
 
 

 

ประกาศจังหวัดกระบี่ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 

**************************** 
  ด้วยจังหวัดกระบี่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป 
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข    
การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒            
ลงวันที่  ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด      
ลักษณะงานและคุณสมบัติ เฉพาะงาน คุณสมบัติ เฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลัง         
พนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕54 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
     ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ

เลือกสรร 
     2.1. คุณสมบัติท่ัวไป 

                                 1. มีสัญชาติไทย 
                                 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี 
                                 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                                 4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ   
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
                                 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
                                 6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรม 
                                 7 . ไม่ เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ                     
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง     
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ              
ส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้อง  
ห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๓  (พ.ศ.๒๕๓๕) มายื่นด้วย 

 
 

2.1 คุณสมบัติ... 
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      2.1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
              ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด

เกี่ยวกับการสมัครแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี ้

   ๓. การรับสมัคร 
       ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
              ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์

จังหวัดกระบี่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ http://pvlo-kbi.dld.go.th หัวข้อ สมัครงาน และยื่นใบ
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 2563               
ในวันและเวลาราชการ 

       ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
      ๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕x๒  นิ้ ว         

ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน  3 รูป 
      ๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ

การศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อำนาจภายใน วันปิดรับสมัคร คือ วันที ่31 กรกฎาคม 2563  

     ๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ          
๑ ฉบับ  

     ๔) สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)          
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 

     5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 
       ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและ     

ลงชื่อกำกับไว้ด้วย 
       ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 

      ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง  
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทัง้ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแน่งที่รับสมัคร อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 

   ๔. การประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิรับการประเมินความรู้ ความสมารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน  

       จังหวัดกระบี่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน          
เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ทางเว็บไซต์ http://pvlo-kbi.dld.go.th 

   ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
                  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการ

ประเมิน ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
 

/6. เกณฑ์การ... 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการับสมัคร 
 

ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  2563 
-------------------------------------------- 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
1. ตำแหน่ง    นักจัดการงานทั่วไป 
    ชื่อตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่) 
    กลุ่มงาน     บริหารทั่วไป 
    หน้าที่ความรับผิดของตำแหน่ง 
    ๑. ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สถิติ และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
    ๒. ติดต่อประสานงาน เร่งรัดติดตามงานต่างๆ กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสำนักงานปศุสัตว์ 
        จังหวัดกระบี่  
    ๓. จัดทำเอกสาร ข้อมูลต่างๆ เกีย่วกบัแผน/โครงการ แผนงาน งบประมาณ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    ๔. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร การลงรับ - ส่งหนังสือ และงานบริหารทั่วไป  
    ๕. จัดเตรียมงาน บันทึก สรุป และรายงานการประชุม  
    ๖. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
    ๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
    อัตราว่าง     1  อัตรา 
    ค่าตอบแทน  18,000 บาท 
    สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
    ระยะเวลาจ้าง  สิ้นสุดระยะเวลาจ้าง 30 กันยายน 2563 และจะประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแบบ 
                       ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป หากผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี  
                       จะได้รับการต่อสัญญาจ้าง 
2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
    1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทยีบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 
    2. มคีวามรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ 
    3. สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือใช้งานอินเตอร์เน็ต 
        ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 
    1. มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
    2. มีทักษะจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
    3. มีสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
 
 
 
 

/3. หลักเกณฑ์... 
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3. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน 
๑. ความรู้ 
    ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป 
    ๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป 
    1.3 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน 
 

๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
    ๒.๑ การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
    2.2 การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
          และอินเตอร์เน็ต 
    2.3 มีความสามารถในการสรุปและวิเคราะห์งาน 
    2.4 มีความสามารถในการเขียนรายงาน 
          การประชุม และเขียนหนังสือราชการ 
 

๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    ๓.๑ บุคลิกภาพท่วงทีวาจา 
    ๓.๒ ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ 
    ๓.๓ มนุษยส์ัมพันธ์ 
    ๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ 
 

๒๐๐ 
50 

100 
50 

 

๒๐๐ 
๕๐ 
๕๐ 

 
 

50 
๕๐ 

 
 

๑๐๐ 
๒๕ 
๒๕ 
๒๕ 

       ๒๕ 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
 
 
 
 

โดยวิธีทดสอบตัวอย่างงาน 

 
 
  

 
 

โดยวิธีสัมภาษณ ์

รวม ๕๐๐  
 
จังหวัดกระบี่จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
 ๑. ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑ ก่อน 
 ๒. ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะข้อ ๒ ในครั้งที่ ๒ 
 ๓. ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งท่ี ๒ จะต้องเขา้รับการประเมินสมรรถนะ ข้อ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                    ใบสมัครเลขที่………………. 

 

ใบสมัครสําหรับพนักงานราชการทั่วไป 
………………………………. 

1. ขอมูลสวนตัว 

ชื่อและนามสกุล สมัครตําแหนง  

(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………….…………… ……………………………………………………… 

ที่อยูที่ติดตอได………………………………………….…………… วัน/เดือน/ปเกิด อายุ 

………………………………………………………….…………… ……………………….. ……………………….. 

หมายเลขโทรศัพท…………………………………………………… สถานที่เกิด เช้ือชาติ 

E-mail Address…………………………………………………….. ………………………... ……………………….. 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน………………………………….. สถานภาพสมรส สัญชาติ 

ออกใหที่อําเภอ/เขต……………………จังหวัด…………………….. ……………………….. ……………………….. 

วันเดือนปที่ออกบัตร………………….หมดอายุ…………..……….. การรับราชการทหาร ศาสนา 

 ……………………….. ……………………….. 

อาชีพปจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………. 

เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน………………………………………………………………………………………………….. 

2. ขอมูลการศึกษาและฝกอบรม 

                 ป พ.ศ.                  สถานศึกษา         ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก 

      จาก        ถึง   

    

    

    

    

    

    

หลักสูตรเพิ่มเติม                  การฝกอบรม 

  

  

  

  

3. ขอมูลการทํางานและประสบการณทํางาน (โปรดใหรายละเอียดของงานที่ทําในชวง 3 ปหลัง) 

                  ป พ.ศ.        ชื่อและที่อยู     ตําแหนงงานและ  เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน 

       จาก          ถึง      ของหนวยงาน       หนาท่ีโดยยอ   

      

      

      

      

      

ติดรูปถาย 

1 นิ้ว 

 



 -2- 
โปรดระบุความสําเร็จของงานที่ทําผานมาในชวง 3 ปหลัง (ถามี) 

 

 

 

 

โปรดใหความเห็นเก่ียวกับประสบการณที่ไดรับ และอธิบายวาประสบการณนั้น ๆ เปนประโยชนตองานที่สมัครในครั้งนี้ 

อยางไรบาง 

 

 

 

 

4. ขอมูลความรูความสามารถพิเศษ (ถามี) 

 

 

 

 

 

5. บุคคลอางอิง (ขอใหระบุชื่อบุคคลที่คุนเคยกับการทํางานของทาน เชน ผูบังคับบัญชาโดยตรง โปรดอยาระบุชื่อบุคคล 

ที่เปนญาติหรือเพื่อน) 

     ชื่อและนามสกุล       ตําแหนงปจจุบัน ที่ทํางานปจจุบันและโทรศัพท ระบุความสัมพันธกับทาน 

    

    

    

    

    

 
6. ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 8 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

ขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ หากขอความตอนใดเปนความเท็จหรือไม 

ตรงกับความจริง  ใหถือเปนหลักฐานเพื่อเลิกจางขาพเจาไดทันที 

 

 

           ลงชื่อ……………………………………………..ผูสมัคร 

                   (……………………………………………) 

      ย่ืนใบสมัครวันที่………..เดือน………………พ.ศ…………..  
 

 

 
 


