
 

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 

---------------------------------- 
ด้วยสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 

ประเภทพนักงานราชการทั ่วไป ฉะนั ้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ                      
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนกังาน
ราชการ ลงวันท่ี 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื ่อง การกำหนด 
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และหนังสือกรมปศุสัตว์ ท่ี กษ 0610.02/ว 2589 ลงวันท่ี 
8 กันยายน 2564 เรื่อง แจ้งยืนยันยอดอัตราพนักงานราชการที่ได้รับงบประมาณจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564           
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
   ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล กลุ่มงานบริหารท่ัวไป จำนวน 1 อัตรา 
   สังกัดส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ปฏิบัติงานท่ี หน่วย HHU จังหวัดพัทลุง 
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
2.1. คุณสมบัติทั่วไป 
   (1) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 
   (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
   (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน   
        ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
   (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา  
        เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น                
       ของรัฐ 

 

หมายเหตุ ผู ้ที ่ผ่านการเลือกสรรในวันที ่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ ลูกจ้างของ           
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ     
ส่วนท้องถิ ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม          
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย 
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๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวข้อง การรับสมัครแนบ
ท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1) 

3. การรับสมัคร  
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร  
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต  8 ถนนศรีวิชัย 

อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-282-320 ตั ้งแต่วันที ่ 27 กันยายน 2564 ถึงวันที่            
1 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือ download ใบสมัคร กรอกข้อมูล และส่งใบสมัครพร้อม
เอกสารหลักฐาน มายัง e-mail : rg08_urt@dld.go.th (สามารถ download ใบสมัคร และดูตัวอย่าง     
การ scan file ใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 

กรณีสมัครผ่าน e-mail ให้ scan ใบสมัครและเอกสารหลักฐาน เป็นรูปแบบไฟล์ (pdf.) และตั้งชื่อไฟล์              
เป็นช่ือ-นามสกุล ของผู้สมัคร  

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด  1.5 x 1 นิ ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี         

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป ติดมุมบนขวาใบสมัคร 
(2) สำเนาแสดงผลการศึกษา ดังนี้  

 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการศึกษา ซึ่งต้องระบุข้อความท่ีส่ือถึงการสอบไล่ได้ทุกกระบวนวิชา
ตามหลักสูตรปริญญาตรี และมีวันที่สำเร็จการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript) ที่แสดงว่า        
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งท่ีสมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่  1 ตุลาคม 2564 

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ  
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัคร       

ไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ  
ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานหรือไฟล์เอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง”    

ลงลายมือชื่อ และวันที่กำกับไว้ด้วย 

3.3 เง่ือนไขในการรับสมัคร  
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป

และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ             
ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู ้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร        
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 
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4. การประกาศรายชื ่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ         
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  

สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 กรมปศุสัตว์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ วิธีการประเมินสมรรถนะ ในวันที่     
4 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี      
และทางเว ็บไซต์  http://region8.dld.go.th/webnew/index.php/th/ ท ั ้ งนี้  หน ่วยงานอาจใช ้ด ุลพ ินิจ            
ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร 
จำนวนผู้เข้าสอบ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาซ่ึงใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน                
วิธีทดสอบตัวอย่างงาน และโดยวิธีสัมภาษณ์ รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 2) 

ทั ้งนี ้ หน่วยงานอาจปรับเปลี ่ยนวิธ ีการสอบ หรือหลักสูตรการสอบ ตามหนังสือสำนักงาน ก .พ.               
ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรื ่อง แนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล       
เข้ารับราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

6. เกณฑ์การตัดสิน  
ผู้ที ่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรและมีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคล จะต้องเป็น       

ผู้ที่สอบได้คะแนนการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ร้อยละหกสิบขึ้นไป และด้านความสามารถหรือทักษะ
เฉพาะร้อยละหกสิบขึ้นไป การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนน   
การประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และคุณสมบัติส่วนบุคคล รวมกันมากกว่า
เป็นผู้อยู ่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู ้ที ่ได้คะแนนการประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคลมากกว่า      
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนการประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคลเท่ากัน ให้พิจารณากำหนดเลือก
สมรรถนะด้านความรู้ หรือด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะ หรือสมรรถนะในเรื ่องใด เพื่อกำหนดให้เป็น         
ผู้อยู่ในลำดับท่ีสูงกว่าก็ได้  

7. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 กรมปศุสัตว์ จะประกาศรายชื่อผู ้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ        

ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทางเว็บไซต์สำนักงาน โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร  
ในตำแหน่งท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 
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8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร  
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามท่ีกรมปศุสัตว์กำหนด 

 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จะดำเนินการเลือกสรรด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมี
ผู้ใดแอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรได้รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติการณ์ในทำนอง
เดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเช่ือ และแจ้งให้สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ทราบด้วย 
 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   17   กันยายน   2564 
 
  
 
                                   (นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท)  
                        ปศุสัตว์เขต 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ  1 

 
 

 
รายละเอียดเก่ียวกับตำแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อเลอืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

แนบท้ายประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 
....................................................... 

1. ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล  
    ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล (ปฏิบัติงานท่ี หน่วย HHU จังหวัดพัทลุง) 
    กลุ่มงาน บริหารท่ัวไป  

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง  
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการผลิต ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ดี 
3. กำกับดูแล การเล้ียง และการจัดการสัตว์พันธุ์ดี ท่ีคัดเลือกแล้ว 
4. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ และลักษณะพันธุกรรมเพื่อรับรองพนัธุ์สัตว์ 
5. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตสัตว์ 
6. รับผิดชอบงานด้านระบบเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศการปศุสัตว์ 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

    อัตราว่าง จำนวน ๑ อัตรา  
    ค่าตอบแทน จำนวนเงนิ ๑๘,๐๐๐ บาท  
    สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  
    ระยะเวลาการจ้าง วันส้ินสุดสัญญาจ้าง 30 กันยายน 2565 (เป็นสัญญาจ้างต่อเนื่อง)  

๒. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง  
๒.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง         
      สัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เกษตรศึกษา  
๒.๒ มีความรู้ในการจัดทำงานวิจัย 
๒.๓ มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้  
๒.๔ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์  
ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
1. มีความรู้ความสามารถท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
2. มีทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
3. มีสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
 

………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
1. ความรู้ 

   1.1 ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

   1.2 ความรู้ด้านการผลิต ปรับปรุงพันธุ์สัตว์  
และพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 

 
2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
   2.1 มีทักษะในการวางแผนงานวิจัย และสถิติ   
         เบ้ืองต้น 
   2.2 มีทักษะในการผลิตสัตว์ 
   2.3 มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
   2.4 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
   2.5 มีทักษะในการแก้ปัญหา 
 
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 
   3.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
   3.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 
   3.3 มนุษยสัมพันธ์ 
   3.4 ทัศนคติ แรงจูงใจ 
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โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
 
 
 

 

โดยวิธีทดสอบตัวอย่างงาน 
 
 
 
 
 

 
 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

รวม 500  
 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
1. สำนักงานจะประเมินสมรรถนะ ในข้อ 1 และข้อ 2 ก่อน  
2. ผู้เข้ารับการประเมินจะมีสิทธิประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคล ข้อ 3 ก็ต่อเมื่อผู้นั้นผ่านการประเมินความรู ้ 
    และความสามารถหรือทักษะเฉพาะ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
3. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาสอบ หน่วยงานอาจดำเนินการประเมินสมรรถนะต่อเนื่องเลยก็ได้ 
 
 

เอกสารแนบ  2 


