
 
 

 
 

ประกาศจังหวัดอ านาจเจริญ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญ 
......................................................... 

ด้วยจังหวัดอ านาจเจริญประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จ านวน ๑ อัตรา สังกัดส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
เมืองอ านาจเจริญ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง ฉะนั้น อาศัยอ านาจตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ 
การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน 
๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ
เฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าล ังพนักงานราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  
เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
ชื่อต าแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

(๑) รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ บริการด้าน
ผสมเทียม 

(๒) ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุ์สัตว์ และพืชอาหารสัตว์  
(๓) ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
(๔) ปฏิบัติงานด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธุ์สัตว์ของเกษตรกร 
(๕) ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์ 
(๖) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

อัตราว่าง ๑ อัตรา 
ค่าตอบแทน ๑๓,๘๐๐ บาท 
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มท าสัญญา ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒–๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 

๒. คุณสมบัติทั่วไป/ ๒... 
 



 
 

- ๒ - 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 
๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) สัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี  
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู ้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้ ไร้ความสามารถหรือ 

จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 

ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด 

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง 
ในศีลธรรม 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น 
ของรัฐ 

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ 
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(๑) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาสัตวบาลหรือสัตวศาสตร์ 
(๒) สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้ 
(๓) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office 

ฯลฯ 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๒ ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ 

๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 

๑ ป ี(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป) 
(๒) ส าเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียน

แสดงผลการเรียน หรือ ส าเนาปริญญาบัตรและทรานสคริป (หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาพร้อมนี้)  
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร 
ซ่ึงจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
 

(๓) ส าเนา/ ๒... 
 



 
 

- ๓ - 
 

(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
(๔) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน 

ชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)  
(๖) ส าเนาเอกสาร สด.9 หรือ สด.8 (เพศชาย) จ านวน 1 ฉบับ  
(๗) ใบรับรองแพทย์ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น 
 ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับ 

ไว้ด้วย 
3.3 ค่าสมัครสอบ 

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าสมัครสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครตามอัตราละ 100 บาท เมื่อสมัคร
สอบแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี 

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย 

๔. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 

จังหวัดอ านาจเจริญ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญ และทางเว็บไซต์จังหวัดอ านาจเจริญ  
ที่ www.amnatcharoen.go.th หวัข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”และเว็บไซต์ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญ 
ที่ http://pvlo-ano.dld.go.th/webnew/index.php/th/ หัวข้อ “ข่าวสารประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย  
“รับสมัครงาน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. หลักเกณฑ์/ ๓... 
 

www.amnatcharoen.go.th
http://pvlo-ano.dld.go.th/webnew/index.php/th/


 
 

- ๔ - 

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  

และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 

หลักเกณฑก์ารเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี ๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- ความรูส้ามารถเฉพาะต าแหน่ง 

๘๐ 
 

สอบข้อเขียน (ปรนัย) 
 

การประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี ๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.  
- ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 

 ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 
 เทคนิคและกระบวนการผสมเทียม 

- คุณสมบัตสิ่วนบุคคล 
 ความริเริ่มสร้างสรรค ์
 การสื่อสารโดยการพูด 

๒๐  
 

สอบสัมภาษณ/์ทักษะ 
สอบสัมภาษณ/์ทักษะ 

 
สอบสัมภาษณ ์
สอบสัมภาษณ ์

รวม ๑๐๐  

จังหวัดอ านาจเจริญ จะด าเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  
โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่  ๑ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ และด าเนินการ
ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ จะต้องมี
คะแนนการประเมินสมรรถนะ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะสามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ 
ต่อไป 

๖. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 

และการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการ

ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงล าดับ

ที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับ 
ทีสู่งกว่า และหากคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะพิจารณาจากล าดับที่ในการสมัครเข้า
รับการเลือกสรร 

๗. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
จั งหวั ดอ านาจ เจริญ จะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการ เลื อกสรรตามล าดั บคะแนนสอบ  

ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญ และทางเว็บไซต์จังหวัดอ านาจเจริญ  
ที่ www.amnatcharoen.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”และเว็บไซต์ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
อ านาจเจริญ ที่ http://pvlo-ano.dld.go.th/webnew/index.php/th/ หัวข้อ “ข่าวสารประชาสัมพันธ์” 
หวัข้อย่อย “รับสมัครงาน” 

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้า
จังหวัดอ านาจเจริญได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในต าแหน่งอย่างเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งนี้อีก 
และได้ประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

๘. การจัดท า/ ๖... 

www.amnatcharoen.go.th
http://pvlo-ano.dld.go.th/webnew/index.php/th/
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