
 

ประกาศจังหวัดพะเยา 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

------------------------------------- 
  ด้วยจังหวัดพะเยา โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้าง  
เป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการ    
บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ     
และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน 
และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคล    
เพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.  ชื่อต ำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน  
 

     กลุ่มงำน     บริหารทั่วไป 
 

     ชื่อต ำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
 

     ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
 (1)  ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สถิติ และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 (2)  ติดต่อประสานงาน เร่งรัดติดตามงานต่าง ๆ กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกกรมปศุสัตว์ 

(3)  จัดท าเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับแผน/โครงการ แผนงาน งบประมาณ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(4)  ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร การลงรับ - ส่งหนังสือ และงานบริหารทั่วไป 
(5)  จัดเตรียมงาน บันทึก สรุป และรายงานการประชุม 
(6)  ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ เพ่ือให้พร้อมในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ)   
(7)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

     อัตรำว่ำง      1  อัตรา 
 

     ค่ำตอบแทน   18,000 บาท 
 

     สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 

     ระยะเวลำจ้ำง  2 ธันวาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 (10 เดือน) ทั้งนี้การด าเนินการท าสัญญาจ้าง 
จังหวัดพะเยา โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ขอสงวนสิทธิ์ในการจ้างก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจ้าง        
จากคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกรมปศุสัตว์แล้วเท่านั้น และจะประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป หากผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี จะได้รับการต่อ
สัญญาจ้าง ระยะเวลาการจ้างท าสัญญาปีต่อปี 
 
 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร 
    คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภายจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  (5) ไม่ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่                  
ในพรรคการเมือง 
  (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด  
ทางอาญา เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง            
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (7) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
    หมำยเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง          
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค      
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย 
 

    คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 
 (2) มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมระบบส านักงานอัตโนมัติ 
 (3) สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือใช้งานอินเทอร์เน็ต 
 (4) มคีวามรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
 

3. กำรรับสมัคร 
     3.1 วัน เวลำและสถำนที่รับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา 
ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ 

3.2 หลักฐำนที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 
1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
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  (2) ส าเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียบแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างน้อย 2 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ    
จาก  ผู้มีอ านาจในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
  (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  (4) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-
นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ 
  (5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
 

 3.3 ค่ำสมัครสอบ 
  ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 

                           3.4 เงื่อนไขในกำรรับสมัคร 
 

  ผู้รับสมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง           
ว่ า เป็นผู้ มีคุณสมบัติทั่ ว ไปและคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ งตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง                          
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน            
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิ            
ของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 

4. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำถ ทักษะ และสมรรถนะ และก ำหนดวัน   
    เวลำ สถำนที่ในกำรประเมินสมรรถนะ 
 

  จั งหวัดพะเยา  โดยส านักงานปศุสัตว์ จั งหวัดพะเยา  จะประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ                    
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่  22 พฤศจิกายน 2562                        
ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และทาง http://pvlo-pyu.dld.go.th ในหัวข้อรับสมัครงาน 
 

5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน 

ดังนี้ 
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน 

1. ควำมรู้ 
    1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
    1.2 ความรู้ความสามารถส าหรับต าแหน่ง 

200 
100 
100 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 

 
/3. คุณสมบัติ.. 
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สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน 

2. ควำมสำมำรถหรือทักษะเฉพำะ 
    2.1 มีความสามารถในการเขียนรายงานการประชุม 
          และเขียนหนังสือราชการ 
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
สมรรถนะท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 
    สมรรถนะหลัก 
   -  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (ความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบงาน   
      ขยัน อดทน กระตือรือร้น ตั้งใจท างาน) 
    - การบริการที่ด ี
     - การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (ใฝ่เรียนรู้ สนใจ 
      ค้นคว้าข้อมูลใหม่ ๆ แม่นย าทางวิชาการ) 
    - จริยธรรม (ชื่อสัตย์ เสียสละ) 
    - ท างานแบบร่วมแรงร่วมใจ (มนุษยสัมพันธ์ ประสานงาน 
      ท างานเป็นทีม ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง) 
     สมรรถนะอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น 
     - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
     - การคิดวิเคราะห์ 
     - ศิลปะการสื่อสาร 
     - ความถูกต้องของงาน 
     - การควบคุมตนเอง (บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะ   
       อารมณ์) 
 

100 
 
 

100 
 

โดยวิธีทดสอบตัวอย่างงาน 
 
 
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

รวม 400  
 

  จังหวัดพะเยา โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จะด าเนินการประเมินสมรรถนะที่ 1      
ในข้อ 1 และข้อที่ 2 ก่อน และผู้ผ่านการประเมินครั้งท่ี 1 ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในข้อ 3 ต่อไป   
 

6. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ      
ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 
 
 

/การจ้าง... 
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    การจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้ งที่  1 และครั้ งที่  2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ ในล าดับที่สู งกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ ากัน                  
จะให้ผู้ที่ ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่  2 มากกว่า                
เป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าและหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
เท่ากัน ให้พิจารณาก าหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพ่ือก าหนดให้เป็น       
ผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่าได้  
 

7. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
 จังหวัดพะเยา โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ตามล าดับคะแนนสอบที่ได้ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา และทาง 
http://pvlo-pyu.dld.go.th ในหัวข้อรับสมัคร4งาน โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป
เมื่อเลือกสรรครบก าหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
 

8. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
    ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาก าหนด 
 
     ประกาศ ณ วันที่   7    พฤศจิกายน  2562 
 
 
 
       (นายสมบัติ  ศุภประภากร) 
                                                           ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                     ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
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