒) สำเนำแสดงผลกำรศึกษำ และระเบียบแสดงผลกำรเรียนที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำ
ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่ำงน้อย ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจ
ภำยในวันปิดรับสมัครคือวันที่ ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๖๔
๓) สำเนำใบปริญ ญำบั ตร หรือ ส ำเนำใบรับรองคุณ วุฒิ โดยอนุมัติของ สภำมหำวิทยำลั ย
จำนวน ๑ ฉบับ (สำหรับวุฒิปริญญำตรี)
๔) สำเนำบัตรประชำชน , สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ
๕) สำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จำนวน ๑ ฉบับ
๖) ส ำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญ กำรสมรส (เฉพำะผู้ส มัครเพศหญิง) สำเนำใบผ่ ำน
เกณฑ์ ท หำร ส ำเนำใบผ่ ำ นกำรเรี ย น รด. (เฉพำะผู้ ส มั ค รชำย) ใบเปลี่ ย นชื่ อ - นำมสกุ ล (ในกรณี ที่
ชื่อ – นำมสกุล ในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน)
ทั้งนี้ ในสำเนำหลักฐำนทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนำถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าสมัครสอบ
- ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็น ผู้มี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และคุ ณ สมบั ติ เฉพำะส ำหรับ ต ำแหน่ งตรงตำมประกำศรับ สมั ค รจริง และจะต้ อ งกรอก
รำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้ วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
อันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมวุฒิของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรเลือกสรรครั้งนี้เป็น
โมฆะสำหรับผู้นั้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
ส ำนั กงำนปศุ สั ต ว์เขต ๔ จะประกำศรำยชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เข้ ำรับ กำรประเมิ น สมรรถนะ และ
กำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมิน ในวันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ณ สำนักงำนปศุสัตว์เขต ๔ เลขที่ ๓
หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่ำพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และทำงเว็บไซต์ http://region4.dld.go.th/ หัวข้อ “ข่ำว
รับสมัครงำน”
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ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะตำมเกณฑ์กำรประเมิน ตำมรำยละเอียดเกี่ยวกับกำร
รับสมัครแนบท้ำยประกำศนี้
๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ ถื อ ว่ ำ เป็ น ผู้ ที่ ผ่ ำ นกำรเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ได้ ค ะแนนในกำรประเมิ น สมรรถนะ
แต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖0 โดยกำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมลำดับคะแนนที่สอบได้
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ส ำนั ก งำนปศุ สั ต ว์ เขต ๔ จะประกำศรำยชื่ อ ผู้ ผ่ ำนกำรเลื อ กสรรตำมล ำดั บ คะแนนสอบ
ณ สำนักงำนปศุสัตว์เขต ๔ และทำง Website : http://region4.dld.go.th/ โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็น
อันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี หรือ นับแต่วันประกำศรับสมัครใน
ตำแหน่งที่มีลักษณะงำนเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมที่กรมปศุสัตว์ กำหนด
ประกำศ ณ วันที่ ๗ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นำยศิลปกิจ บุญโพธิ์)
นำยสัตวแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ รักษำรำชกำรแทน
ปศุสัตว์เขต ๔
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๑. ตาแหน่ง นำยสัตวแพทย์
ชื่อตาแหน่ง นำยสัตวแพทย์
กลุ่มงาน
วิชำชีพเฉพำะ
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
๑. ปฏิบัติงำนด้ำนกำรวิเครำะห์ ทดสอบ วิจัย ชันสูตรโรคสัตว์ และพัฒนำเทคโนโลยี ด้ำนกำรตรวจ
วิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร รวมถึงกำรประมวลผลแปรผล และรวบรวมข้อมูลผลกำรวิเครำะห์ทดสอบของ
ห้องปฏิบัติกำร
๒. ดำเนินกำรในกำรจัดทำระบบคุณภำพและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำมระบบมำตรฐำนสำกล
๓. ตรวจสอบรับรองโรงงำนผลิตและคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์ในขบวนกำรผลิตสินค้ำปศุสัตว์
๔. ศึกษำ วิเครำะห์และวำงแผนงำนด้ำนกำรขยำยพันธุ์สัตว์ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพ
๕. ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๖. ศึกษำ รวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ควำมรู้ทำงวิชำกำรสัตวแพทย์
๗. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
อัตราว่าง
๑ อัตรำ
ค่าตอบแทน ๒๓,๔๓๐ บำท
สิทธิประโยชน์ ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ได้รับปริญญำสำขำวิชำสัตวแพทย์ศำสตร์และได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบกำรสัตวแพทย์
จำกสัตวแพทย์สภำ
๒. มีควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
๓. มีควำมสำมำรถในกำรพูดภำษำอังกฤษ
ความรู้ความสามารถเฉพาะ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
๑. มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง
๒. มีทักษะทีจ่ ำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง
๓. มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง
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ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะตำมเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีประเมิน
๑. ความรู้
๒๕๐
โดยวิธีการสอบข้อเขียน
๑.๑ ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป
๑๐0
๑.๒ ควำมรู้ควำมสำมำรถสำหรับตำแหน่ง
๑๕๐
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
๒.๑ ควำมสำมำรถหรือทักษะในหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง
๒.๒ ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft office
๒.๓ ควำมสำมำรถในกำรพูดภำษำอังกฤษ

๑๕๐
๕o

๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล
๓.๑ กำรประสำนสัมพันธ์และกำรทำงำนเป็นทีม
๓.๒ ควำมมีมนุษยสัมพันธ์
๓.๓ ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
๓.๔ ศิลปะกำรสื่อสำร จูงใจ
๓.๕ ควำมเสียสละต่อส่วนรวม

๑00
๒o
๒o
๒o
๒o
๒๐

รวม

โดยวิธีสัมภาษณ์และทดสอบ

๕o
๕o
โดยวิธีสัมภาษณ์

๕oo

จะดาเนินการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
๑. ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑ ก่อน
๒. ผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ ดังกล่ำว จะต้องเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะข้อ ๒ ในครั้งที่ ๒
๓. ผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ ข้อ ๓
๔. เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำสอบ หน่วยงำนอำจดำเนินกำรประเมินสมรรถนะต่อเนื่องเลยก็ได้

