
 
ประกาศสาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี ๕ 

เร่ือง  รับสมคัรบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนกังานราชการทัว่ไป 
----------------------- 

   

                                ดว้ยสาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี ๕ ประสงคจ์ะรับสมคัรบุคคลเพ่ือจดัจา้งเป็น
พนกังานราชการประเภททัว่ไป ฉะนั้น อาศยัอาํนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์ วิธีการ เง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการ และแบบสญัญาจา้งของพนกังาน
ราชการ ลงวนัท่ี ๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ เร่ือง การ
กาํหนดลกัษณะงานและคุณสมบติัเฉพาะงาน คุณสมบติัเฉพาะของกลุ่มงาน และการจดักรอบอตัรากาํลงั
พนกังานราชการ ลงวนัท่ี ๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๗      จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมี
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
  ๑.  ช่ือตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอยีดการจ้างงาน 
 

๑.๑ ตาํแหน่ง นกัวิทยาศาสตร์    
    

  รายละเอียดแต่ละตาํแหน่งปรากฎอยูใ่นรายละเอียดเก่ียวกบัการรับสมคัรแนบทา้ยประกาศน้ี 

  ๒. คุณสมบัติทัว่ไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลอืกสรร 

๒.๑ คุณสมบัติทัว่ไป    
    ๑. มีสญัชาติไทย 
    ๒. มีอายไุม่ตํ่ากวา่ ๑๘ ปี 
    ๓. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
    ๔.ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ไร้ความสามารถ 
หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
    ๕. ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งขา้ราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง 
หรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 
    ๖. ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เพราะ
กระทาํความผดิทางอาญา เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ ไม่
เป็นผู ้     บกพร่องในศีลธรรม  
    ๗. ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
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  หมายเหตุ ผูท่ี้ผา่นการเลือกสรรในวนัท่ีทาํสญัญาจา้ง จะตอ้งไม่เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้ง
ของส่วนราชการ พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนกังานหรือลูกจา้งของ      
ส่วนราชการทอ้งถ่ิน และจะตอ้งนาํใบรับรองแพทย ์ ซ่ึงออกใหไ้ม่เกิน ๑ เดือน และแสดงวา่ไม่เป็นโรคท่ี
ตอ้งหา้มตามกฎ ก.พ. ฉบบัท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายืน่ดว้ย 
   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
         ผูส้มคัรตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง ตามท่ีระบุไวใ้นรายละเอียด
เก่ียวกบัการรับสมคัรแต่ละตาํแหน่ง แนบทา้ยประกาศน้ี 

  ๓. การรับสมัคร 
   ๓.๑  วนั เวลาและสถานทีรั่บสมัคร 
    ใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัร Down load ใบสมคัรจาก web site : dld.go.th/person 
หวัขอ้พนกังานราชการ  และยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองไดท่ี้ สาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี ๕ ตั้งแต่วนัท่ี 
14 พฤศจิกายน  2554  ถึงวนัท่ี  23  พฤศจิกายน  2554  ในวนัและเวลาราชการ  
   ๓.๒ หลกัฐานทีต้่องยืน่พร้อมใบสมัคร 
    ๑. รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแวน่ตาดาํ ขนาด ๑.๕ X ๒ 
น้ิว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นบัถึงวนัปิดรับสมคัร) จาํนวน ๓ รูป 
    ๒. สาํเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียบแสดงผลการเรียนท่ีแสดงวา่เป็นผู ้
มีวฒิุการศึกษาตรงกบัตาํแหน่งท่ีสมคัร จาํนวนอยา่งนอ้ย ๒ ฉบบั โดยจะตอ้งสาํเร็จการศึกษาและไดรั้บอนุมติั
จากผูมี้อาํนาจภายในวนัปิดรับสมคัร คือ วนัท่ี 23  พฤศจิกายน  2554 
    ๓. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวนอยา่งละ 
๑ ฉบบั  
    ๔. สาํเนาหลกัฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสาํคญัการสมรส (เฉพาะผูส้มคัรเพศ
หญิง) ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกลุ (ในกรณีท่ีช่ือ – นามสกลุในหลกัฐานการสมคัรไม่ตรงกนั) อยา่งละ ๑ ฉบบั 
   ทั้งน้ี ในสาํเนาหลกัฐานทุกฉบบั ใหผู้ส้มคัรเขียนคาํรับรองสาํเนาถูกตอ้งและลงช่ือ
กาํกบัไวด้ว้ย 
   ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
    ผูส้มคัรเขา้รับการเลือกสรรจะตอ้งรับผดิชอบในการตรวจสอบและรับรอง    
ตนเองวา่เป็นผูมี้คุณสมบติัทัว่ไป และคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งตรงตามประกาศรับสมคัรจริง และ
จะตอ้งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมคัร พร้อมทั้งยืน่หลกัฐานในการสมคัรใหถู้กตอ้งครบถว้น ในกรณีท่ีมี
ความผดิพลาดอนัเกิดจากผูส้มคัรไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ หรือวฒิุการศึกษาไม่ตรงตามวฒิุของตาํแหน่งท่ีสมคัร    
อนัมีผลทาํใหผู้ส้มคัรไม่มีสิทธิสมคัรตามประกาศรับสมคัรดงักล่าว ใหถื้อวา่การรับสมคัรและการไดเ้ขา้รับการ
เลือกสรรคร้ังน้ีเป็นโมฆะสาํหรับผูน้ั้น 
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  ๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกาํหนดวนั เวลา สถานทีใ่นการ
ประเมินสมรรถนะ 
   สาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี ๕ จะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิรับการประเมินสมรรถนะ 
และกาํหนดวนั เวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ ในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน  2554 ณ สาํนกัสุขศาสตร์
สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี ๕ และทาง เวบ็ไซด ์WWW.dld.go.th/regoin5 
  ๕. หลกัเกณฑ์และวธีิการเลอืกสรร 
   ผูส้มคัรตอ้งไดรั้บการประเมินสมรรถนะตามเกณฑก์ารประเมิน  ตามรายละเอียด
เก่ียวกบัการรับสมคัรแนบทา้ยประกาศน้ี 
  ๖. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผูท่ี้จะถือวา่เป็นผูท่ี้ผา่นการเลือกสรรจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดค้ะแนนในการประเมิน
สมรรถนะแต่ละคร้ังไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ ๖๐ โดยการจดัจา้งจะเป็นไปตามลาํดบัคะแนนท่ีสอบได ้
  ๗. การประกาศรายช่ือและการขึน้บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลอืกสรร 
   กรมปศุสตัว ์ จะประกาศรายช่ือผูผ้า่นการเลือกสรรตามลาํดบัคะแนนสอบ ณ สาํนกั
สุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี ๕ และทางเวบ็ไซด ์WWW.dld.go.th/regoin5 โดยบญัชีรายช่ือดงักล่าวใหเ้ป็น
อนัยกเลิกหรือส้ินผลไปเม่ือเลือกสรรครบกาํหนด ๑ ปี นบัแต่วนัข้ึนบญัชี หรือนบัแต่วนัประกาศรับสมคัรใน
ตาํแหน่งท่ีมีลกัษณะงานเดียวกนัน้ีใหม่        แลว้แต่กรณี 
  ๘. การจัดทาํสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลอืกสรร 
   ผูผ้า่นการเลือกสรรจะตอ้งทาํสญัญาจา้งตามท่ีกรมปศุสตัว ์กาํหนด 
 
    ประกาศ  ณ  วนัท่ี  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554  
 
 
 
                                                                                         (นายไพโรจน์    เฮงแสงชยั) 
                                                                         ผูอ้าํนวยการสาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนมยัท่ี 5 
 
 

    
 
 
 
 

http://www.dld.go.th/regoin5
http://www.dld.go.th/regoin5


 
รายละเอียดเก่ียวกบัการรับสมคัร 

ตามประกาศรับสมคัรพนกังานราชการทัว่ไป ลงวนัท่ี  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554 
-------------------------- 

1. ตําแหน่ง   นกัวิทยาศาสตร์  
   ช่ือตาํแหน่ง  นกัวิทยาศาสตร์ ปฏิบติังานท่ี สาํนกัสุขศาสตร์สตัวแ์ละสุขอนามยัท่ี 5 
    กลุ่มงาน      กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบของตําแหน่ง 
1.   วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ  ประมวลผลการวิเคราะห์ ควบคุมการเตรียมตวัอยา่ง และช่วยงานวิจยัตาม 
      โครงการต่าง ๆ  
2.   พฒันา และปรับปรุงวิธีวิเคราะห์ มาตรฐาน และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3 .  จดัทาํระบบมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ และดาํเนินการตามระบบ 
4.   ดูแลรักษาเคร่ืองมือ และวสัดุอุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ใหพ้ร้อมใชง้านและจดัทาํโปรแกรมดูแลรักษา  
      และการสอบเทียบเคร่ืองมือ 
5.  วางแผน ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ และจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ ติดตามประเมินผล
การ 
     วิเคราะห์ 
6.  ปฏิบติังานดา้นอณูชีววิทยา และเทคโนโลยชีีวภาพดา้นการผลิตสตัว ์
7.  ตรวจสอบโรคติดต่อทางระบบสืบพนัธ์ุในนํ้าเช้ือโคพอ่พนัธ์ุทางหอ้งปฏิบติัการ 
8.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

อตัราวา่ง    1   อตัรา 
ค่าตอบแทน    10,010   บาท 
สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาการจา้ง    1  ปี 
  

2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
1.  จบการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีดา้นวิทยาศาสตร์ ทุกสาขา  
2.   สามารถใชเ้คร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ตามท่ีกาํหนดได ้
3.   มีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ตามโปรแกรมท่ีกาํหนดได ้
4.   มีความสามารถในการเตรียมสารเคมี สารละลาย อาหารเล้ียงเช้ือ ปรับตั้งเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ใหพ้ร้อม 
      ใชง้าน  
 
 
 



 
 
3. หลกัเกณฑ์และวธีิการเลอืกสรร 
 ผูส้มคัรตอ้งไดรั้บการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วธีิประเมิน 

1.  ความรู้ 
     1.1  ความรู้ความสามารถทัว่ไป 
     1.2  ความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง 
 
2. ความสามารถหรือทกัษะ 
    2.1  ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
    2.2  ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ 
 
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
   3.1  บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วฒิุภาวะทางอารมณ์ 
   3.2  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ปฏิภาณไหวพริบ 
   3.3  ความละเอียดรอบคอบ 
   3.4  ความมีมนุษยสมัพนัธ์ 
   3.5  ทศันคติ แรงจูงใจ 
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โดยวธีิการสอบข้อเขียน 
 
 
 
โดยวธีิทดสอบปฏิบัติงาน 
 
 
 
โดยวธีิสัมภาษณ์ 

รวม 500  

 
กรมจะดาํเนินการประเมินสมรรถนะ  ดงัน้ี 
1.  ประเมินสมรรถนะคร้ังท่ี  1  ในขอ้  1  ก่อน 
2.  ผูผ้า่นการประเมินสมรรถนะในคร้ังท่ี 1 ดงักล่าว จะตอ้งเขา้รับการประเมินสมรรถนะขอ้ 2           ในคร้ังท่ี 2 
3.  ผูผ้า่นการประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 2 จะตอ้งเขา้รับการประเมินสมรรถนะ ขอ้ 3 
4.  เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ผูม้าสอบ หน่วยงานอาจดาํเนินการประเมินสมรรถนะต่อเน่ืองเลยกไ็ด ้
 
 
 


