
 

ประกาศ กลุมตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป 

ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

----------------------------------- 

 ดวยกลุมตรวจสอบภายใน ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ
ประเภทท่ัวไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ 
เง่ือนไขการสรรหาและเสือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๑๑ 
กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 
และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑  ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

   ๑. ช่ือตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 
    ๑. ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 รายละเอียดแตละตําแหนงปรากฏอยูในรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครแนบทายประกาศนี้ 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร  

คุณสมบัติท่ัวไป 

๑. มีสัญชาติไทย 

๒. มีอายุ ไมต่ํากวา ๑๘ ป 

๓. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

๔. ไมเปนผู ท่ีทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน        
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

๕. ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรค
การเมือง 

๖. ไมเปนผูไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะการกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ ไมเปน
ผูบกพรองในศีลธรรม 

๗. ไมเปนผูท่ีเคยถูกลงโทษ ใหออกปลดออกหรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

๘. สําหรับผูสมัครชาย ตองผานการเกณฑทหาร หรือ ไดรับยกเวนการเกณฑทหารตามระเบียบ
ของทางราชการ 

หมายเหตุ ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการ หรือลูกจางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
สวนทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตาม      
กฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) มายื่นดวย (ดูรายละเอียดแนบทาย) 
 



 
-๒- 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ผูสมัครตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดเก่ียวกับ 

การรับสมัครตําแหนง แนบทายประกาศนี้ 

๓. การรับสมัคร 

   ๓.๑ วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 

   กําหนดรับสมัครตั้งแตวันท่ี  ๒๐ มิถุนายน–๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ในวันและเวลาราชการ 
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดไดท่ีกลุมตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว โทรศัพท ๐๒-๖๕๓-๔๔๔๔ ตอ 
๑๒๑๒–๑๒๑๓ หรือ ๐๒-๖๕๓-๔๙๐๖ หรือ ๐๙๐-๙๘๖-๖๙๒๓ หรือ ๐๘๑-๖๐๘-๗๖๒๗  

๑. ผูท่ีประสงคจะสมัครสามารถดาวนโหลดใบสมัครจากเว็บไซด http://audit.dld.go.th 
หรือ www.dld.go.th (หัวขอ ขาวรับสมัครงาน ปงบประมาณ ๒๕๖๕) หรือ ขอรับใบสมัคร พรอม ยื่นใบสมัคร 
ดวยตนเองไดท่ี กลุมตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว (ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น ๖) ถนนพญาไท ราชเทวี กทม. 
๑๐๔๐๐ ในวันและเวลาราชการ  

๒. ผูท่ีประสงคจะสมัครทางจดหมาย สามารถจัดสงใบสมัคร พรอมแนบหลักฐานและรบัรอง
ความถูกตองทุกฉบับใหครบถวน ถึงกลุมตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว เลขท่ี ๖๙/๑ ถนนพญาไท แขวง              
ทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ (วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบ”) ซ่ึงการจัดสงทางไปรษณียจะถือวา    
รับเอกสารในวนัเวลาท่ีสํานักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว ลงทะเบียนรับเอกสารภายในวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ ในเวลาราชการ  

๓. ผูท่ีประสงคจะสมัครทาง E-Mail ใหสแกนใบสมัคร รูปถายและหลักฐานพรอมรับรอง
ความถูกตองทุกฉบับใหครบถวน  สงมาท่ี E-Mail: audit@dld.go.th ภายในวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕     
ในเวลาราชการ  

๓.๒ หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดําขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถายไมเกิน 
๑ ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป 

(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอยางเชน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียน
แสดงผลการเรียน หรือ สําเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรตอเนื่องใหแนบมาพรอมนี้ดวย) 
ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและ
ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวันท่ีปดรับสมัคร คือ วันท่ี ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๖๕      

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานจํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 

(๔) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆเชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล 
(ในกรณีท่ีชื่อ–นามสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ 

(๕) หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน ๑ ฉบับ (ถามี) 

(๖) เฉพาะผูสมัครชายตองมีหลักฐานการผานหรือไดรับยกเวนการเกณฑทหาร 

ท้ังนี้ ผูสมัครท่ีสงใบสมัครพรอมหลักฐานมาทาง จดหมาย หรือ ทาง E-mail ใหนํา
หลักฐานเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสอบขอเขียน หรือ วันสอบสัมภาษณ ดวย 

 

 
 





 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการท่ัวไป  

....................................................................... 

๑. ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  

  ชื่อตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติงานท่ีกลุมตรวจสอบภายใน) 
  กลุมงาน   บริหารท่ัวไป 

หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานตรวจสอบภายใน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย โดยลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

๑. รวบรวมและตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของขอมูล ตัวเลข หลักฐาน การทํา
สัญญา และเอกสารตางๆ ทางดานการเงิน การบัญชี เพ่ือใหการตรวจสอบดําเนินไปอยางถูกตอง และ
ไดผลตรงกับหลักฐานท่ีเกิดข้ึนจริง 

๒. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพยสินรวม           
ท้ังการบริหารดานอ่ืนๆ ของสวนราชการ 

๓. วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ
เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

๔. ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

๕. ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ
สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๖. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 

อัตราวาง     ๑ อัตรา 
คาตอบแทน  ๑๘,๐๐๐ บาท / เดือน 
สิทธิประโยชน   ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจาง    ตั้งแตวันทําสัญญาจางถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และจะประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการท่ัวไป หากผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดีจะไดรับการ
ตอสัญญาจาง 

                     
๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ๑. ไดรับปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาการบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร หรือ สาขาวิชาอ่ืนท่ี ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได ซ่ึงไดศึกษาวิชาบัญชีมาไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
 ๒. สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวในตางจังหวัดได 
 ๓. มีความรูดานคอมพิวเตอรและโปรแกรมพ้ืนฐาน เชน Microsoft office, Internet หรือ SPSS    
 ๔. มีความรูดานภาษาอังกฤษระดับพอใช 



 
 

-๒- 
 

   ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
๑. มีความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงนี้ 
๒. มีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
๓. มีสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

 
๓. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
   ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนน
เต็ม 

วิธีประเมิน 

การประเมินครั้งท่ี ๑   
๑. ความรูความสามารถ 
  ๑.๑ ความรูความสามารถท่ัวไป 
  ๑.๒ ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  
 (การเงิน การบัญชี งบประมาณ การตรวจสอบภายใน) 

 

๒๐๐ 
๑๐๐ 
๑๐๐ 

 

โดยวิธีสอบขอเขียน 

 

๒. ทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 
- ความรูดานคอมพิวเตอรและโปรแกรมพ้ืนฐาน  

 

๕๐ 
 

         โดยวธิีสอบขอเขียน  

การประเมินครั้งท่ี ๒    
คุณสมบัติสวนบุคคล 

- บุคลิกภาพ การสื่อสาร วุฒิภาวะทางอารมณ 
- ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ 
- การวางแผน การคิดวิเคราะห การสรุปผล 
- มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม ภาวะผูนํา 
- ทัศนคติ แรงจูงใจ 
 

๒๕๐ 
 

โดยวิธีสัมภาษณ 

รวม ๕๐๐  
 
 
กรมปศุสัตวจะดําเนินการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
 ๑. ประเมินสมรรถนะครั้งท่ี ๑ (ขอ ๑ และ ขอ ๒) กอน 
 ๒. ผูผานการประเมินสมรรถนะในครั้งท่ี ๑ จะตองเขารับการประเมินสมรรถนะ ในครั้งท่ี ๒  
 ๓. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูมาสอบ หนวยงานอาจดําเนินการประเมินสมรรถนะตอเนื่องเลยก็ได 
 



                    
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   

      

      

      

      

      

ติดรูปถ่าย

 
 1.5 x 2 นิ้ว



 -2- 
โปรดระบุความสําเร็จของงานที่ทําผานมาในชวง 3 ปหลัง (ถามี) 

 

 

 

 

โปรดใหความเห็นเก่ียวกับประสบการณที่ไดรับ และอธิบายวาประสบการณนั้น ๆ เปนประโยชนตองานที่สมัครในครั้งนี้ 

อยางไรบาง 

 

 

 

 

4. ขอมูลความรูความสามารถพิเศษ (ถามี) 

 

 

 

 

 

5. บุคคลอางอิง (ขอใหระบุชื่อบุคคลที่คุนเคยกับการทํางานของทาน เชน ผูบังคับบัญชาโดยตรง โปรดอยาระบุชื่อบุคคล 

ที่เปนญาติหรือเพ่ือน) 

     ชื่อและนามสกุล       ตําแหนงปจจุบัน ที่ทํางานปจจุบันและโทรศัพท ระบุความสัมพันธกับทาน 

    

    

    

    

    

 
6. ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 8 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

ขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ หากขอความตอนใดเปนความเท็จหรือไม 

ตรงกับความจริง  ใหถือเปนหลักฐานเพื่อเลิกจางขาพเจาไดทันที 

 

 

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

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

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