ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
---------------------------------ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการในตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม
2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กาหนด ทั้งนี้ จะได้รับ
เงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 2
ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.
รับรองกาหนด
1.2 ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 - 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กาหนด ทั้งนี้ จะได้รับ
เงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 2
ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.
รับรองกาหนด
2. จำนวนตำแหน่งว่ำงที่จะบรรจุครั้งแรก
2.1 ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
2.2 ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
ปฏิบัติงานสังกัดสานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

จานวน 12 อัตรา
จานวน 2 อัตรา

3. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
สอบแข่งขันตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป...

-2ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้ำม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็ น คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็ น ผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิ ดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8)
หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่ เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้
แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองแล้ว
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้...

-3ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. โดยสามารถตรวจสอบ
ได้ที่ http://www.ocsc.go.th --->ระบบรับรองคุณวุฒิ (https://www.ocsc.go.th/civilservant/accreditation)
5. กำรรับสมัครสอบ
5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 29 ตุลำคม 2564
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
5.1.1 ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com หัวข้อ
“ข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการในตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ”
5.1.2 หลักฐานประกอบการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (อัพโหลดผ่านระบบรับสมัคร
ออนไลน์)
ให้ผู้สมัครเตรียมไฟล์เอกสารต่าง ๆ ก่อนทาการสมัครตามรูปแบบที่กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนด และทาการอัพโหลดไฟล์ดังกล่าวตามขั้นตอนในระบบรับสมัครออนไลน์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ า และพันธุ์พืช จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารต่าง ๆ ของผู้ สมัคร
หลังจากดาเนินการสอบแข่งขันแล้ว หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ
หรือข้อมูลในการสมัครสอบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือมีเจตนาส่อไปทางทุจริต หรือเอกสารที่ส่งมาทางระบบออนไลน์
ไม่ถูกต้อง ผู้ผ่านการสอบแข่งขันผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งและเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
ไฟล์เอกสารที่ใช้ประกอบการรับสมัคร มีดังต่อไปนี้
1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
นับถึงวันสมัคร จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB)
2) สาเนาคุณวุฒิการศึกษา ดังต่อไปนี้
2.1) ผู้สมัครตำแหน่งนักวิชำกำรป่ำไม้ปฏิบัติกำร (ปริญญำตรี) :
ให้แนบสาเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
2.2) ผู้สมัครตำแหน่งนักวิชำกำรป่ำไม้ปฏิบัติกำร (ปริญญำโท) :
ให้แนบสาเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาโท และสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร
หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติภำยในวันปิด
รับสมัคร คือวันที่ 29 ตุลำคม 2564
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาแนบได้ ให้นาหนังสือ
รับรองคุณวุฒิการศึกษาที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 มาแนบแทน
3) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ - นามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวน 1 ฉบับ
ไฟล์ตำมข้อ 2) - 3) จำต้องเป็นไฟล์นำมสกุล .pdf เท่ำนั้น โดยแนบ
แต่ละไฟล์ขนำดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB)
5.1.3 กรอกข้อมูล...

-45.1.3 กรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่
กาหนดและตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญาต
ให้แก้ไขหรือสมัครใหม่) และเมื่อยืนยันข้อมูลที่กรอกแล้ว ระบบจะกาหนดแบบฟอร์มการชาระเงินให้โดยอัตโนมัติ
5.1.4 ให้ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จานวน 1 แผ่น
หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อพิมพ์แบบฟอร์ม
การชาระเงินภายหลัง ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้า
ไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกจนกว่าจะปิดระบบรับสมัครสอบ
แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
5.2 นาแบบฟอร์มการชาระเงิน ไปชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามใบแจ้ง
การชาระเงิน ทีธ่ นาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 ตุลาคม 2564 โดยสามารถชาระได้ 3
ช่องทาง ดังต่อไปนี้
5.2.1 กำรชำระทำงเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ทุกสำขำทั่วประเทศ
โดยสามารถชาระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 ตุลาคม 2564 ภายในเวลาทาการ
ของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไว้ ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชาระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สาขาที่ชาระเงิน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ชาระเงินแล้ว
5.2.2 กำรชำระเงินทำงแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT
ให้ผู้สมัครเปิดแอปพลิเคชั่น และเข้าสู่ระบบ “จ่ายเงิน” จากนั้นค้นหารายการ
โดยระบุ “9068” โดยตรวจสอบชื่อ “กรมอุทยานแห่งชาติฯ สอบแข่งขัน” และใส่หมายเลขอ้างอิง Ref 1 :
เลขชาระเงิน 10 หลัก และ Ref 2 : เลขประจาตัวประชาชน จากนั้นใส่จานวนค่าธรรมเนียมการสอบ และใส่รหัส
ยืนยันการชาระเงินของท่าน และกดเสร็จสิ้น โดยสามารถชาระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่
30 ตุลาคม 2564 เวลา 22.00 น. และให้เก็บหลักฐานการชาระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
5.2.3 กำรชำระเงินผ่ำนตู้ ATM ของธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ผู้สมัครสอบต้องมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (ต้องเป็นชื่อ
ของผู้สมัครสอบเท่านั้น) สามารถเลือกชาระเงินโดยนาแบบฟอร์มการชาระเงิน ตามข้อ 5.1 ไปทารายการชาระเงิน
ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่นๆ” เลือก “ชาระ
ค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “ระบุรหัสบริษัท” ใส่รหัส Company Code คือ 9068 จากนั้นใส่หมายเลข
อ้างอิง Ref 1 : เลขชาระเงิน 10 หลัก และ Ref 2 : เลขประจาตัวประชาชน ใส่จานวนเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม
การสอบ จานวน 400 บาท (ระบบจะทาการหักค่าธรรมเนียมธนาคาร จานวน 30 บาท) โดยสามารถ
ชาระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 22.00 น. และให้เก็บหลักฐาน
การชาระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
5.3 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวนตาแหน่งละ 430 บาท
ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน 400 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จานวน 30 บาท
เมื่อสมัครสอบและชำระค่ำธรรมเนียมแล้ว จะไม่จ่ำยคืนเงินให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5.4 หลักจาก...

-55.4 หลังจากที่ได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบ
สถานะการชาระเงินได้ที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการชาระเงิน”
5.5 ผู้สมัครจะได้รับเลขประจาตัวสอบ โดยจะกาหนดเลขประจาตัวสอบตามลาดับการชาระ
ค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจาตัวสอบหลังจากการชาระ
ค่าธรรมเนียมสอบแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com
หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจาตัวสอบ” ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ
ให้ครบถ้วน และนำไปใช้เป็นหลักฐำนในกำรเข้ำสอบ
ทั้งนี้ สาหรับผู้ที่ชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว แต่ไม่ได้รับเลขประจาตัวสอบ
ให้นาหลักฐานการชาระเงิน ติดต่อ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ สานักบริหารงานกลาง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาคารสืบ นาคะเสถียร ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ในเวลาราชการ
6. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ
6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
ภำยในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 29 ตุลำคม 2564 ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
6.2 ผู้สมัครไม่สามารถนาวุฒิการศึกษาที่สูงกว่ามาสมัครในวุฒิการศึกษาที่ต่ากว่าได้
6.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137
6.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือตรวจพบว่า
เอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่น
สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือเอกสารปลอม กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้ ในกรณีผู้สมัครยื่นเอกสารปลอม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จะดาเนินการทางคดีอาญาต่อไปด้วย
ในกรณีที่เลขประจาตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพื่อเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น ในกรณีชื่อ นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรง
กับข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
7. กำรประกำศ...

-67. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบ ในวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2564 ทางเว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com
หรือเว็บ ไซต์ส่ว นการเจ้าหน้าที่ สานัก บริห ารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน ธุ์พืช หรือ
http://portal.dnp.go.th/p/personnal โดยกาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่ต้องติ ดตามประกาศเกี่ยวกับการสอบแข่งขันของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
8. หลักสูตรและวิธีกำรสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี 2 ส่วน ดังนี้
8.1 กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม
200 คะแนน)
ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ของตาแหน่งนั้น ตามที่ได้กาหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละตาแหน่งแนบท้าย
ประกาศนี้
8.2 กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธี
การสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ทั้งนี้ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช จะสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถ
ที่ใช้เฉพำะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิ
เข้ำสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่งต่อไป
9. หลักฐำนและเอกสำรหลักฐำนแสดงตนในกำรเข้ำสอบ
9.1 กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง ให้ผู้เข้าสอบแสดง
หลักฐาน ดังต่อไปนี้ หำกขำดหลักฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งจะไม่มีสิทธิเข้ำสอบ
(1) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ
หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจาตั วประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน
และยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง
(2) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ที่มีเลขประจาตัวสอบ รูปถ่าย และลงลายมือชื่อ
ในใบสมัครให้ครบถ้วน
ผู้เข้าสอบที่ไม่มีใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาต
ขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักระบุ
ชัดเจนซึ่งยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง ซึ่งต้องใช้แสดงคู่กันทั้ง 2 อย่ำง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบโดย
เด็ดขาด
9.2 กำรสอบ...

-79.2 กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง ให้ผู้เข้าสอบแสดงหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(1) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ
หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน
และยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับ
เดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสานักงาน ก.พ. จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น
ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(5) เอกสารทางทหาร เช่น หนังสือสาคัญ (แบบ สด.8) และสมุดประจาตัวทหาร
กองหนุนประเภทที่ 1 หรือใบสาคัญ (แบบ สด.9) สาหรับทหารกองเกิน และทหารกองหนุนประเภทที่ 2 หรือ
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (แบบ สด.43)
(6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ
วันที่ และระบุเลขประจาตัวสอบกากับไว้มุมบนด้านขวาของสาเนาหลักฐาน และเอกสารทุกหน้า
อนึ่ง กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติ
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
10. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัด
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสม
กับตาแหน่ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ โดยคานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
11. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียง
ตามลาดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง และความเหมาะสม
กับตาแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าอยู่ใน
ลาดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลาดับตามเลขประจาตัวสอบแข่งขัน
จากน้อยไปมาก
การขึ้นบัญชี...

-22. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ และร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด รวมทั้ง การติดตามและประเมินผล
โครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์เป้าหมายการทางานของหน่วยงาน และ
นามาวางแผนกระบวนการทางานที่รับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการ
พัฒนาประเทศ
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก ร่วมกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ประสานและปฏิบัติตามพันธะข้อตกลง ASEAN Agreement on Haze Trans
Boundary Pollution และพันธะข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้ รวมถึงประสานงานตามพันธกรณีเพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาต่าง ๆ
ด้านอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(3) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
การกาหนดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การจัดทาระบบสื่อความหมาย
และพัฒนาการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับอุทยาน
แห่งชาติ และการบริการการท่องเที่ยวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน การบริการและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี การเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า
(2) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีการตรวจหาไฟด้วยดาวเทียม ให้บริการข้อมูล
จุดความร้อน (hotspot) บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั้งให้บริการรับแจ้งเหตุต่าง ๆ เกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้
ทาลายป่า การล่าและค้าสัตว์ป่า และรับแจ้งเหตุการเกิดไฟป่า
(3) การให้บริการแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามความจาเป็นและเหมาะสม
บนพื้นฐานการดารงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางวนศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นสาเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปของสานักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าที่สมัครสอบ ให้ยื่นสาเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุ
วันที่สาเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่านั้นเพิ่มอีกหนึ่งฉบับด้วย

-3หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
(1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
(2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิชาการป่าไม้
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการป่าไม้
(พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562,
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562,
พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558, พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558, พระราชบัญญัติการส่งออก
ไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยมาตรการควบคุมตรวจสอบและเร่งรัดการดาเนินคดีอาญา พ.ศ. 2546)
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การจัดทาและควบคุมระบบข้อมูล
ที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการป่าไม้
- ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ป้องกัน ปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า
- ความรู้เกีย่ วกับการจัดการไฟป่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้า
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่และการอนุรักษ์สัตว์ป่า
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติและการนันทนาการ
- ความรู้เกีย่ วกับการน้อมนาศาสตร์พระราชาหรือแนวทางพระราชดาริ มาใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
- ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ หรือพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ใกล้สูญพันธุ์ และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก)
-----------------------------------

-4ตาแหน่งที่ 02 : ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
จานวนอัตราว่าง 2 อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดสานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับ ต้น ศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิจัย และพัฒนาด้านระบบ
นิเวศวิทยาป่าไม้ ด้านทรัพยากรป่าไม้ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์ องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้ และด้านพันธุศาสตร์ไม้ป่าและเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิจัยเพื่ออนุรักษ์ รักษา และขยายพันธุ์พืช และการปรับปรุง
บารุงพันธุ์ไม้ป่า
(2) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิจัยทางกีฏวิทยาป่าไม้ จุลชีววิทยาป่าไม้ และพฤกษศาสตร์
ป่าไม้ รวมทั้งระบบนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งการวิจัยพื้นฐานและประยุกต์
ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับสังคมวิทยาและมนุษยนิเวศวิทยาป่าไม้
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านทรัพยากรป่าไม้ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่อนุรักษ์ และองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้
(4) ศึกษา ค้นคว้า ทดลองวิจัยด้านอนุกรมวิธานพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย และ
การวิจัยด้านสมุนไพรและพฤษศาสตร์พื้นบ้าน
(5) ศึกษา ค้นคว้า ทดลองวิจัยด้านพันธุศาสตร์ไม้ป่าและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมและประเมินสถานภาพแห่ งพันธุกรรม การวินิจฉัย ตรวจสอบพันธุ์พื่อการอนุรักษ์
พันธุกรรมและปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ รวมถึงการพัฒนาและขยายพันธุ์พืชแลไม้ป่าโดยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนา
การใช้ประโยชน์อยางยั่งยืน
(6) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนาระบบ และวิธีการปลูก การฟื้นฟูรวมทั้งการ
จัดการป่าอนุรักษ์รูปแบบต่าง ๆ การจัดหาพรรณไม้ เมล็ดไม้ และส่วนขยายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์
(7) ศึ ก ษา ค้ นคว้ า วิ จั ย การเปลี่ ย นแปลงสภาพป่ า ระยะยาวและการฟื้ น ตั ว ของป่ า
ธรรมชาติในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และดาเนินการจัดสร้างแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พไม้ทั้งในและนอกถิ่นอาศัย
(8) ศึกษา วิเคราะห์ การลดก๊าซเรือนกระจก การเตรียมความพร้อม และปรั บตัวของป่า
อนุรักษ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(9) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการฟื้นฟู
ระบบนิเวศป่าไม้ ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ การปลูกป่า ผลิตผลป่าไม้ และวิชาการ
ป่าไม้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการป่าไม้
(10) ศึ กษา ค้ นคว้ า และวิ เคราะห์ สถานการณ์ การอนุ รั กษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ การใช้
ประโยชน์จากพื้นทีป่ ่าอนุรักษ์ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม เพื่อพัฒนา
กระบวนการวิจัยและการวางแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ และร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด รวมทั้ง การติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์เป้าหมายการทางานของหน่วยงาน และนามาวางแผน
กระบวนการทางานที่รับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาประเทศ

-53. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก ร่วมกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานวิจัย ผลการ
พัฒนาที่ได้ไปยังหน่วยงานปฏิบัติ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การให้บริการ
วิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ทางด้านวิชาการป่าไม้ การอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการ
ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ การปลูกป่า ผลิตผลป่าไม้ และ
วิชาการป่าไม้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางวนศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ปฏิบัติการ
โดยวิธีการสอบข้อเขียน ซึ่งประกอบด้วย
1. ความรู้ด้านการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา
๑.๑ ด้านทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์ และองค์ความรู้
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้
๑.๒ การลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ และการปรับตัวในภาคป่าไม้จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์
1.๓ การเปลี่ยนแปลงสภาพป่าระยะยาวและการฟื้นตัวของป่าธรรมชาติในเขตพื้นที่อนุรักษ์
2. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ให้เป็นแหล่งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การบริการทางนิเวศและถิ่นอาศัยสัตว์ป่า และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และเป็นฐานรากของการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ
๓. ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ หรือพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงาน
การวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช (อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
-----------------------------------

