
      

 

 

 

ประกาศสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 

…………………………………………………….. 

  ด้วยสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป  ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจ
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราการ กรมปศุสัตว์ เรื่องแนวทางในการบริหารกรอบ
อัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 30 กันยายน  2563  และหนังสือที่ กษ0602/ว39735 ลงวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ผลการพิจารณาการบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 1.ชื่อตำแหน่ง   กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
  กลุ่มงาน  บริการ 
  ชื่อตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
   (1)รับผิดชอบการดูแล การเลี้ยงและผลิตสัตว์ พันธุ์สัตว์ทดลองในหน่วยงาน 
   (2)ช่วยปฏิบัติงานด้านเก็บและบันทึกข้อมูลด้านสัตวบาล 
   (3)ช่วยปฏิบัติงานด้านผลิตอาหารสัตว์ เตรียม จัดหาและสำรองเสบียงสัตว์ 
   (4))ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
   (5)ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  อัตราว่าง ...1........... อัตรา 
  ค่าตอบแทน ....10,430... บาท(ไม่ร่วมค่าครองชีพพนักงานราชการ) 
 2.คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
     ก.คุณสมบัติท่ัวไป 
   (1)มีสัญชาติไทย 
  (2)มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 
  (3)เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 
 
 



  ข.ลักษณะต้องห้าม 
  (1)เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

 (2)เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กฎหมายกำหนดในกฎ กพ.   
 (3)เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจาการราชการไว้ก่อน  ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

  (4)เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  (5)เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง 
  (6)เป็นบุคคลล้มละลาย 

           (7)เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  (8)เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างขอส่วน
ราขการท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย  
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 (1)จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 (2)สามารถปฏิบัติงานพื้นที่ได้ 
 (3)มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 
  (1) มีความร ้ความสามารถที่จําเป ็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน ่ง 
  (2) มีทักษะที่จําเป ็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน ่ง  
  (3)มีสมรรถนะที่จําเป ็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน ่ง 
3.  การรับสมัคร 

3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี  

ตั้งอยู่เลขที่  99 หมู่ที่ 9 ตำบลมะลวน  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่…14เดือน ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 ถึง วันที่..18....เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563   ในวันและเวลาราชการ  

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
1)  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด  1.5x2  นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน  1 ปี  

(นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน 3 รูป) 
(2)  สำเนาแสดงผลการศึกษา  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร  จำนวน

อย่างละ 2 ฉบับ  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
คือ วันที่  .18.  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 

(3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ 
(4)  สำเนาหลักฐานอื ่น ๆ เช ่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู ้สมัครเพศหญิง ) ใบเปลี ่ยน             

ชื่อ –นามสกุล  (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ  2 ฉบับ 
(5)  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  จำนวน  1  ฉบับ 
ทั้งนี้  ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 



3.3  ค่าสมัครสอบ (ถ้ามี) 
  ผู้สมัครสอบไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ 
3.4  เงื่อนไขในการรับสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั ่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก                 
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร  อันมีผลทำให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
สำหรับผู้นั้น  
4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนด

วัน เวลา  สถานที่ในการประเมิน 
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้

ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ ...22 .เดือน  
ธันวาคม  พ.ศ. 2563   ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 

5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน 
ดังนี้  ในวันที่ ..........................................  ดังนี ้

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

ประเมินครั้งที่ 1 
1.ความรู้  
1.1ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสัตว์ อาหารสัตว์ 
 
ประเมินครั้งที่ 2 
2.ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
2.1มีทักษะในการเลี้ยงสัตว์ 
2.2มีทักษะในการสื่อสาร 
2.มีทักษะในการแก้ปัญหา 
 
ประเมินครั้งที่ 3 
3.คุณสมบัติส่วนบุคคล 
3.1บุคลภาพ ท่วงทีวาจา 
3.2ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 
3.3มนุษย์สัมพันธ์ 
3.4ทัศนคติ แรงจูงใจ 
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โดยวิธีสอบข้อเขียน 

 
 
 

โดยวิธีทดสอบ
ตัวอย่างงาน 

 
 
 
 
 
 

โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ 

รวม 500  

 

 



 


