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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกล
ตลอดจนการบ ารุงรักษา  แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกล
ชนิดใดชนิดหนึ่ง 

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  02  :  ต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 214  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า  2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
2 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 8 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
3 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1 (ปราจีนบุรี) 5 ส่วนภูมิภาค (ปราจีนบุรี) 
4 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 2 (ศรีราชา) 12 ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา) 
5 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) 22 ส่วนภูมิภาค (บ้านโป่ง) 
6 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 4 (สุราษฎร์ธานี) 22 ส่วนภูมิภาค (สุราษฎร์ธานี) 
7 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 5 (นครศรีธรรมราช) 14 ส่วนภูมิภาค (นครศรีธรรมราช) 
8 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) 13 ส่วนภูมิภาค (สงขลา) 
9 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 7 (นครราชสีมา) 14 ส่วนภูมิภาค (นครราชสีมา) 

10 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น) 14 ส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น) 
11 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 11 ส่วนภูมิภาค (อุบลราชธานี) 
12 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 10 (อุดรธานี) 9 ส่วนภูมิภาค (อุดรธานี) 
13 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) 7 ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก) 
14 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 12 (นครสวรรค์) 4 ส่วนภูมิภาค (นครสวรรค์) 
15 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 (แพร่) 10 ส่วนภูมิภาค (แพร)่ 
16 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 14 (ตาก) 13 ส่วนภูมิภาค (ตาก) 
17 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 9 ส่วนภูมิภาค (เชียงราย) 
18 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 25 ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่) 

รวม 214  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี  ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์ 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เกี่ยวกับงานทางวิชาการป่าไม้  เกี่ยวกับการจัดการ
เพ่ือคุ้มครอง อนุรักษ์ รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา  การค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านทรัพยากร
ป่าไม้ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์  การจัดการและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ การจัดท าและควบคุม 
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ระบบข้อมูลที่ดินในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการป่าไม้  การป้องกัน ปราบปราม
การกระท าผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้  การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า  การบริหารจัดการการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูต้นน้ า  การบริหารจัดการพ้ืนที่และการอนุรักษ์สัตว์ป่า  การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและ
นันทนาการ  ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
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   
     -  ความรู้เกี่ยวกับวิชาการป่าไม้  ซึ่งประกอบด้วยการจัดการเพ่ือคุ้มครอง 
อนุรักษ์ รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา  การค้นคว้า วิจัย และ
พัฒนางานด้านทรัพยากรป่าไม้ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์  
การจัดการและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ การจัดท าและควบคุมระบบข้อมูลที่ดิน
ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการป่าไม้  การ
ป้องกัน ปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้  การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า  การบริหารจัดการการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูต้นน้ า  การบริหาร
จัดการพ้ืนที่และการอนุรักษ์สัตว์ป่า  การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ
และนันทนาการ  ความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย กฎ ระเบียบ  และข้อบังคับ
อ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  และงานวิชาการป่าไม้อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง
กับการด 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  03  :  ต าแหน่งนิติกร 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 2  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารงานกลาง  1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
2 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) 1 ส่วนภูมิภาค (บ้านโป่ง) 

รวม 2  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี  ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางกฎหมาย  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์  
วินิจฉัยตอบข้อหารือด้านกฎหมาย  หรือวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการ  ที่มีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน  ศึกษาข้อมูล  รวบรวม  แสวงข้อเท็จจริง  และข้อกฎหมายในการด าเนินการ
ทางคดี   การด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง  จัดท านิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย  
เสนอความเห็นในการด าเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
รวมถึงการด าเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการด าเนินคดีของหน่วยงาน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่
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 
     -  ความรู้ทั่วไป  เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   
     -  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ กฎหมายสารบัญญัติ กฎหมายวิธีสบัญญัติ 
กฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน   
การปฏิบัติงาน  และงานด้านนิติศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด 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  04  :  ต าแหน่งสัตวแพทย์ 

1.  กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  23,430  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 6  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 6 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 6  

4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒปิริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา 

5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ ชันสูตรและ
วิจัยโรคสัตว์ป่า การส ารวจโรค การก าจัด ควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ป่า การส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ทางด้านสุขภาพสัตว์ป่า การสุขาภิบาลสัตว์ป่า การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการสืบพันธุ์
ของสัตว์ป่า เพ่ือให้ได้วิธีการผลิตสัตว์ ที่มีคุณภาพและได้ปริมาณตามเป้าหมายการผลิต การศึกษาและวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า 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 
     -  ความรู้ทั่วไป  เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   
     -  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งสัตวแพทย์  เกี่ยวกับวิชา
ความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการสังเคราะห์  การประยุกต์ใช้  เกี่ยวกับงาน
ด้านสัตวแพทย์  เกี่ยวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ป่า ชันสูตรและ
วิจัยโรคสัตว์ป่า การส ารวจโรค การก าจัด ควบคุม และป้องกันโรคระบาด
สัตว์ป่า การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านสุขภาพสัตว์ป่า การสุขาภิบาล
สัตว์ป่า การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการสืบพันธุ์
ของสัตว์ป่า  ความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย กฎ ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่
ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  และงานสัตว์แพทย์อ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการ
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 

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


