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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ลงวันที่   11   เมษายน  พ.ศ. 2562 

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

 
ต าแหน่งที่  01  :  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 

1.  กลุ่มงาน  บริการ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  11,280  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1 อัตรา  
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารงานกลาง 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 1  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ในทุกสาขาวิชา 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดา การรับส่ง 
ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ค าส าเนา พิมพ์ ตรวจทาน
หนังสือ ดูแลรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลรักษา จัดเตรียม ให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ 
ช่วยติดต่อและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 1 
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6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ    
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ และระเบียบต่าง ๆ           
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ
รวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดส าเนา พิมพ์ ตรวจทาน
หนังสือ การดูแลรักษาและการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษา 
จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอ านวย 
ความสะดวกต่าง ๆ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานธุรการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินชีวิต และท่ีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  02  :  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

1.  กลุ่มงาน  บริการ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  11,280  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 21  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 กองนิติการ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
2 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
3 ส านักบริหารงานกลาง 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

4 ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

5 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
6 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
7 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
8 ส านักอุทยานแห่งชาติ 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
9 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 2 (ศรีราชา) 1 ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา) 

10 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) 1 ส่วนภูมิภาค (สงขลา) 
11 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 7 (นครราชสีมา) 2 ส่วนภูมิภาค (นครราชสีมา) 
12 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 2 ส่วนภูมิภาค (อุบลราชธานี) 
13 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (อุดรธานี) 
14 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) 2 ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก) 

รวม 21  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือการเงินและการ
ธนาคาร 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญ  
คู่จ่ายเงิน ลงบัญชี  ท ารายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณรายรับ - 
รายจ่ายประจ าปี ท าหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ตลอดจน
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
      - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ   
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้ เ กี่ ย วกับงานทางการ เงินและบัญชี  การ เงินการคลั ง 
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ
หลักฐานใบส าคัญคู่จ่ ายเงิน ลงบัญชี ท ารายงานการบัญชี รวบรวม
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย
ประจ าปี  ท าหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ การจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจ่าย ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่การเงินการบัญชีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินชีวิต และท่ีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเขา้กับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  03  :  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

1.  กลุ่มงาน  บริการ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  11,280  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 3  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 กองนิติการ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
2 ส านักบริหารงานกลาง 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

3 ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 3  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ และ
งานบันทึก งานพิมพ์ข้อมูล หรือเอกสารต่าง ๆ งานหนังสือราชการ งานสารบรรณ จัดพิมพ์หนังสือราชการและ
จัดท าเอกสารการประชุมต่าง ๆ ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และวัสดุ การตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร และข้อมูลที่ได้รับมาก่อนที่จะด าเนินการบันทึกต่อไป การจ าแนกประเภทและก าหนด
แบบการบันทึกข้อมูลให้เป็นไปตามความต้องการ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ   
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ และระเบียบต่าง ๆ           
ที่เกี่ยวข้อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูลด้านการ
ด าเนินงานต่าง ๆ การรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ
รวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดส าเนา พิมพ์ ตรวจทาน
หนังสือ การดูแลรักษาและการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษา 
จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอ านวย 
ความสะดวกต่าง ๆ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานธุรการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 
 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  04  :  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร 

1.  กลุ่มงาน  บริการ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  11,280  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 13  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 11 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
2 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) 2 ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก) 

รวม 13  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรกรรม 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการเกษตร การปรับปรุงและ
ขยายพันธุ์ไม้พ้ืนเมืองและไม้ดอกไม้ประดับ ด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ ควบคุม ดูแล พัฒนา ตรวจสอบการผลิต
กล้าไม้ต่าง ๆ การปรับปรุงดิน การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช การจัดภูมิทัศน์อย่างง่าย ๆ บริเวณพ้ืนที่สวนรอบ 
ๆ และในอาคารสิ่งก่อสร้าง ปรับแต่งพ้ืนที่ให้มีประโยชน์ใช้สอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้ช่วยในการส ารวจ 
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือการวิเคราะห์ วิจัย ด้านการเกษตรและแปลงพรรณไม้ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 8 - 

 
6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ   
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้ เกี่ยวกับงานเกษตรกรรม การเพาะปลูก การเพาะช า  
การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน การป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืช การตกแต่งปรับภูมิทัศน์ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 

--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  05  :  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

1.  กลุ่มงาน  บริการ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 19  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักแผนงานและสารสนเทศ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
2 ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

3 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1 (ปราจีนบุรี) 2 ส่วนภูมิภาค (ปราจีนบุรี) 
4 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 2 (ศรีราชา) 1 ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา) 
5 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) 3 ส่วนภูมิภาค (บ้านโป่ง) 
6 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 4 (สุราษฎร์ธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (สุราษฎร์ธานี) 
7 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 5 (นครศรีธรรมราช) 1 ส่วนภูมิภาค (นครศรีธรรมราช) 
8 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) 2 ส่วนภูมิภาค (สงขลา) 
9 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 7 (นครราชสีมา) 1 ส่วนภูมิภาค (นครราชสีมา) 

10 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) 1 ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก) 
11 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 12 (นครสวรรค์) 1 ส่วนภูมิภาค (นครสวรรค์) 
12 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 14 (ตาก) 1 ส่วนภูมิภาค (ตาก) 
13 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 1 ส่วนภูมิภาค (เชียงราย) 
14 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 2 ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่) 

รวม 19  
 

4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานด้านธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบหนังสือ การรับส่ง ลงทะเบียน จัดเตรียมการประชุม การบันทึก
ข้อมูล การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดหา จัดซื้อ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษา
เอกสารส าคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ และระเบียบต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ
รวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดส าเนา พิมพ์ ตรวจทาน
หนังสือ การดูแลรักษาและการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษา
จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน
ที่ใช้ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  และงานธุรการอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อ งกับ 
การด าเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
 

--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  06  :  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

1.  กลุ่มงาน  บริการ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 20 อัตรา 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารงานกลาง 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
2 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1 (ปราจีนบุรี) 2 ส่วนภูมิภาค (ปราจีนบุรี) 
3 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 2 (ศรีราชา) 1 ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา) 
4 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) 2 ส่วนภูมิภาค (บ้านโป่ง) 
5 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 4 (สุราษฎร์ธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (สุราษฎร์ธานี) 
6 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 5 (นครศรีธรรมราช) 1 ส่วนภูมิภาค (นครศรีธรรมราช) 
7 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 7 (นครราชสีมา) 1 ส่วนภูมิภาค (นครราชสีมา) 
8 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น) 1 ส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น) 
9 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (อุบลราชธานี) 

10 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 10 (อุดรธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (อุดรธานี) 
11 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) 1 ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก) 
12 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 12 (นครสวรรค์) 1 ส่วนภูมิภาค (นครสวรรค์) 
13 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 (แพร่) 2 ส่วนภูมิภาค (แพร่) 
14 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 14 (ตาก) 1 ส่วนภูมิภาค (ตาก) 
15 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 1 ส่วนภูมิภาค (เชียงราย) 
16 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 2 ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่) 

รวม 20  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐาน
ใบส าคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ท ารายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ
รายรับ - รายจ่ายประจ าปี ท าหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้ เ กี่ ย วกับงานทางการ เงินและบัญชี  การ เงินการคลั ง 
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ
หลักฐานใบส าคัญ   คู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ท ารายงานการบัญชี รวบรวม
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ - รายจ่าย
ประจ าปี  ท าหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ การจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจ่าย ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่การเงินการบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินชีวิต และท่ีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 

100 สอบขอ้เขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  07  :  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 

1.  กลุ่มงาน  บริการ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 32  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 กองนิติการ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
2 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
3 ส านักบริหารงานกลาง 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
4 ส านักแผนงานและสารสนเทศ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
5 ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
6 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
7 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
8 ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

9 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

10 ส านักอุทยานแห่งชาติ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

11 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1 (ปราจีนบุรี) 2 ส่วนภูมิภาค (ปราจีนบุรี) 
12 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 2 (ศรีราชา) 1 ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา) 
4 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) 2 ส่วนภูมิภาค (บ้านโป่ง) 
5 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 4 (สุราษฎร์ธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (สุราษฎร์ธานี) 
6 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 5 (นครศรีธรรมราช) 1 ส่วนภูมิภาค (นครศรีธรรมราช) 
7 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) 2 ส่วนภูมิภาค (สงขลา) 
8 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 7 (นครราชสีมา) 1 ส่วนภูมิภาค (นครราชสีมา) 
9 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น) 1 ส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น) 

10 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (อุบลราชธานี) 
11 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 10 (อุดรธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (อุดรธานี) 
9 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) 1 ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก) 

10 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 12 (นครสวรรค์) 1 ส่วนภูมิภาค (นครสวรรค์) 
11 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 (แพร่) 2 ส่วนภูมิภาค (แพร่) 
12 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 14 (ตาก) 1 ส่วนภูมิภาค (ตาก) 
13 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 1 ส่วนภูมิภาค (เชียงราย) 
14 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 2 ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่) 

รวม 32  
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4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเบิกจ่าย 
การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ การท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษา
ใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการพัสดุ การแทงจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด การท าสัญญา การต่ออายุสัญญา
และการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้ เกี่ยวกับงานพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เกี่ยวกับ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การบริหารสัญญา การควบคุมและจัดเก็บพัสดุ ความรู้เกี่ยวกับระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e- GP ความรู้เกี่ยวกับระบบการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต 
และท่ีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 

--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  08  :  เจ้าพนักงานการเกษตร 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (อุบลราชธานี) 

รวม 1  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชา
เกษตรกรรม 

5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับด้านการเกษตร การปรับปรุงและขยายพันธุ์ไม้
พ้ืนเมืองและไม้ดอกไม้ประดับ ด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ ควบคุม ดูแล พัฒนา ตรวจสอบการผลิตกล้าไม้ต่าง ๆ 
การปรับปรุงดิน การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช การจัดภูมิทัศน์อย่างง่าย ๆ บริเวณพ้ืนที่สวนรอบ ๆ และใน
อาคารสิ่งก่อสร้าง ปรับแต่งพ้ืนที่ให้มีประโยชน์ใช้สอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้ช่วยในการส ารวจ รวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ เพ่ือการวิเคราะห์ วิจัย ด้านการเกษตรและแปลงพรรณไม้ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้เกี่ยวกับงานเกษตรกรรม การเพาะปลูก การเพาะช า การขยายพันธุ์ 
การดูแลรักษา การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช  
การตกแต่งปรับภูมิทัศน์ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต 
และท่ีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  09  :  เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา  
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น) 1 ส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น) 

รวม 1  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ควบคุม ดูแล 
ติดตั้ง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการท างาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบต่าง ๆ สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนค าสั่ง
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานอย่างเหมาะสม ความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาและคอมพิวเตอร์ ความรู้ พ้ืนฐานด้านการวิเคราะห์ จัดระบบและ
วางแผน การประมวลผลข้อมูล ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต
และท่ีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น และรวมถึง
สมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งท่ี  10  :  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 2  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารงานกลาง 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 2  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง สาขาวิชาการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา ให้บริการติดตั้งและควบคุม 
การใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ 
เก็บรักษาซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ์ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้ เกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา เทคนิคการถ่ายภาพเ พ่ือ 
การประชาสัมพันธ์ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ความรู้เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ความรู้ในการออกแบบเพ่ือการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ เช่น 
สื่อสิ่ ง พิมพ์ สื่อโทรทัศน์  ความรู้ ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เ พ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต และที่เป็น
ปัญหาสังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

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



- 22 - 

 

ต าแหน่งท่ี  11  :  นายช่างส ารวจ 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น) 1 ส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น) 

รวม 1  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาส ารวจ หรือ
สาขาวิชาการก่อสร้าง 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการส ารวจ รังวัด ค านวณ ตรวจสอบ 
จัดท าแผนที่ แผนผัง เพ่ือให้ทราบรายละเอียดและเป็นไปตามที่ก าหนด สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการส ารวจและรายงานผล เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของงาน 
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้เกี่ยวกับงานวงรอบ ได้แก่ การวงรอบชนิดต่าง ๆ การวัดมุมและ
ปรับแก้มุม การวัดระยะ และการปรับแก้ระยะชั้น หรือเกณฑ์ของงานวงรอบ
และการท าแผนที่รายละเอียด การค านวณและเขียนแผนที่ เป็นการค านวณ
พ้ืนที่จากค่าพิกัด โดยวิธี พิกัดฉาก หลักการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ  
จากข้อมูลส ารวจ การรังวัดทางดาราศาสตร์ และการรังวัดหมุดหลักฐาน 
แผนที่ โดยดาวเทียมเบื้องต้น แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ได้แก่ การค านวณ
มาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศ ในงานแผนที่
หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
กฎระเบียบ และข้อบั งคับ อ่ืนที่ ใช้ ในการปฏิบัติ งานในหน้าที่  และ 
งานคอมพิวเตอร์ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคม 
ในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  12  :  นายช่างโยธา 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 2  อัตรา  
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 2 ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่) 

รวม 2  

 
4.  คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาส ารวจ หรือ
สาขาวิชาการก่อสร้าง 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ 
ก่อสร้าง บ ารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพ่ือให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และ
งบประมาณที่ได้รับ ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูป และรายการ เพ่ือให้  
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรับ และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้าง
ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด รวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้เกี่ยวกับงานโยธา ในการวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น การเขียน
แบบวิศวกรรม การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบและ
ค านวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ 
การส ารวจเพ่ือการก่อสร้าง การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง 
การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารงานโครงการก่อสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ใน 
การปฏิบัติงานในหน้าที่  และงานคอมพิวเตอร์  อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคม ในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งท่ี  13  :  ช่างไม้ 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  11,280  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา  
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 10 (อุดรธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (อุดรธานี) 

รวม 1  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   1. มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้ว 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ 
   2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการก่อสร้าง 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการสร้าง ซ่อม ปรับปรุง ดูแล บ ารุงรักษา 
ดัดแปลง และประกอบครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ท าด้วยไม้ เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และ
วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้เกี่ยวกับงานช่างไม้ ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ที่ท าจากไม้ การใช้งานเครื่องมือเกี่ยวกับงานไม้ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคม 
ในขณะนี้ 

100 สอบปฏิบัติ 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  14  :  ช่างปูน 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  11,280  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา  
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารงานกลาง 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 1  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   1. มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้ว 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ 
   2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการก่อสร้าง 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการก่อสร้าง ซ่อม ประกอบครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปูนและคอนกรีต ก่ออิฐ ฉาบปูน ผสมปูน ท าผิวพ้ืนและผนัง ปูกระเบื้องและผนัง 
ซ่อมแซมอาคารเกี่ยวกับงานปูน เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
     - ความรู้เกี่ยวกับงานช่างปูน ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง ซ่อม ประกอบ
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ การใช้งานเครื่องมือเกี่ยวกับงานปูน และ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต 
และท่ีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 

100 สอบปฏิบัติ 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  15  :  ต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 48  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
2 ส านักแผนงานและสารสนเทศ 3 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
3 ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
4 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
5 ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
6 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1 (ปราจีนบุรี) 4 ส่วนภูมิภาค (ปราจีนบุรี) 
7 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 2 (ศรีราชา) 1 ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา) 
8 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) 8 ส่วนภูมิภาค (บ้านโป่ง) 
9 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 4 (สุราษฎร์ธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (สุราษฎร์ธานี) 

10 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 5 (นครศรีธรรมราช) 4 ส่วนภูมิภาค (นครศรีธรรมราช) 
11 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) 2 ส่วนภูมิภาค (สงขลา) 
12 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 7 (นครราชสีมา) 4 ส่วนภูมิภาค (นครราชสีมา) 
13 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น) 3 ส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น) 
14 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (อุบลราชธานี) 
15 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) 2 ส่วนภูมิภาค (อุดรธานี) 
16 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 (แพร่) 1 ส่วนภูมิภาค (แพร่) 
17 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 8 ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่) 

รวม 48  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์ 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางวิชาการป่าไม้ เกี่ยวกับการจัดการ 
เพ่ือคุ้มครอง อนุรักษ์ รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา การค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านทรัพยากร
ป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ การจัดการและฟ้ืนฟูที่ป่าอนุรักษ์ การจัดท าและควบคุม
ระบบข้อมูลที่ดินในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการป่าไม้ การป้องกัน ปราบปราม
การกระท าผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ
และนันทนาการ ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ  และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
     - ความรู้เกี่ยวกับวิชาการป่าไม้ ซึ่งประกอบด้วยการจัดการเพ่ือคุ้มครอง 
อนุรักษ์ รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา การค้นคว้า วิจัย และ
พัฒนางานด้านทรัพยากรป่าไม้ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ การจัดการและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ การจัดท าและควบคุมระบบ
ข้อมูลที่ดินในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัด 
การป่าไม้ การป้องกัน ปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การบริหารจัดการการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ต้นน้ า การบริหารจัดการพ้ืนที่และการอนุรักษ์สัตว์ป่า การบริหารจัดการ
เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและนันทนาการ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานวิชาการป่าไม้
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิต และท่ีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์ ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 

--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  16  :  ต าแหน่งนิติกร 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 7  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 กองนิติการ 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
2 ส านักบริหารงานกลาง 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
3 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 2 (ศรีราชา) 1 ส่วนภูมิภาค (ศรรีาชา) 
4 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น) 1 ส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น) 
5 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 1 ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่) 

รวม 7  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางกฎหมายการพิจารณาตอบข้อหารือ 
หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงานศึกษา 
ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัย และตอบปัญหาข้อกฎหมาย ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย 
ติดตามการด าเนินการทางคดี การด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดท านิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพัน
ทางกฎหมาย เสนอความเห็นในการด าเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม รวมถึงการด าเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการด าเนินคดีของ
หน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ กฎหมายสารบัญญัติ กฎหมายวิธีสบัญญัติ 
กฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน และงานด้านนิติศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตและ 
ที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  17  :  ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 2  อัตรา  
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 กลุ่มตรวจสอบภายใน 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 2  

  
 

4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน รวบรวม
และตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการท าสัญญา และเอกสารต่าง ๆ 
ทางด้านการเงิน การบัญชี เพ่ือให้การตรวจสอบด าเนินไปอย่างถูกต้อง ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอ่ืน ๆ ของส่วนราชการ เพ่ือดูแล 
ให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีความคุ้มค่า จัดท ารายงาน
การตรวจสอบตามผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
ผลการด าเนินงาน ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ได้แก่ การบริหารความเสี่ยง  
การควบคุมภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555 มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และความรู้
ด้านการเงินการคลังภาครัฐ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานตรวจสอบภายใน 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิต และท่ีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  18  :  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 3  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
2 ส านักอุทยานแห่งชาติ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 3  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน 
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือก าหนดนโยบาย การจัดท าแผนงาน
หรือโครงการ การจัดท าแผนการจัดสรรและบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ หรือการพัฒนาระบบ
ข้าราชการ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายแผนงาน
โครงการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม
รวบรวมข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนงานโครงการ การให้ค าปรึกษา  
แนะน าตอบปัญหา และชี้แจง เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนเพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



- 37 - 

 

6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนงาน การจัดท าแผนงาน 
หรือโครงการ การบริหารแผนงาน หรือโครงการ การติดตามประเมินผล 
นโยบายหรือโครงการ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ นโยบายรัฐ แผน
บริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่ าง เหมาะสมแก่ 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานด้านนโยบายและแผนอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิต และท่ีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  19  :  นักทรัพยากรบุคคล 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 9  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารงานกลาง  9 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 9  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานด้านการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  การศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับวางระบบ มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การก าหนดต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงิน
ประจ าต าแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอ่ืน  
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ  การคุ้มครอง
ระบบคุณธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 



- 39 - 

 

6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมคัรต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบุคคล เช่น ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น  
การวางแผนก าลั งคน การสรรหาและเลือกสรร การบรรจุแต่งตั้ ง  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
การวิเคราะห์โครงสร้างและอัตราก าลัง การพัฒนาระบบงาน งานสวัสดิการ
และเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น  
การหาความต้องการการฝึกอบรม การออกแบบหลักสูตร การจัดท า
โครงการฝึกอบรม การบริหารโครงการฝึกอบรม การประเมินผล 
การฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และวางแผน การประสานงาน 
และการจัดการองค์กร ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
งานด้านนโยบายและแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต และที่เป็น
ปัญหาสังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์ ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  20  :  นักวิชาการเผยแพร่ 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 3  อัตรา  
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
2 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
3 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 10 (อุดรธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (อุดรธานี) 

รวม 3  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะความคิดเห็น
ในการก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ เพ่ือให้การปรับปรุงงานด้านการเผยแพร่
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ และวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือใช้ประกอบ  
ในการจัดท าแผนงานโครงการและการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ของหน่วยงาน ร่วมศึกษาวิจัย ด้านการเผยแพร่
กิจกรรมข่าวสารความรู้ ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายและสรุปผล
การศึกษา เพ่ือใช้ประกอบในการก าหนดนโยบายแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการเกี่ยวกับการด าเนินงาน
เผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพ่ือเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อและช่องทาง
การเผยแพร่ต่าง ๆ จัดท าสื่อ เพ่ือเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารความรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทาง 
การสื่อสารต่าง ๆ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการจัดท า 
แผนงานโครงการประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าว บทความ 
ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และงานการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  21  :  นักวิชาการพัสดุ 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 2  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารงานกลาง  2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 2  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ  
เพ่ือก าหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน การจัดซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก การจัดซื้อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จัดท ารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน
เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุ
ในครอบครอง เพ่ือให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน จ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 



- 43 - 

 

6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
      - ความรู้ เกี่ยวกับงานพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เกี่ยวกับ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การบริหารสัญญา การควบคุมและจัดเก็บพัสดุ ความรู้เกี่ยวกับระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e- GP ความรู้เกี่ยวกับระบบการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านพัสดุ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคม
ในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  22  :  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น) 1 ส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น) 

รวม 1  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศ  
ทางคอมพิวเตอร์ ทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ การศึกษาวิเคราะห์
จัดระบบและวางแผน การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล การเขียนค าสั่งให้เครื่องจักรประมวลผล
ท างานตามความต้องการ ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งค าสั่งให้เครื่องจักรประมวลผล
ท างาน การส่งเสริมแนะน าอบรมเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องจักร การติดตามศึกษา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านระบบงานประมวลผลด้วยเครื่องจักร ตลอดจนติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ
อุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งชุดค าสั่งส าเร็จรูปให้เข้ากับความต้องการของหน่วยงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ  และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
     - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนค าสั่ง
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานอย่างเหมาะสม ความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาและคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานด้านการวิเคราะห์ จัดระบบและ
วางแผน การประมวลผลข้อมูล ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต 
และท่ีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  23  :  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 2  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
2 ส านักอุทยานแห่งชาติ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 2  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิแผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์หรือสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการศึกษาและรวบรวมข้อมูลแผนที่ภาพถ่าย 
ทางอากาศ ข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง และข้อมูลเชิงพ้ืนที่อ่ืน ๆ ส ารวจและวางโครงข่ายสามเหลี่ยม
ทางอากาศ ก าหนดจุดบังคับภาพ รังวัด และค านวณปรับแก้ค่าพิกัด และบันทึกข้อมูลผลการรังวัด เพ่ือใช้ใน
การจัดการทาแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (Orthophoto Map) จัดสร้างระวางแผนที่ภาพถ่าย เพ่ือใช้ในการ
พิสูจน์สิทธิในที่ดิน อ่าน แปล และตีความภาพถ่ายทางอากาศ และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือดูร่องรอยการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่อง นาเข้า ตรวจสอบ แก้ไข รักษา และสืบค้นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือจัดทาเป็นฐานข้อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ประมวลผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ  และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
     - ความรู้เกี่ยวกับ การค านวณงานรังวัดและการทาแผนที่ การหาข้อมูล
ด้านแผนที่ ระบบพิกัดแผนที่ และมาตราส่วนแผนที่ การอ่านแปลภาพถ่าย
ทางอากาศ การจัดทาข้อมูลแผนที่เชิงพื้นที่ในภารกิจงานแผนที่ภาพถ่ายของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ข้อมูลระยะไกล ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่าง
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมถึงความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานด้าน
แผนที่และภาพถ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต และที่เป็นปัญหา
สังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  24  :  ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 2  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
2 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า  1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 2  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพันธุศาสตร์ ทางจุลชีววิทยา ทางสัตววิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางสัตวบาล    
ทางสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์  จัดท า
ฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมด าเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์ของวัตถุตัวอย่าง   
สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติงานด้าน  
การรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความช านาญ จัดท าฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ วิจัย ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความรู้ และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปฏิบัติงานด้านอณูพันธุศาสตร์ ชีววิทยาเชิงโมเลกุล จีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ ด้านเทคนิคการวิเคราะห์
และวิจัยในห้องปฏิบัติการ ด้านสารพันธุกรรม ด้านชีววิทยาและนิเวศวิทยาป่าไม้ และวิชาการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ไขปัญหาด้านสัตว์ป่า และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบ
ข้อเขียน 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไป  เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   
     - ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมูลด้านทรัพยากร ความรู้ทั่วไปด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ความรู้เกี่ยวกับงานด้านอณูพันธุศาสตร์ ชีววิทยาเชิง
โมเลกุล จีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ ด้านเทคนิคการวิเคราะห์และวิจัย 
ในห้องปฏิบัติการ ด้านสารพันธุกรรม ด้านชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสัตว์ป่า 
ด้านสิ่งแวดล้อมและงานวิชาการอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา 
ด้านสัตว์ป่า และงานด้านวิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต 
และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบ
สัมภาษณ์ 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  25  :  ต าแหน่งวิศวกรโยธา 

1.  กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  19,500  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 1  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการส ารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ 
ออกแบบ ค านวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบ ารุง งานบูรณะซ่อมแซม หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง
กับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นไปตามหลักวิชาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบแบบ
แปลนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือความปลอดภัย ศึกษาและทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธา ตรวจสอบ
สัญญาก่อสร้างบ ารุง บูรณะซ่อมแซมและอ านวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหางานวิศวกรรมโยธา  
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบ
ข้อเขียน 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไป  เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   
     - ความรู้เกี่ยวกับ  การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ  ในการออกแบบ 
และเขียนแบบด้วยโปรแกรม  AutoCAD  ความรู้ด้านการออกแบบและ
ค านวณ  ความรู้ด้านการส ารวจและวางโครงการ  การวางโครงการและการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการด้านต่าง ๆ การศึกษาผลกระทบของ
โครงการ  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานวิศวกรรมโยธาอ่ืน ๆ       
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้    

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบ
สัมภาษณ์ 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  26  :  ต าแหน่งสัตวแพทย์ 

1.  กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  23,430  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 3  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 3 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 3  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ ชันสูตร
และวิจัยโรคสัตว์ป่า การส ารวจโรค การก าจัด ควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ป่า การส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ทางด้านสุขภาพสัตว์ป่า การสุขาภิบาลสัตว์ป่า การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยีทางด้าน
วิทยาการ สืบพันธุ์ของสัตว์ป่า เพ่ือให้ได้วิธีการผลิตสัตว์ ที่มีคุณภาพและได้ปริมาณตามเป้าหมายการผลิต 
การศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบ
ข้อเขียน 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไป  เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาต ิ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   
     - ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งสัตวแพทย์ เกี่ยวกับวิชาความรู้ 
ความเข้าใจ การสังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ เกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์ 
เกี่ยวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ป่า ชันสูตรและวิจัยโรคสัตว์ป่า  
การส ารวจโรค การจ ากัด ควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ป่า การส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ทางด้านสุขภาพสัตว์ป่า การสุขาภิบาลสัตว์ป่า การศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ป่า ความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
ในหน้าที่ และงานสัตวแพทย์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต และที่เป็น
ปัญหาสังคมในขณะนี้  

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบ
สัมภาษณ์ 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น และรวมถึง
สมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 
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