
 
ประกาศจังหวัดระยอง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
----------------------- 

  ด้วยจังหวัดระยอง   มคีวามประสงค์จะรบัสมคัรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ  และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  พ.ศ.
๒๕๕๒  ลงวันที่  ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ   พ.ศ. 2552  ลง
วันที่  28  กุมภาพันธ์  ๒๕54 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร   โดยมรีายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
  1.1  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล       
        1.2  กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 

        1.3  รายละเอียดการจ้างและค่าตอบแทน  (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี) 
   อัตราว่าง   1  อัตรา 
  ค่าตอบแทน   13,800  บาท 
  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ.2547 
   ระยะเวลาการจ้าง  5  เดือน  (พฤษภาคม – กันยายน 2560) 

 ๒. คณุสมบตัทิั่วไป และคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหนง่ของผู้มีสทิธสิมัครเข้ารบัการเลือกสรร 
  ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
   (๑) มีสญัชาติไทย 
   (๒) มอีายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  นับถึงวันรับสมัคร 
   (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๔) ไม่เป็นผู้มกีายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ. 2553 
   (๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง   กรรมการพรรคการเมือง   หรอืเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
   (๖) ไมเ่ป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่อง 
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นสิ่งรังเกียจของสังคม  
   (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
   หมายเหต ุ  ผูท้ี่ผ่านการเลือกสรรในวันทีท่าํสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รฐัวิสาหกิจ  หรอืพนักงานหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการท้องถิ่นและต้องนําใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน   และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ  ก.พ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ. 2553  มาย่ืนด้วย 
           2.2 คุณสมบัติ 
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  ๒.๒  คณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
        ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย  
ประกาศน้ี  (เอกสารหมายเลข  1) 

  ๓. การรบัสมัคร 
  ๓.๑  วัน  เวลา   และสถานที่รับสมัคร 
          ให้ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่    กรมปศุสัตว์  
http://person.dld.go.th  หัวข้อพนักงานราชการ    หรอืขอใบสมัคร   และยื่นใบสมคัรด้วยตนเองได้ที่สํานักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  เลขที่ ๓๗  หมู่ที ่ ๓  ถนนกรอกยายชา  ตําบลเนินพระ  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง     
ต้ังแต่วันที่   7  -  20   เมษายน  ๒๕60   ในวันและเวลาราชการ  
  ๓.๒  หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมคัร 
         (๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ น้ิว  ถ่ายไว้ไม่เกิน  
๑  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จํานวน  ๓  รูป    
         (๒)  สําเนาใบรายงานผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript  of 
Records)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร  จํานวนอย่างละ   ๒  ฉบับ   โดยจะต้องสําเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่    20   เมษายน  ๒๕60 
         (๓)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ  ๑   ฉบับ  
         (๔)  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น  ใบสําคญัการสมรส   (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยนช่ือ 
– นามสกุล  (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุลในหลกัฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  อย่างละ  ๑  ฉบับ 
         (5)  หนังสือรับรองการผ่านงาน  จํานวน  1  ฉบับ  (ถ้าม)ี 
         (6) สําเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓ เป็นต้น) หรือ
ได้รับการยกเว้น  จํานวน  ๑  ฉบับ  (ถ้ามี) 
               ทั้งน้ี  สําเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงช่ือ
กํากับไว้ด้วย 
  ๓.๓  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
        ผู้สมัครเขา้รับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรบัรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ   
ในใบสมัคร   พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน    ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่
ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมคัรอันมีผลทําให้ผูส้มัครไม่มสีิทธิสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งน้ีเป็นโมฆะสําหรับผู้น้ัน 

 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธเิขา้รบัการประเมินความรู้ความสามารถ  ทกัษะ  และสมรรถนะ และ
กําหนดวัน เวลา สถานทีใ่นการประเมินสมรรถนะ 
              จังหวัดระยอง   โดยคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานราชการทั่วไป  ในตําแหน่ง
เจ้าพนักงานสัตวบาล  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทกัษะ  และ  สมรรถนะ  
และกําหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมนิในวันที่  21  เมษายน  ๒๕60  ณ  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง   
และทางเว็บไซต์สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  http://pvlo-ray.dld.go.th   
 ๕. หลกัเกณฑ์และวิธกีารเลอืกสรร 
     ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะด้วยวิธีการประเมิน ตามท่ี
ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี  (เอกสารหมายเลข  2) 
           ๖. เกณฑ์การตดัสิน... 
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 ๖. เกณฑ์การตดัสิน 
     ผู้ทีจ่ะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะ  แต่ละครั้ง  ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐   
     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่  2  
จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  ไมตํ่่ากว่าร้อยละ ๖๐   
      การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมกีารประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  
และสมรรถนะ  2  ครั้ง  จะเรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  
ครั้งที่  1   และครั้งที่  2  รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนเท่ากัน   จะให้ผูท้ีไ่ด้คะแนนจาก
การประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ   และสมรรถนะคร้ังที่  2   มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  และหาก
คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่  2  เท่ากัน   จะพิจารณาจากลําดับใน 
การสมัครสอบของผู้ทําได้สมคัรก่อน  เป็นผูท้ี่อยู่ในลําดับทีสู่งกว่า   

 ๗. การประกาศรายชื่อและการขึน้บญัชีรายชื่อผูผ้่านการเลือกสรร 
     จังหวัดระยอง   จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบที่ได้  ณ  สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดระยอง  และทางเว็บไซต์สํานักงานปศุสัตว์ จังหวัดระยอง http://pvlo-ray.dld.go.th   โดยบัญชีรายช่ือ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลอืกสรรครบกําหนด   ๑   ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี   หรือนับแต่วันประกาศ
รับสมัครในตําแหน่งที่ มีลักษณะงานเดียวกันน้ีใหม่  แลว้แต่กรณี   
หมายเหตุ  :  จะจ้างต่อเมื่อได้รับงบประมาณจากกรมปศสุัตว์แล้วเท่าน้ัน   

 ๘. การจัดทําสญัญาจ้างผูผ้า่นการเลือกสรร 
     ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามท่ีจังหวัดระยองกําหนด 

      ประกาศ  ณ  วันที่     ๗     เมษายน    พ.ศ. ๒๕60 
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รายละเอียดเกีย่วกบัการรบัสมัคร 
ตามประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  ลงวันที่    7    เมษายน  พ.ศ. 2560 

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

1.  ตําแหน่ง   เจ้าพนักงานสัตวบาล  

     ชื่อตําแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล   (ปฏิบัติงานที่สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง) 
     กลุ่มงาน     เทคนิคทั่วไป 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตําแหน่ง 
1. รับผิดชอบการผลิต และขยายพันธ์ุสัตว์ ผลติพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ 
2. ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธ์ุสัตว์ และพืชอาหารสัตว์ 
3. ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
4. ปฏิบัติงานด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธ์ุสัตว์ของเกษตรกร 
5. ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์ 
6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์  และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
7. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

   อัตราว่าง    1  อัตรา 
   ค่าตอบแทน    13,800  บาท 
   สทิธปิระโยชน์    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547   
   ระยะเวลาการจ้าง   5  เดือน  วันที่  1  พฤษภาคม  2560  ถงึวันที่  30  กันยายน  2560   

และจะประเมนิผลการปฏิบัติงานตามแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ราชการทั่วไป  หากผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี  จะได้รับการต่อสัญญาจ้าง 

     
2.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
 1. จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทางสัตวบาล สัตวศาสตร์   
 2.  สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้ 
     3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้ 

4. เป็นผู้มีความรู้และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               3 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
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 3 หลักเกณฑ์และวิธกีารเลอืกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ดังน้ี 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีประเมิน 
1. ความรู ้

1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 
1.2 ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธ์ุสัตว์ หรือ      

พันธ์ุพืชอาหารสัตว์  หรือด้านการพัฒนาฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
 

2. ความสามารถหรือทกัษะเฉพาะ 
2.1  มีทักษะในด้านผลิตสัตว์ หรือพืชอาหารสัตว์ 

หรือด้านการผสมเทียม  หรือการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์
และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

2.2  มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2.3  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
2.4  มีทักษะในการแก้ปัญหา 
 

3. คณุสมบตัสิ่วนบคุคล 
3.1  บุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 
3.2  ความคิดริเริ่ม  และปฏิภาณไหวพริบ 
3.3  มนุษยสมัพันธ์  และการทํางานเป็นทีม 
3.4  ทัศนคติ แรงจูงใจ  

200 
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โดยวิธีสอบข้อเขียน 
 
 
 
 

 
โดยวิธีทดสอบตัวอย่างงาน 
 
 
 
 

 
 
โดยวิธีสัมภาษณ์ 

รวม 500  
 
จังหวัดระยองจะดําเนินการประเมินสมรรถนะ ดังนี ้

1. ประเมินสมรรถนะคร้ังที่ 1 ในข้อ 1 ก่อน 
 2. ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในคร้ังที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะข้อ 2  ในครัง้ที่ 2 
 3. ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ข้อ 3 
          4.  เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้มาสอบ หน่วยงานอาจดําเนินการประเมินสมรรถนะต่อเน่ืองเลยก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


