
' ประกาศสำนักงานปศุ.~ตว์เขต ๖ 

เ~อง รบัสมัครบุคคลเ~อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
หน่วยงานใน~งกัด 

ดว้ยํ,นักงานปศุ~ว์เขต๖กรมปศุ~ว์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการ~วแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง 
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพีอจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพ~กงานราชการ~'วไป ฉะ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรีอง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และเงีอนไขการสรรหาและเลือกสรร 

พนักงานราชการ และแบบ~ญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวัน9~ ๑๑ กนัยายน ๒๕๕๒ และประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เ'รีอง ~าหนดลักษณะงานและคุณสม~ติเฦพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ 

อตัรากำลํง่พนักงานราชการ ลงวันที ๒๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบคำสั่ง กรมปศุ~ว์ ๕๒๘/๒๕๕๙ ลงวันที ๑๑ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรีอง มอบอำนาจการบังคับบัญชาและกำกับดูแลศูนย์วิจัยและ~ฒนาการ~วแพทย์ภาคเหนือ 

ตอนล่าง จงึประกาศรับสมัครบุคคลเ~อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ว่เป โดยมีรายละเอียดดังต่อ~~ 

๑. ~~อตำแหน่ง กEjมงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

กลุ่มงาน บริการ 
~อติาแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุ~ว์ 
ลกัษณะงาน~จะปฏิบัติ ปฏิบัติงๅนเกียว~บ่ 

(๑) ชว่ย๋ในการปฏิ'ั~งานควบคุมป้องกันโรคระบาด.~ตว์ และ~คติดต่อระหว่างส~ตว์และคน 

(๒) ชว่ยในการปฏิ'บัติงานการสร้างภูมิคุ้มกันโรคระบาดส~ตว์และ~คติดต่อระหว่าง.~ตว์และ 

คน 
(๓) ชว่ย'ในการจัดเตรียมวัสดุเวชภัณ~ เ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

(๔) ชว่ย~งานด้านระบาดวิทยาทาง.~ตวแพทย์ 

(๕:) ชว่ยในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิ+~ติการ = 

(๖) ชว่~ในการปฏิบ~ติงานการตั้งจุดตรวจ ก การเคลีอนย้ายส~ตว์ และซาก~ว์ 

(๗) ชว่ยในการปฏิบต่การรักษาพยาบาล~ว์ และพัฒนาสุขภาพ~ว์ 

(๘) ปฏิบัติงาน~นๆ ตาม~~ได้รับมอบหมาย 

อตัราว่าง ๑ อตัรา 
คา่ตอบแทน ๑๐,๔๓๐ บาท 

ิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมาตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง ๓ เดือน 

๒. คณสมบัติทั่วไป และคณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิท~สมัครเข้ารับการเลือกสรร 

คณุสมบัติทั่วไป 
(๑) เพศชาย 

' (๒) ม~ีชาติไทย 

(๓) มอีายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปื

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
~๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ... 



-๒-

(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิ~ติหน้า~~ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฬ่นเฟือนไม่ 

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามทีกำหนดไว้เนกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือ.ง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าห~าท~พรรคการ , 

เมือง 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึง~~สุดให้จำคุก เพราะกระ~าความผิดทาง 

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดทีเด้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลง่โทษให้ออก ปลดออก หรือ~ออกจากราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน 

เมือง 

อนีของรัฐ 

หมายเหตุ ผ้~ูผ่านการเลือกสรรในวันทีทำ~ญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง 

ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอีนของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วน 

ทอ้งถิ่น และจะต้องนิาใบรับรองแพทย์ ซึง่ออกให้ใม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคทีต้อง~ามตามกฎ ก.พ. ฉ~บ 

ท ี๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายีนด้วย 

คณุสมบัติเฉ~าะสำหรับติาแหน่ง 

(๑) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ ม.๓ หรือ ม.ศ.๓ หรือ 

(๒) เ~นผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบ~งานในหน้า~~ 

ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที่จำเป็น 

(๑) มคีวามรู้ความสามารถ~~จำเป็นสำหรับการปฏิบ~งานในตำแหน่ง 

(๒) มทีกัษะทีจำเป็นสำหรับการปฏิบ~ติงานในตำแหน่ง 

(๓) มสีมรรถนะ~~จิาเป็นสิาหรับการปฏิ~ติงานในตำแหน่ง 

๓. การรับสมัครสอบ 

๓.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตัง้แต่วันที ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ถงึวัน~~ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชัว่โมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดงันี้ 

(๑) ~ดเว็บไซต์ https:~ http://vrd-sn.dld.go.th หวัข้อ ''การรับสมัครสอบพนักงาน 

ราชการ~วไป'' ห~ ห~อ h https://forms.gle/d๘YgvkLdQWrhEudA8 

(๒) กรอกใบสมัครออนไลน์ โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมอัพโหลด 

(upload) รปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ด.่๕ นิว้ ถา่ยไวไม่เกิน ๑ ป ื~บถึงวัน~ดรับ 

สมัคร (ประเภทไฟล์เป็น JPG ขนาดไฟล์รูปถ่ายประมาณ ๔๐-๑๐๐ KB) ระยะเวลาการอัพโหลด ตัง้แต่วันที ๑๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถงึวันที ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และปฏิ~~ตามขั้นตอ่น~~กิาหนด ทั้ทัง้นี้ให้แนบรูปถ่ายและเอกสาร 

หลักฐานตามข้อ ๓.๒ กรณีทีรูปถ่ายไม่ถูกต้องอาจส่งผลต่อการตรวจสอบ~บุคคลในการเข้าสอบ และเจ้าห~าทีคุม 

สอบ อาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบเอง และจะอ้างว่าระบบรับสมัครสอบไ~ทำ 

การรับสมัคร~เล้วไมได้ 

หากมีข้อสง~ยสามารถสอบถามทางโทรศัพท์หมายเล่ข ๐๕๕๓๑๓๑๓๗-๙ 

๓.๒ หลักฐานที่ต้อง~นในวันประเมินสมรรถนะ (อย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

· (๑) รปูถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๑ นิว้ โดยถ่ายไม่ 

เกิ~ ๑ ป ื(นับถึงวันิปดรับสมัคร) 

(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา ประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียนทีแสดงว่า 

เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรง~บ่ตำแหน่ง,~สมัครโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและ' 

~ปดรับสมัคร คอื วนัที ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสิาเนาทะเบียนบ้าน 

(๔) สำเนาใบขับขีรถยนต์ ' 

./๓.๓ เงีอ~การ... 



, 

ดังี้ ,, 

-๓ 

- 

๓.๓ เ'~อนไขในการสมัครสอบ ~. ~. 

(๑) ผ้สูมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฦพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มี 

สทิธิสมัครสอบ ตามข้อ ๓'๒ (๒) , 

' (๒) กา่รสมัครสอบตามลำดับข้างต้น ถอืว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือ~อ และรับรองควา~~ 

ถกูต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญ~ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และพระราช~ญญัติว่าด้วย 

ธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับ~~ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดงันั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐาน 

แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ · 

' ๔. การประกาศรายชีอผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานท่~การ 

ประเมินสมรรถนะ 

สาินักงานปศุ.~ตว์เขต ๖ จะประกาศราย~อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ 

และสมรรถนะและกำหนดวันเวลาสถานท~นการประเมินในวันที๔ มถินุายน ๒๕๖๔ณ ศนูย์วิจัยและ~ฒนาการ 

ส~ตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง และทาง http://region๖.dld.go.th ' 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

,, . ผ้สูมัครต้องได้รับกว่รประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ดว้ยวิธีการประเมิน 

, ' ' .' ' ' หลัก่เกณฑ์การเลือกสรร ' ' คะแนินเต็ม วธิกีารประเมิน 

การประเมินครั้งที่ ๑ ' ~ . ๒๐๐ โดยวิธีสอบข้อเขียน 

๑. ความรู้ความสามารถทั่ว่เป . , ๑๐๐ ในรน~~ ๙ มถินุายน 

๒. ความรู~ในการ~เช้เค~องมือเพีอการควบคุมปัองกันและรักษาสุขภาพ ๕๐ ๒๕๖๔ 

~ตว์ , (เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.) 

๓. ความรูไนการจัด่เตรียมวัส่ดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ ๕๐ 

~ การเ~พท์ . . , . , 

การประเมินครั้งที ๒ ' ' ๒๐๐ โดยวิธีทดสอบปฏิบ~ติงาน 

๑. ~ทั่กษะ~การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิ~ติการ ,' . ๕๐ ใน~ที่๙มิถุนายน 

~ ๒. 'มีทักษะในการจํบ่~ว์เพีอช่วยสั่ตวแพทย์ปฏิ~ติการรักษาส~ตว์ ' · ๕๐ ๒๕๖๔ 

~า. มีมทีกัษะในการขับรถยนต์ รบัส่ง ตวัอย่างส่งตรวจทาง ' · ๕๐ (~ลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.) 
1 

หอ้งปฏิ~บัติ~าร · , , ๕๐ ' 

๔. มทีกัษะ~การใชค้อมพิวเตอร์เบือ้งต้น . ' ' ' ' . 

การประเมินครั้งที ๓ : ' . ๑๐๐ โดยวิธีสอบ~'มภาษถl 

๑. บคลิกภาพ ทว่งที วาจา , ' ' . ๒๕ ในวันที ๑๐ มถินุายน 

๒. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ · , ๒๕ ' ๒๕๖๔ 

๓. มนุษย์~พันธ์ และการทิางานเป็นทีม ๒๕ (เวลา ๐๙.๐๐ น.) 

๔. ทศันคติ แรงจู~ , ; ' ๒๕ . ' 

โดยทำการทดสอบสมรรถนะและประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน วธิกีารทดสอบ 

ปฏิบัติงาน และวิธีสอบส~มภาษณ์ ณ ศนูย์วิจัยและพัฒนาการ.~วแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง อำเภอวังทอง จงัหวัด 

พษิณุโลก หากการดิาเนินการเลือกสรรฯ เสร็จก่อนกำหนด ศนูย์วิจัยและ~ฒนาการส~ตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ขอ 

สงวนสิท์เนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภาย่ในวันใ~ ๙ มถินุายน ๒๕๖๔ (ตามมาตรการปัองกันการแพร่ระบาดของโรค 

โควิด ๑๙ ของจํง่หวัดพิษณโลก) , 

,ทั้งนี้ ศนูย์วิจัยและ... 



-๔-

ทัง้นี้ ศนูย์วิจัยและพัฒนาการ~วแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จะดำเนินการประเมินครั้งที ๑ ในข้อ 

๑ กอ่น และผ้ผ่านการประเมินในครั้ง~~ ๑ ดงักล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อ9~เหลือในครั้ง~~ ๒ ผ้ผูา่นการ 
ประเมินในครั้~ใ~ ๒ ๒ จะต้องเข้ารับการประเมินครั้ง~~ ๓ 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 

ผ้ทูจีะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะ้องเป็น้~ด้คะแนน์เนการประเมินความรู้ความสามารถ 

ทกัษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง~ตํ่ากว่าร้อยละ ๖ 

ผ้~ูจะถือว่าเป็นผู้มีสิท~สอบเ~รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทัทกัษะ ครั้งที ๒ จะต้องเป็น 

ผ้ทูสีอบได้คะเ~น~การประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที ๑ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 

การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนทีสอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ 
และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับทิ่จากผู้~ด้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที 

๑ และครั้งที ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยูในลำดับที่สูงกว่า ถา้ได้คะแนนเท่ากัน จะให้~ด้คะแนนจากการประเมิน 

ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำ~บ ทสีงูกว่าและหากคะแนนในการ 
ประเมินความรู้ความสามารถ ฬกษะ และสมรรถนะ ครั้งใ~ ๒ เท่ากัน่ ให้พิจารณากำหนดเลือกความรู้ความสามารถ 

ทกัษะ หรือสมรรถนะใน~องใด เพีอกำหนดให้เป็นผ้อยูในลำ~ทีสูงกว่า็เด้ ~ 
๗ การประกาศรายชีอและการ,~นบัญชีราย~อผู้ฝานการเลือกสรร 

'สำนักงานปศุ.~ตว์เขต๖ จะประกาศราย~อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที ๑๕ มถินุายน ๒๕๖๔ 

ณ ศนูย์วิจัยและพัฒนาการส~ตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จงัหวัดพิษณโลก และทาง 

http:/~gion๖.dld go.th โดยบัญชีรายชีอดังกล่าว ให้เป็นอันเลิกยกหรือสิ้นผลไป เ~อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ป็

นบัแต่วันขึ้นบัญชีหรือํนับแต่วํน่ประกๅศรับสมัครในติาแหน่งทีมีลักษณะงานเดียวกันน้~ม่แล้วแต่กรณี 
๘. การจัดทำ.~ญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

สำนกังานปศุ~l'ตว์เขต ๖ จะทำ~ญญาจ้างกับ่ผู้ผ่านการเลือกสรรเ~อได้รับการอนุม~ตำแหน่ง 

จา้งและงบประมาณค่าตอบเ~นจากกรมปศุ~ตว์ เพีอจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานแล้วเท่านั้น 

ประกาศ ณ วนัที 9๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒ ๔ 

(นายเทวัญ รตันะ) 
ปศุ.~ตว์เขต ๖ 


