ประกาศจังหวัดระยอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------ด้วยจังหวัดระยอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพือ่ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.
๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัตเิ ฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่
28 กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕54 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล
1.2 กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
1.3 รายละเอียดการจ้างและค่าตอบแทน (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
อัตราว่าง
1 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ.2547
ระยะเวลาการจ้าง 10 เดือน สิ้นสุดระยะการจ้าง 30 กันยายน 2562
๒. คุณสมบัตทิ ั่วไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มสี ทิ ธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัตทิ ั่วไป
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัคร
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มกี ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นสิ่งรังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูท้ ี่ผ่านการเลือกสรรในวันทีท่ าํ สัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการท้องถิ่นและต้องนําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติ
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ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามทีร่ ะบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ก องการเจ้ า หน้ า ที่ กรมปศุสัตว์
http://person.dld.go.th หัวข้อพนักงานราชการ หรือขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดระยอง เลขที่ ๓๗ หมู่ที่ ๓ ถนนกรอกยายชา ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 พฤศจิกายน ๒๕61 ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน
๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป
(๒) สําเนาประกาศนียบัตร จํานวน 1 ฉบับ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕61
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
(6) สําเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓ เป็นต้น)
หรือได้รับการยกเว้น จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผสู้ มัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อ
กํากับไว้ด้วย
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัครอันมีผลทําให้ผสู้ มัครไม่มสี ิทธิสมัคร ตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
กําหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการประเมินสมรรถนะ
จังหวัดระยอง โดยคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่ง
เจ้าพนักงานสัตวบาล จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕61 ณ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ระยอง และทางเว็บไซต์สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง http://pvlo-ray.dld.go.th/webnew
๕. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการประเมิน ตามที่
ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๖. เกณฑ์การตัดสิน...

-3๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ทจี่ ะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมกี ารประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผทู้ ไี่ ด้คะแนนจาก
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า และหาก
คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะพิจารณาจากลําดับใน
การสมัครสอบของผู้ทําได้สมัครก่อน เป็นผูท้ ี่อยู่ในลําดับทีส่ ูงกว่า
๗. การประกาศรายชื่อและการขึน้ บัญชีรายชื่อผูผ้ ่านการเลือกสรร
จังหวัดระยอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบที่ได้ ณ สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดระยอง และทางเว็บไซต์สํานักงานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ระยอง http://pvlo-ray.dld.go.th/webnew โดย
บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิน้ ผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด ๑ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่
วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่ มี ลั ก ษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
หมายเหตุ : จะจ้างต่อเมื่อได้รับงบประมาณจากกรมปศุสัตว์แล้วเท่านั้น
๘. การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้ า่ นการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามที่จังหวัดระยองกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕61

-๔-

รายละเอียดการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕61

-----------------------------------------------1. ตําแหน่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

ชื่อตําแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล
กลุ่มงาน กลุม่ งานเทคนิคทั่วไป
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตําแหน่ง
(1) รับผิดชอบการผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์
(2) ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ และพืชอาหารสัตว์
(3) ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย
(4) ปฏิบัติงานด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธุ์สัตว์ของเกษตรกร
(5) ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์
(6) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง
ค่าตอบแทน
สิทธิประโยชน์
ระยะเวลาจ้าง

1 อัตรา
๑3,80๐ บาท
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
10 เดือน สิน้ สุดระยะเวลาจ้าง 30 กันยายน ๒๕62

2. คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
2. เป็นผู้มคี วามสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือใช้งานอินเตอร์เน็ต
4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง

3. หลักเกณฑ์…

-53. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม
200
1. ความรู้
100
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
100
1.2 ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์หรือพันธุ์พืช
อาหารสัตว์ หรือด้านการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์และพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
2.1 มีทักษะในการผลิตสัตว์ หรือพืชอาหารสัตว์ หรือ
ด้านการผสมเทียม หรือการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และ
พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
2.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
2.3 มีทกั ษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2.4 มีทักษะในการแก้ปัญหา

200
50

3. คุณสมบัตสิ ่วนบุคคล
3.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์
3.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
3.3 มนุษยสัมพันธ์ และการทํางานเป็นทีม
3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ

100
25
25
25
25

รวม

วิธปี ระเมิน
โดยวิธสี อบข้อเขียน

โดยวิธที ดสอบตัวอย่างงาน

50
50
50
โดยวิธสี อบสัมภาษณ์

500

จังหวัดระยองจะดําเนินการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1. ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในข้อ 1 ก่อน
2. ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะข้อ 2
ในครั้งที่ 2
3. ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ข้อ 3
4. เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้มาสอบ หน่วยงานอาจดําเนินการประเมินสมรรถนะต่อเนื่องเลยก็ได้

