
คูมือกระบวนการบรรจุเขารับราชการในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

      ทุกทานจะไดรับทราบขาวสถานการณการแพรระบาดของ COVID – 19 ซ่ึงสงผลกระทบในวงกวาง 
แตภารกิจงานของกรมปศุสัตว เปนงานภาคราชการท่ีจําเปนจะตองขับเคลื่อนและสรางประโยชนสูงสุด 
แกประชาชนใหไดในสถานการณเชนนี้ ดังนั้น เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของขาราชการบรรจุใหม  
กองการเจาหนาท่ี ในฐานะหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว จึงใหความสําคัญในประเด็น
ดังกลาว จึงปรับกระบวนการรายงานตัวและบรรจุ ผูสอบแขงขันได ผานระบบอินเตอรเน็ต ดวย Application 
การประชุม Zoom Cloud Meeting และ Clip VDO เพ่ือชี้แจงและสื่อสารประเด็นสําคัญท่ีขาราชการบรรจุ
ใหมจะตองทราบและดําเนินการใหถูกตองตอไป ซ่ึงกระบวนการดังกลาว เปน NEW Normal ท่ีเจาหนาท่ี 
ในกรมปศุสัตว จะตองอาศัยความรวมมือจากขาราชการบรรจุใหมทุกทานในการดําเนินการ ดังนั้น จึงขอให 
ทุกทานทําความเขาใจกระบวนการบรรจุเขารับราชการในสถานการณนี้ จาก Clip VDO และคูมือท่ีเก่ียวของ  

ข้ันตอนท่ี 1 

1. ศึกษาวิธีการใช Application ZOOM Cloud Meeting โดยสามารถดําเนินการไดท้ังจาก มือถือ และ
เครื่องคอมพิวเตอร  
*สามารถดาวนโหลดคูมือการใช Zoom ไดท่ี https://cutt.ly/Dbdr1gK หรือสแกน QR Code 

 
 
 
 

2. Print เอกสารตามตําแหนงท่ีสอบแขงขันได ท่ีอยู ใน Google Drive กอนการรายงานตัวและ 
เลือกสังกัดเขารับราชการ ประกอบดวย  
- แบบรายงานตัวเขารับราชการและแสดงความจํานงบรรจุเขารับราชการในพ้ืนท่ี  
- แบบการพิจารณากําหนดปจจัย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนแรก

บรรจุแบบชวง และเตรียมหลักฐานท่ีใชในการขอรับปจจัยนั้นๆ 
- ตําแหนงวาง ท่ีใชในการเลือกสังกัดเขารับการบรรจุเปนขาราชการ (อัพโหลดใน Line กลุม

ภายหลัง) 
*สามารถดาวนโหลดเอกสารการรายงานตัว ไดท่ี https://cutt.ly/ibhO2R4 หรือสแกน QR Code 

 
 
 
 

3. ใหทุกทานศึกษาและพิจารณาตําแหนงวาง ท่ีใชในการเลือกสังกัดเขารับการบรรจุเปนขาราชการ  
เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบรรจุ โดยกองการเจาหนาท่ีจะใหสิทธิการเลือกสังกัด/หนวยงานท่ี
บรรจุแกผูท่ีมีคะแนนสูงสุดเปนลําดับแรก และเรียงลําดับรองลงมา พรอมลงลายมือชื่อในเอกสาร
ดังกลาวดวย 

4. ศึกษาแบบรายงานตัวเขารับราชการและแสดงความจํานงบรรจุเขารับราชการในพ้ืนท่ี พรอมกรอก
ขอมูลสวนตัว โดยเวน ขอ 8 ไวกอน   
 
 

https://cutt.ly/Dbdr1gK
https://cutt.ly/ibhO2R4


5. ศึกษาแบบการพิจารณากําหนดปจจัย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนแรก
บรรจุแบบชวง พรอมพิจารณาเลือกปจจัยท่ีทานมีเชิงประจักษ/มีหลักฐานวาทานมีปจจัยนั้นๆจริง 
พรอมลงลายมือชื่อ ท้ังนี้ การขอรับปจจัยมีความแตกตางกันออกไป ไมสามารถใชแบบการพิจารณา
กําหนดปจจัยเหมือนกันได 

6. วันท่ี 4 เมษายน 2565 ทุกทานจะตองเขา ระบบ ZOOM Cloud Meeting โดยจะตองเขาระบบ
ตามเวลาท่ีนัดหมายกอน 20 นาที เพ่ือประโยชนในการรายงานตัว ของตัวทานเอง และขอให 
แตงกายสุภาพในการรายงานตัวใน ZOOM Cloud Meeting ดวย  

7. เอกสารท่ีใชใน วันท่ี 4 เมษายน 2565 คือ (ตอง print เอกสารตามขอ 2. ออกมากอนเขา ZOOM) 
- แบบรายงานตัวเขารับราชการและแสดงความจํานงบรรจุเขารับราชการในพ้ืนท่ี ท่ีกรอกขอมูล

บางสวนแลว 
- แบบการพิจารณากําหนดปจจัย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนแรก

บรรจุแบบชวง  
- ตําแหนงวาง ท่ีใชในการเลือกสังกัดเขารับการบรรจุเปนขาราชการ 
- บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง 

8. ดําเนินการรายงานตัวเพ่ือเลือกสังกัด/สถานท่ี เขารับราชการ จะใหสิทธิการเลือกแกผูท่ีมีคะแนน
สูงสุดเปนลําดับแรก และเรียงลําดับรองลงมาตามลําดับ โดยขอใหทุกทานตระหนักวา การเลือกสังกัด
เขารับราชการในครั้งนี้ ถือเปนท่ีสิ้นสุดโดยเอกฉันท 

9. หลังจากรายงานตัวเพ่ือเลือกสังกัดเขารับราชการ ผาน ZOOM Cloud Meeting แลว ทุกทานจะตอง
ศึกษา Clip VDO  ท่ีเก่ียวของ จํานวน 6 คลิป 
- กระบวนการบรรจุเขารับราชการในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 
- การกรอกขอมูลในทะเบียนประวัติของขาราชการแตละรายท่ีตองดําเนินการดวยตนเอง  
- การพิมพลายนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบประวัติอาชญากร 
- การพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
- การทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและการดําเนินการเม่ือพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
- การฌาปนกิจสงเคราะหของกรมปศุสัตว 

*สามารถดาวนโหลด Clip VDO  ไดท่ี https://cutt.ly/MElROQF หรือ เว็บไซต กองการเจาหนาท่ี 
กรมปศุสัตว Banner ดานลางเว็บไซต หัวขอ ขาราชการบรรจุใหม หรือสแกน QR Code 

 
 
 
 
 

  



ข้ันตอนท่ี 2 

10. เพ่ือประโยชนในการบรรจุเขารับราชการของตัวทาน เม่ือศึกษาคลิปท้ังหมดเรียบรอยแลว ทุกทาน
จะตองรีบไปดําเนินการพิมพลายนิ้วมือ เพ่ือตรวจสอบประวัติอาชญากร โดยดําเนินการตามคูมือและ 
Clip VDO ท่ีสงใหตามขอ 10  

11. เพ่ือประโยชนในการบรรจุเขารับราชการของตัวทาน ใหดําเนินการกรอกขอมูลในทะเบียนประวัติ
อิเล็กทรอนิกสของขาราชการแตละรายท่ีตองดําเนินการดวยตนเอง และดําเนินการจัดทําเอกสาร 
ท่ีเก่ียวของท้ังหมด โดยดําเนินการตามคูมือและ Clip VDO ท่ีสงใหตามขอ 10 

12. เพ่ือประโยชนในการบรรจุเขารับราชการของตัวทานเอง ใหทุกทานดําเนินการสงเอกสาร ดังนี้ 
- แบบรายงานตัวเขารับราชการและแสดงความจํานงบรรจุเขารับราชการ ฯ ท่ีกรอกขอมูลครบถวนสมบูรณแลว 
- แบบการพิจารณากําหนดปจจัย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนแรก

บรรจุแบบชวง ท่ีกรอกขอมูลครบถวนสมบรูณแลว พรอมหลักฐานการขอรับปจจัย 
- เอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากร ท่ีตํารวจลงนามรับเอกสารแลว 
สงเปน PDF หรือ JPG ภายในวันท่ี 5 เมษายน 2565 ไดท่ี URL หรือสแกน QR Code ตามตําแหนง ดังนี้ 

           >> https://shorturl.asia/QmpLS 
 
 
 

 

ข้ันตอนท่ี 3 

      14.เพ่ือประโยชนในการบรรจุเขารับราชการของทาน ทานจะตองสงเอกสารฉบับจริง โดยสงทาง
ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) บริษัทไปรษณียไทย จํากัด เทานั้น (ไมรับบริษัทเอกชนอ่ืนๆเนื่องจากมักเกิดปญหา
เอกสารสําคัญสูญหายและตกหลน) โดยตองแยกเอกสารเปน 2 ซอง เพ่ือสงใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  
ดําเนินการไดดวยความรวดเร็ว และตองคํานวณระยะเวลาสงใหถึงผูเก่ียวของภายในวันท่ี 7  เมษายน  2565 เทานั้น  
ซองท่ี 1 เอกสารการทําคําส่ังบรรจุ ประกอบดวย 
     1.1 แบบรายงานตัวเขารับราชการ และแสดงความจํานงบรรจุเขารับราชการในพ้ืนท่ี ท่ีกรอกขอมูลครบถวน  
     1.2 แบบการพิจารณากําหนดปจจัย ท่ีกรอกขอมูลครบถวน พรอมหลักฐานการขอรับปจจัย 
(หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน โดยลักษณะงานท่ีเก่ียวของกับตําแหนงท่ีบรรจุเขารับราชการ  
ออกจากหนวยงานราชการ หรือภาคเอกชนท่ีมีการจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย) 
     1.3 เอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากร ท่ีตํารวจลงนามรับเอกสารแลว  

กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง (เอกสารประกอบการทําคําสั่งขาราชการบรรจุใหม) 
กองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

ซองท่ี 2 เอกสารการทําประวัติขาราชการบรรจุใหม ประกอบดวย   
    2.1 แบบหนังสือแสดงแจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยกรณีพิเศษ กรณีขาราชการถึง
แกความตาย 
    2.2 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด 
    2.3 แบบคําขอเพ่ิม/ปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ7127)  
    2.4 แบบแจงรายการเพ่ือการหักลดหยอนขาราชการ 
    2.5 เอกสารประวัติของผูท่ีสอบแขงขันได แบบ 1 
     2.6 แบบ กบข. ขอมูลการกลับเขารับราชการใหม(กรณีเคยรับราชการมากอนแลว ลาออกมาบรรจุใหม) 
 



กลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ (เอกสารประกอบการทําทะเบียนประวัติขาราชการบรรจุใหม) 
กองการเจาหนาท่ี กรมปศุสัตว 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

ข้ันตอนท่ี 4-5 

15. หลังจากไดเอกสารครบถวนแลว เจาหนาท่ีกองการเจาหนาท่ี จะดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ 
และใหทุกทานไปรายงานตัวบรรจุในวันท่ี 18 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. พรอมกับลงลายมือ
เขาปฏิบัติราชการในหนวยงานท่ีทานเลือกสังกัด ในสวนของหนังสือสงตัวและคําสั่งบรรจ ุ
เขารับราชการ โดยจะสงรายละเอียดใหทางกลุมไลน เพ่ือใหทุกทานนําไปยื่นตอหนวยงานท่ีทาน
บรรจุ 

ข้ันตอนท่ี 6 

16. ทุกทานอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ เปนระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันท่ี 18 เมษายน 2565  
ซ่ึงระหวางนี้ทุกทานจะตองปฏิบัติหนาท่ีราชการและตองผานการพัฒนาใน 3 กระบวนการ คือ  
การปฐมนิเทศ การเรียนรูดวยตนเอง ผาน E-Learning ของ สํานักงาน ก.พ. และการสัมมนารวมกัน 
ผาน Zoom Cloud Meeting ซ่ึงจะมีเจาหนาท่ีประสานงานในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  

ข้ันตอนท่ี 7 

17. เม่ือครบกําหนดทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ทุกทานจะตองดําเนินการตามคลิปการทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการและการดําเนินการเม่ือพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ตามขอท่ี 10 

 


