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ประกาศ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี ส านักพัฒนาอาหารสัตว์  

____________ 
ด้วยส านักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน

ราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ ๒๕66 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และ
การจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ประกอบ
ค าสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๗๕๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการ
บริหารส่วนกลางสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร   
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

  ๑.  หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง 
      ๑.๑  ต าแหน่ ง เ จ้ าพนั กงานธุ รการ  ศูนย์ วิ จั ยและ พัฒนาอาหารสัต ว์ อุ ดรธานี               
ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
     (๑)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
     (๒)  จ านวน 1 อัตรา 
     (๓)  อัตราค่าตอบแทนต่อเดือน 10,430 - ๑3,๘00.- บาท หรือตามคุณวุฒิที่ 
ก.พ. ก าหนด 
        - ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมตอนต้น หรือประกาศนียบัตรประโยคมัธยม
ตอนปลาย และเคยปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ หรือเจ้าหน้าที่ธุรการ หรือเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
และมีประสบการณ์ท างานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท 
        - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท 
        - ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราค่าตอบแทน 13,010 บาท 
        - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท 
      (4) สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

       ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ           
การเลือกสรร ดังต่อไปนี้ 

 
2/2.1  คุณสมบัติ...  
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      ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
     (๑)  มีสัญชาติไทย 
     (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี 
     (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต 
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

(๕)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

(๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค       
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วยในวันท าสัญญาจ้าง 
      ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัครแต่ละต าแหน่งตามแนบท้ายประกาศนี้ 
  ๓. การรับสมัคร 
      ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์อุดรธานี ต าบลเมืองเฟีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทร.042-219640  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 28  พฤศจิกายน – 7  ธันวาคม ๒๕65 ในวันเวลาราชการ   
      ๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
   (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่าย 
ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายครั้งเดียวกัน) จ านวน 3 รูป 
   (๒) ส าเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเรจจการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวัน
เปิดรับสมัครวันสุดท้าย จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ 
   (๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
    (๔) ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ-นามสกุล (กรณีชื่อ- นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
             ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
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                        ๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
           ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท า
ให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ  
สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้  
  ๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ 
ในการประเมิน จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ดังนี้ 
      ๔.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 
      ๔.๒ สอบโดยการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์  ในวันที่  13 ธ ันวาคม 2565           
เวลา ๐๙.0๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยและอาหารสัตว์อุดรธานี ต าบลเมืองเฟีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี       
โทร.042-219640      

    ๔.๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที ่15 ธันวาคม 2565 
    จะประกาศการรับสมัครสอบและประกาศผลต่างๆ ตามสถานที่ที่รับสมัคร หรือผ่านทาง

เวจบไซต์ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ nutrition.dld.go.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน หรือเวจบไซต์กรมปศุสัตว์  
www.dld.go.th  หัวข้อ ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวรับสมัครงาน 
  ๕. หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์การประเมิน ตามรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 
    ๖. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ 
แต่ละประเภทไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
  ๗. การประกาศรายช่ือและข้ึนบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 
      ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบ 
ตามสถานที่ที่ประกาศรับสมัครสอบ หรือทาง เวจบไซต์  ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ nutrition.dld.go.th  
หรือเวจบไซต์กรมปศุสัตว์ www.dld.go.th โดยบัญชีรายชื่อให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบ
ก าหนด ๑ ปี ตั้งแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร หรือตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งงาน
เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
  ๘. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
      ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้าง  ในวันที่  3  เดือนมกราคม พ.ศ.2566 

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565   

 
   

  

http://www.dld.go.th/


 
เอกสารแนบท้ายประกาศ  1 

 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 

๑. ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

ชื่อต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำร (ปฏิบัติงำนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์อุดรธำนี) 
  กลุ่มงำน  บริกำร 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
๑. จัดพิมพ์เอกสำร และบันทึกข้อมูลต่ำง ๆ  
๒. ลงทะเบียนรับ–ส่งหนังสือ /เอกสำร และเวียน/แจกจ่ำยหนังสือรำชกำร/เอกสำรไปตำม

หน่วยงำนต่ำง ๆ  
๓. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติ และผลกำรปฏิบัติงำน  
๔. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอก   
๕. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางพาณิชยการ 

บัญชี เลขานุการ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ 
1.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับ เดียวกัน          

ทางพณิชยการ บัญชีบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
1.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางพณิชยการ 

บัญชีบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
1.4 ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมตอนต้น หรือประกาศนียบัตรประโยคมัธยมตอนปลาย

หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน และเคยปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ หรือเจ้าหน้าที่ธุรการ หรือ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และมีประสบการณ์การท างานด้านการปศุสัตว์ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

๒. มีความรู้ความสามารถ ในงานธุรการ งานสารบรรณ และงานพัสดุ 
๓. มีความรู้ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบส านักงานอัตโนมัติและอินเทอร์เนจต 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
๑.  มีควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง 
๒.  มีทักษะทีจ่ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติในต ำแหน่ง 
๓.  มีสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง 
 

สิทธิประโยชน์ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาจ้าง  ตั้งแต่วันที่ 3  มกราคม  ๒๕๖๖  จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
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3.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน 
 

1. ความรู้ 
    1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
    1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 
2. ความสามารถหรือทักษะ 
    2.1 มีความสามารถในการร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ 
    2.2 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม 
Microsoft office 
 
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
    3.1 บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา  
    3.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 
    3.3 มนุษย์สัมพันธ์  
    3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ 
  

 

300 
150 
150 

 
100 
50 
50 

 
 

100 
25 
25 
25 
25 

 

 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
 
 
 

โดยวิธีสอบข้อเขียน 
 
 
 
 

โดยวิธีสัมภาษณ์ 

รวม 500  
 
 

กรมจะด าเนินการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 

 1.  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในข้อ 1 ก่อน 
 2.  ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งท่ี 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะข้อ 2  
ในครั้งท่ี 2 
 3.  ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ข้อ 3 
 4.  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มาสอบ หน่วยงานอาจด าเนินการประเมินสมรรถนะต่อเนื่องเลยกจได้ 
 


