ประกาศ สานักพัฒนาอาหารสัตว์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล
สานักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์
____________
ด้วยสานักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับ สมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ ๒๕64 ฉะนั้น อาศัย
อานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การ
กาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงาน
ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวั นที่ ๒๖ กัน ยายน ๒๕๕๕ ประกอบคาสั่ง กรมปศุสัตว์ ที่
๗๕๒/๒๕๕๖ ลงวั นที่ ๓๐ สิ ง หาคม ๒๕๕๖ เรื่ อ ง มอบอ านาจให้ หั วหน้ า ส่ว นราชการบริ ห าร
ส่ ว นกลางสั่ ง การและปฏิ บั ติ ร าชการแทนอธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ จึ ง ประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ
เลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ ตาแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี
สานักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์
(๑) กลุ่มงานเทคนิค
(๒) จานวน 1 อัตรา
(๓) อัตราค่าตอบแทนต่อเดือน ๑3,๘00.- บาท
(4) สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2547
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้า
รับการเลือกสรร ดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2/ (4) ไม่เป็นผูม้ ีกาย…

-2(๔) ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ไร้
ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่ เ ป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ข้ า ราชการทางการเมื อ ง กรรมการพรรค
การเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะ
กระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑
เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วยในวันทา
สัญญาจ้าง
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบผู้สมัครต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอี ยดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตาแหน่ง
ตามแนบท้ายประกาศนี้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์ สุพรรณบุรี ต าบลวังยาว อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 086-169-8161
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 23 กรกฎาคม ๒๕๖4 ในวันเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว
โดยถ่าย ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายครั้งเดียวกัน) จานวน ๓ รูป
(๒) สาเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้
มีอานาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ
3/ (3) สาเนาบัตร…

-3(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ
๑ ฉบับ
(๔) สาเนาหลั กฐานอื่ นๆ เช่น ใบสาคั ญการสมรส (เฉพาะผู้ ส มัค รเพศ
หญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อ
กากับไว้ด้วย
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะต้ อ งกรอกรายละเอี ย ดต่ างๆ ในใบสมั ค รพร้ อ มทั้ ง ยื่ น หลั ก ฐานในการสมั ค รให้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรง
ตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และ
จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน
เวลา สถานที่ ในการประเมิน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ดังนี้
๔.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 3 สิงหาคม
๒๕64
๔.๒ สอบโดยการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 สิงหาคม ๒๕6๔
เวลา ๐๙.0๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ สุพรรณบุรี ตาบลวังยาว อาเภอ
ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 086-169-8161
๔.๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕6๔
จะประกาศการรับสมัครสอบและประกาศผลต่างๆ ตามสถานที่ที่รับสมัคร
หรือผ่านทางเว็บไซต์ สานักพัฒนาอาหารสัตว์ nutrition.dld.go.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน
หรือเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ www.dld.go.th หัวข้อ ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวรับสมัครงาน
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งได้ รั บ การประเมิ น สมรรถนะตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตาม
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

4/6. ...

-4๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ าเป็ น ผู้ ที่ผ่ า นการเลื อ กสรร จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ คะแนนในการ
ประเมินสมรรถนะ แต่ละประเภทไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดั บคะแนน
ที่สอบได้
๗. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สานั กพั ฒ นาอาหารสั ต ว์ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ผ่ า นการเลือ กสรรตามล าดั บ
คะแนนสอบ ตามสถานที่ ที่ป ระกาศรับ สมั ค รสอบ หรื อ ทางเว็ บ ไซต์ ส านั ก พั ฒ นาอาหารสั ต ว์
nutrition@dld.go.th หรือเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ www.dld.go.th โดยบัญชีรายชื่อให้เป็นอัน
ยกเลิก หรื อสิ้ นผลไป เมื่ อเลือ กสรรครบก าหนด ๑ ปี ตั้ง แต่ วัน ประกาศบัญ ชีร ายชื่อ ผู้ผ่ านการ
เลือกสรร หรือตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาตามที่สานักพัฒนาอาหารสัตว์กาหนด โดย
ให้เริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 กันยายน 2564
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕6๔

(นายอิทธิพล เผ่าไพศาล)
ผู้อานวยการสานักพัฒนาอาหารสัตว์

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล
ชื่อตาแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี)
กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป
๒. น่้ำที่ควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง
๑. รับผิดชอบการผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์
๒. ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ และพืชอาหารสัตว์
๓. ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ปฏิบัติงานด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธุ์สัตว์ของเกษตรกร
๕. ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์
๖. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. คุณสมบัติเฉพำะสำนรับตำแหน่ง
๑. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ และสาขาวิชาเกษตรกรรม
๒. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
๓. เป็นผู้มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
๔. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ แหละสมรรถ่ะที่จำเป็่สำนรับตำแหน่ง
๑. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๒. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
๓. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง

เอกสารแนบท้ายประกาศ 2
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีประเมิน

1. ความรู้
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
1.2 ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์หรือพันธุ์พืช
อาหารสั ต ว์ หรื อ ด้ านการพั ฒ นาฟาร์ มเลี้ ย งสั ตว์ และพั ฒ นา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์

200
100
100

โดยวิธีสอบข้อเขียน

2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
2.1 มีทักษะในด้านผลิตสัตว์หรือพืชอาหารสัตว์หรือด้าน
การผสมเที ย ม หรื อ การพั ฒ นาฟาร์ ม เลี้ ย งสั ต ว์ แ ละพั ฒ นา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
2.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
2.3 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2.4 มีทักษะในการแก้ปัญหา

200
50

โดยวิธีทดสอบตัวอย่างงาน

3. คุณสมบัติส่วนบุคคล
3.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์
3.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
3.3 มนุษย์สัมพันธ์ และการทางานเป็นทีม
3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ

100
25
25
25
25

รวม

50
50
50
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

500

กรมจะดาเนินการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
1.
2.
ในครั้งที่ 2
3.
4.

ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในข้อ 1 ก่อน
ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะข้อ 2
ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะข้อ 3
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้มาสอบ หน่วยงานอาจดาเนินการประเมินสมรรถนะต่อเนื่องเลยก็ได้

