ประกาศด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------------ด้ วยด่ านกั กกั น สั ตว์ ศรี ส ะเกษ ประสงค์ จะรั บสมั ครบุ คคลเพื่ อจั ดจ้ างเป็ นพนั กงานราชการ
ประเภทพนั กงานราชการทั่ วไป ฉะนั้ น อาศั ยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริห ารพนั กงานราชการ
เรื่อง หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไขการสรรหาและเลื อกสรรพนั กงานราชการ และแบบสั ญ ญาจ้างของ
พนั กงานราชการ ลงวัน ที่ 11 กัน ยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริห ารพนั ก งานราชการ
เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ
ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
รายละเอียดตาแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการับสมัครแนบท้ายประกาศนี้
2. คุ ณ สมบั ติ ทั่ วไป และคุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ตาแหน่ งของผู้มี สิท ธิ ส มัค รเข้า รั บการ
เลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่ส ามารถปฏิบัติห น้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู กลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่ วนราชการ พนั กงานหรือลู กจ้างของหน่ว ยงานอื่นของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่ วนท้อ งถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ ไม่ เกิน 1 เดื อน และแสดงว่าไม่เป็ นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครแต่ละตาแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ
ถนนอนั นตภักดี ตาบลน้ าอ้อม อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่ วันที่ 8-17 กรกฎาคม 2562
ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดย
ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 2 รูป
(2) ส าเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรีย น ที่แ สดงว่าเป็น ผู ้มี
คุณ วุฒ ิก ารศึก ษาตรงกับ ตาแหน่งที่ส มัค ร จานวนอย่างน้อ ย 2 ฉบับ โดยจะสาเร็จ การศึก ษาและได้รับ
อนุมัติ จากผู้มีอานาจในวันปิดรับสมัครคือ วันที่ 17 กรกฎาคม 2562
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ –นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้
ด้วย
3.3 เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ งตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ในใบสมั ค ร พร้ อ มทั้ ง ยื่ น หลั ก ฐานในการสมั ค รให้ ถู กต้ อ งครบถ้ ว น ในกรณี ที่ มี
ความผิ ดพลาดอั น เกิ ดจากผู้ ส มั ครไม่ ว่ าด้ วยเหตุ ใด ๆ หรื อวุ ฒิ การศึ กษาไม่ ตรงตามคุ ณ วุ ฒิ ของต าแหน่ งที่
สมั ค ร อั น มี ผ ลท าให้ ผู้ ส มั ค รไม่ มี สิ ท ธิ ส มั ค รตามประกาศรั บ สมั ค รดั งกล่ า ว ให้ ถื อ ว่ าการรั บ สมั ค รและ
การได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ สอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้ ส มัค รต้ องได้รั บ การประเมิน ความรู้ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ ด้ว ยวิธีก าร
ประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

6. เกณฑ์การตัดสิน
ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ที่ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนในการป ระเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับ
คะแนนที่สอบได้
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบที่ได้
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็น
อันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษกาหนด

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

(นายคมคิด ชินบุตร)
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
1. ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
1.ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สถิติ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
2.ติดต่อประสานงาน เร่งรัดติดตามงานต่างๆ กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกกรมปศุสัตว์
3.จัดทาเอกสาร ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับแผน/โครงการ แผนงาน งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร การลงรับ – ส่งหนังสือ และงานบริหารทั่วไป
5.จัดเตรียมงาน บันทึก สรุป และรายงานการประชุม
6.ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000.- บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2548
ระยะเวลาการจ้าง 2 เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นหรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบสานักงานอัตโนมัติ
3. สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือใช้งานอินเตอร์เน็ต
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ
1. ความรู้

คะแนน
200

1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป

50

1.2 ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป

100

1.3 ความรู้ภาษาอังกฤษด้านพื้นฐาน

50

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
2.1 การใช้โปรแกรม Microsoft Office

200
40

วิธีประเมิน
โดยวิธีสอบข้อเขียน

โดยวิธีสอบข้อเขียน

2.2 การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ต

40

2.3 มีความสามารถในการสรุปและวิเคราะห์
งาน

50

2.4 มีความสามารถในการเขียนรายงานการ
ประชุม และเขียนหนังสือราชการ

50

3. คุณสมบัติส่วนบุคคล

100

3.1 บุคลิกภาพท่วงทีวาจา/วุฒิภาวะอารมณ์

25

3.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ

25

3.3 มนุษย์สัมพันธ์ และการทางานเป็นทีม

25

3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ

25

รวม

โดยวิธีการสัมภาษณ์

400

ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ จะดาเนินการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
การประเมินสมรรถนะ จะดาเนินการประเมิน พร้อมกันทั้งหมดใน 3 สมรรถนะ ในวันเดียวกัน

