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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  
     - ความรู้เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี การเงินการคลัง 
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ
หลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ท ารายงานการบัญชี รวบรวม
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย
ประจ าปี ท าหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ การจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจ่าย ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่การเงินการบัญชีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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  2  :  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 

1.  กลุ่มงาน  บริการ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  11,280  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 7  อัตรา  (เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560) 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1 (ปราจีนบุรี) 1 ส่วนภูมิภาค (ปราจีนบุรี) 
2 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) 1 ส่วนภูมิภาค (สงขลา) 
3 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น) 1 ส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น) 
4 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) 1 ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก) 
5 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 (แพร่) 2 ส่วนภูมิภาค (แพร่) 
6 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 1 ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่) 

รวม 7  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพาณิชยการ บัญชี เลขานุการ การตลาด 
การขาย การจัดการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจและบริการอุตสาหกรรม หรือ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 
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 
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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      
ที่เก่ียวข้อง 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
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานธุรการอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการ
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  3  :  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

1.  กลุ่มงาน  บริการ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 11  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารงานกลาง 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแตว่ันที่ 1 มิถุนายน 2561 

2 
- 

 

2 ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

1 
1 

 

3 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

1 
- 

 

4 ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

1 
- 

 

5 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

- 
1 

 

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

 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

1 
- 

 

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

 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

- 
1 

 

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

 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

- 
1 

 

9 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 (แพร่) 1 ส่วนภูมิภาค (แพร่) 

 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

1 
- 

 

รวม 11  
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4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชา
เลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการส านักงาน 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานด้านธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบหนังสือ การรับส่ง ลงทะเบียน จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล 
การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดหา จัดซื้อ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษา
เอกสารส าคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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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  
     - ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ และระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น การรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือรวบรวม
ข้อมูล ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดส าเนา พิมพ์ ตรวจทานหนังสือ การ
ดูแลรักษาและการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษาจัดเตรียมให้บริการ
เรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ และงานธุรการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต และที่เป็น
ปัญหาสังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกบัต 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  4  :  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

1.  กลุ่มงาน  บริการ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 2  อัตรา  (เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารงานกลาง 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
2 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) 1 ส่วนภูมิภาค (สงขลา) 

รวม 2  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงิน-
และการธนาคาร 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี          
ในระดับต้น รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการท างบประมาณ ตรวจสอบและดู
ความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน 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  
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ  และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
     - ความรู้เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี  การเงินการคลัง 
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ
หลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ท ารายงานการบัญชี รวบรวม
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ - รายจ่าย
ประจ าปี ท าหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ การจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจ่าย ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่การเงินการบัญชีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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  5  :  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  11,280  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 3  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์  3 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

1 
2 

 

รวม 3  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   4.1  เป็นผู้มีความรู้ความช านาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
(หนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือหน่วยงานต้นสังกัดที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) 
   4.2  ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ใบอนุญาตขับรถประเภทใดประเภทหนึ่งของรถใน 
11 ประเภท ดังนี้ 
    (1)  รถกระบะเทความจุต่ ากว่า 5 ลูกบาศก์หลา 
    (2)  รถฟาร์มแทรกเตอร์ทุกชนิด 
    (3)  รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง 
    (4)  รถอัดฉีด 
    (5)  รถบรรทุกน้ า 
    (6)  รถบรรทุกน้ ามัน 
    (7)  รถไม้กวาด 
    (8)  รถยกชนิด Fork Lift 
    (9)  Carry Crane 
    (10) รถบดทุกชนิด 
    (11) และเครื่องบดอัดชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง (Self Propelled Compactor) 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจน
บ ารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรขนาดเบา ชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น รถกระบะเทความจุ     
ต่ ากว่า 5 ลูกบาศก์หลา รถฟาร์ม แทรกเตอร์ทุกชนิด รถบดล้อยางชนิดขับเครื่องด้วยตนเอง รถอัดฉีด รถบรรทุกน้ า 
รถบรรทุกน้ ามัน รถไม้กวาด รถยกชนิด Fork Lift Carry Crane รถบดทุกชนิด เครื่องบดอัดชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง 
(Self Propelled Compactor) 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 
     ทดสอบการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกล 
ตลอดจนบ ารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกลชนิดใด 
ชนิดหนึ่ง 

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  6  :  นายช่างเทคนิค 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 3  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์  1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

- 
1 

 

2 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) 1 ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก) 

 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

1 
- 

 

3 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 14 (ตาก) 1 ส่วนภูมิภาค (ตาก) 

 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

1 
- 

 

รวม 3  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาเครื่องกล 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบ ารุงรักษา 
ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุและครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ในความรับผิดชอบ 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งานซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง
เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกลและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้
เป็นไปตาม หลักวิชาการและมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย จัดท าข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิง
ทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปให้แก่บุคลากร ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
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  
     - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านเทคนิค เช่น ซ่อม สร้าง ประกอบ 
ดัดแปลง บ ารุงรักษา ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร เครื่องยนต์โลหะ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เก่ียวกับ
งานช่างต่าง ๆ ควบคุมระบบงานที่ใช้เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย  
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เก่ียวข้อง    
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  7  :  นายช่างส ารวจ 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 2  อัตรา  (เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560) 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์  2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 2  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาส ารวจ หรือ
สาขาวิชาการก่อสร้าง 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการส ารวจ รังวัด ค านวณ ตรวจสอบ 
จัดท าแผนที่ แผนผัง เพ่ือให้ทราบรายละเอียด และเป็นไปตามที่ก าหนด สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ         
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการส ารวจและรายงานผล เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของงาน 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  
     - ความรู้เกี่ยวกับงานวงรอบ ได้แก่ การวงรอบชนิดต่าง ๆ การวัดมุมและ
ปรับแก้มุม การวัดระยะ และการปรับแก้ระยะชั้น หรือเกณฑ์ของงานวงรอบ 
และการท าแผนที่รายละเอียด การค านวณและเขียนแผนที่ เป็นการค านวณ
พ้ืนที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัดฉาก หลักการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ จาก
ข้อมูลส ารวจ การรังวัดทางดาราศาสตร์ และการรังวัดหมุดหลักฐาน แผนที่ 
โดยดาวเทียมเบื้องต้น แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ได้แก่ การค านวณมาตรา
ส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศ ในงานแผนที่ 
หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงาน
คอมพิวเตอร์ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมใน
ขณะนี้ 

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  8  :  นายช่างศิลป์ 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา  (เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560) 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) 1 ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก) 

รวม 1  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ 
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่ง
ภายใน 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ 
ป้ายโฆษณา ฉากเวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ แผ่นพับเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
ให้ค าแนะน าการออกแบบ เทคนิคการจัดนิทรรศการ 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  
     - ความรู้เกี่ยวกับงานช่างศิลป์ ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ 
หลักการออกแบบ และความสามารถด้านการท าคอมพิวเตอร์กราฟิก และ
หรือคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 

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 าแหน่งท่ี  9  :  ช่างไม้ 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  11,280  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา  (เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560) 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารงานกลาง 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 1  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   1. มีความรู้สามารถและความช านาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 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  
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ  และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
     - ความรู้เกี่ยวกับงานช่างไม ้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ท า
จากไม ้การใช้งานเครื่องมือเกี่ยวกับงานไม้ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมใน
ขณะนี้ 

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 าแหน่งท่ี  10  :  นักวิชาการป่าไม้ 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 7  อัตรา  (เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560) 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 4 (สุราษฎร์ธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (สุราษฎร์ธานี) 
2 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 7 (นครราชสีมา) 1 ส่วนภูมิภาค (นครราชสีมา) 
3 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) 3 ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก) 
4 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 (แพร่) 1 ส่วนภูมิภาค (แพร่) 
5 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 1 ส่วนภูมิภาค (เชียงราย) 

รวม 7  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์ 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางวิชาการป่าไม้ เกี่ยวกับการจัดการ
เพ่ือคุ้มครอง อนุรักษ์ รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา การค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้าน
ทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ การจัดการและฟ้ืนฟูที่ป่าอนุรักษ์ การจัดท า
และควบคุมระบบข้อมูลที่ดินในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการป่าไม้ การป้องกัน 
ปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับ
อุทยานแห่งชาติและนันทนาการ 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  
     - ความรู้เกี่ยวกับวิชาการป่าไม้ ซึ่งประกอบด้วยการจัดการเพ่ือคุ้มครอง 
อนุรักษ์ รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา การค้นคว้า วิจัย และ
พัฒนางานด้านทรัพยากรป่าไม้ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ การจัดการและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ การจัดท าและควบคุมระบบ
ข้อมูลที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ป่าไม้ การป้องกัน ปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การบริหารจัดการการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูต้นน้ า 
การบริหารจัดการพ้ืนที่และการอนุรักษ์สัตว์ป่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับ
อุทยานแห่งชาติและนันทนาการ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานวิชาการป่าไม้อื่น 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 าแหน่งท่ี  11  :  นิติกร 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 8  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

- 
1 

 

2 ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

1 
- 

 

3 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

- 
1 

 

4 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1 (ปราจีนบุรี) 1 ส่วนภูมิภาค (ปราจีนบุรี) 

 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

1 
- 

 

5 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 5 (นครศรีธรรมราช) 1 ส่วนภูมิภาค (นครศรีธรรมราช) 

 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

1 
- 

 

6 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) 1 ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก) 

 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

1 
- 

 

7 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 12 (นครสวรรค์) 1 ส่วนภูมิภาค (นครสวรรค์) 

 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

1 
- 

 

8 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 (แพร่) 1 ส่วนภูมิภาค (แพร่) 

 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
- เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

1 
- 

 

รวม 8  
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4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางกฎหมายการพิจารณาตอบข้อหารือ 
หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัย และตอบปัญหาข้อกฎหมาย ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริง และ
ข้อกฎหมาย ติดตามการด าเนินการทางคดี การด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดท านิติกรรม      
หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เสนอความเห็นในการด าเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการด าเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ ยวข้องกับการ
บริหารราชการ และการด าเนินคดีของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถด าเนินการ
ได้อย่างถูกต้อง 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  
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ  และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
     - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ กฎหมายสารบัญญัติ กฎหมาย      
วิธีสบัญญัติ กฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมาย       
ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน และงานด้านนิติศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง     
กับการด าเนินชีวิตและที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 

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 

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



- 25 - 

 

ต าแหน่งท่ี  12  :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 7  อัตรา  (เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560) 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารงานกลาง 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
2 ส านักแผนงานและสารสนเทศ 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
3 ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
4 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) 1 ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก) 
5 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 (แพร่) 1 ส่วนภูมิภาค (แพร่) 
6 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 1 ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่) 

รวม 7  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์
และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญา เป็นต้น หรือปฏิบัติงาน
เลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม บันทึกเรื่อง
เสนอที่ประชุม ท ารายงานการประชุม รายงานอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามมติของที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น 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  
     - ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบ   
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา
และคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถ
ในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล งานติดต่อ
ประสานงาน ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานการบริหารงานทั่วไปอื่น 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 าแหน่งท่ี  13  :  นักวิชาการเผยแพร่ 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา  (เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารงานกลาง 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 1  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางการสื่อสารมวลชน ทางสื่อสารมวลชน 
ทางวารสารศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะความคิดเห็น
ในการก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ เพ่ือให้การปรับปรุงงานด้านการเผยแพร่
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ และวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือใช้ประกอบ ในการจัดท า
แผนงานโครงการและการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ของหน่วยงาน ร่วมศึกษาวิจัย ด้านการเผยแพร่กิจกรรม
ข่าวสารความรู้ ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายและสรุปผลการศึกษา 
เพ่ือใช้ประกอบในการก าหนดนโยบายแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการเกี่ยวกับการด าเนินงานเผยแพร่ 
กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เรียบเรียงข่าวสาร 
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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          
และรวมถงึสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งท่ี  14  :  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 2  อัตรา  (เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560) 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

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

รวม 2  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน การศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือก าหนดนโยบาย การจัดท าแผนงานหรือโครงการ 
การจัดท าแผนการจัดสรรและบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ หรือการพัฒนาระบบข้าราชการ         
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายแผนงานโครงการ     
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงในระดับชาติ ระดั บกระทรวง ระดับกรม      
รวบรวมข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนงานโครงการ การให้ค าปรึกษา 
แนะน าตอบปัญหา และชี้แจง  เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนเพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
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 ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนงาน การจัดท าแผนงาน
หรือโครงการ การบริหารแผนงาน หรือโครงการ การติดตามประเมินผล
นโยบายหรือโครงการ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แนวนโยบายพื้นฐาน  
แห่งรัฐ นโยบายรัฐ แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่าง
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ และงานด้าน
นโยบายและแผนอื่น 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 าแหน่งท่ี  15  :  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา  (เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560) 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักอุทยานแห่งชาติ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 1  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศทาง -
คอมพิวเตอร์ 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  16  :  ต าแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 35  อัตรา  (เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
2 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 3 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
3 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 3 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
4 ส านักอุทยานแห่งชาติ 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
5 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1 (ปราจีนบุรี) 2 ส่วนภูมิภาค (ปราจีนบุรี) 
6 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 2 (ศรีราชา) 1 ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา) 
7 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) 3 ส่วนภูมิภาค (บ้านโป่ง) 
8 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 4 (สุราษฎร์ธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (สุราษฎร์ธานี) 
9 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 5 (นครศรีธรรมราช) 2 ส่วนภูมิภาค (นครศรีธรรมราช) 

10 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) 2* ส่วนภูมิภาค (สงขลา)  

11 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 7 (นครราชสีมา) 1 ส่วนภูมิภาค (นครราชสีมา) 
12 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น) 1 ส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น) 
13 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (อุบลราชธานี) 
14 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 10 (อุดรธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (อุดรธานี) 
15 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) 1 ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก) 
16 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 12 (นครสวรรค์) 1 ส่วนภูมิภาค (นครสวรรค์) 
17 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 (แพร่) 3 ส่วนภูมิภาค (แพร่) 
18 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 14 (ตาก) 1 ส่วนภูมิภาค (ตาก) 
19 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 1 ส่วนภูมิภาค (เชียงราย) 
20 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 3 ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่) 

รวม 35  
 

หมายเหตุ : *ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 6 จ านวน 1 อัตรา จัดจ้างในพื้นที่เสี่ยงภัย 
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4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี  ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมโยธา  ทางวิศวกรรมส ารวจ  
ทางวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์  หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์  
ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์  ทางเทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ  
ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์  ทางภูมิศาสตร์  ทางภูมิศาสตร์แผนที่  ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  
ทางภูมิสารสนเทศ  ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม  ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์  ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
ทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  การส ารวจภูมิประเทศและการใช้งาน GPS การจัดท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ  ภาพถ่ายจากดาวเทียม  
แผนที่ภูมิประเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์  วิเคราะห์ข้อมูลตามภารกิจงานในเชิงพ้ืนที่   การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับงานตามภารกิจ  พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานขององค์กร  ติดตั้งหรือบ ารุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศ  แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเบื้องต้นที่เกี่ยวกับ
งานด้านภูมิสารสนเทศเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น  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  
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ  และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
     - ความรู้เกี่ยวกับการค านวณงานรังวัดและการท าแผนที่ การท าข้อมูล
ด้านแผนที่ ระบบพิกัดแผนที่ และมาตราส่วนแผนที่ การอ่านแปลภาพถ่าย
ทางอากาศ การจัดท าข้อมูลแผนที่เชิงพื้นที่ในภารกิจงานแผนที่ภาพถ่ายของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ข้อมูลระยะไกล ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่าง
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมถึงความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานด้าน
แผนที่และภาพถ่ายอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตและท่ีเป็นปัญหา
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  17  :  ต าแหน่งนักวิชาการสัตวบาล 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 21  อัตรา  (เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 5 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
2 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1 (ปราจีนบุรี) 1 ส่วนภูมิภาค (ปราจีนบุรี) 
3 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 2 (ศรีราชา) 1 ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา) 
4 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) 1 ส่วนภูมิภาค (บ้านโป่ง) 
5 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 4 (สุราษฎร์ธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (สุราษฎร์ธานี) 
6 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 5 (นครศรีธรรมราช) 1 ส่วนภูมิภาค (นครศรีธรรมราช) 
7 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) 1 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) 
12 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) 1 ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก) 
13 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 12 (นครสวรรค์) 1 ส่วนภูมิภาค (นครสวรรค์) 
14 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 (แพร่) 1 ส่วนภูมิภาค (แพร่) 
15 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 14 (ตาก) 1 ส่วนภูมิภาค (ตาก) 
16 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 1 ส่วนภูมิภาค (เชียงราย) 
17 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 1 ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่) 

รวม 21  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสัตวบาล หรือทางสัตวศาสตร์ 
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5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยค้นคว้า ทดลอง 
เกี่ยวกับงานด้านสัตวบาล เช่น พัฒนา ปรับปรุง ขยายพันธุ์สัตว์พืชอาหารสัตว์ ส ารวจ รวบรวมพันธุกรรม เพื่อ
อนุรักษพั์นธุกรรมสัตว์ป่าสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบ
ข้อเขียน 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไป  เกี่ยวกบัระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   
     - ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสัตวบาล  ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและรักษา 
พยาบาลสัตว์เบื้องต้น  การควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ป่า  การส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ทางด้านสุขภาพสัตว์ป่า  การสุขาภิบาลสัตว์ป่าการศึกษา 
วิเคราะห์  วิจัยด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ป่า  ความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่  และงานด้านสัตวบาลอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต  และที่
เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้  

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  18  :  ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 2  อัตรา  (เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักอุทยานแห่งชาติ 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 ร่วมปฏิบัติงานด้านการ
รับรองระบบงาน 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 ด้านเทคนิคการวิเคราะห์และวิจัยใน
ห้องปฏิบัติการ ด้านสารพันธุกรรม ด้านชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสัตว์ป่า 
ด้านสิ่งแวดล้อมและงานวิชาการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้าน  
สัตว์ป่า.และงานด้านวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต และที่
เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 
     - ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 

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  19  :  ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 5  อัตรา  (เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักอุทยานแห่งชาติ 5 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 5  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี  ในสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  หรือสาขาวาริชศาสตร์  หรือสาขา
สมุทรศาสตร์  หรือสาขาเทคโนโลยีทางทะเล  หรือสาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และ 
   2. ผ่านหลักสูตรการด าน้ า SCUBA ระดับ Open water ของสถาบันใดสถาบันหนึ่ง 
 
5.  ลกัษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เกี่ยวกับการจัดท าแผนที่ระบบนิเวศทางทะเล 
จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเล  สนับสนุนการส ารวจทรัพยากรทางทะเลที่ส าคัญ สัตว์ทะเลหายาก และ
ใกล้สูญพันธุ์  ศึกษาวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเล ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล
สถานภาพทรัพยากรทางทะเล  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเล 
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปตามมาตรการ ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับในการรักษาทรัพยากรทางทะเล 
สนับสนุนการจัดการ พัฒนา และปรับปรุงนวัตกรรม เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล 
สนับสนุนการคุ้มครองระบบนิเวศ  และความหลากหลายทางชีวภาพ  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยธรรมชาติ  นันทนาการและการท่องเที่ยว  ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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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  
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ  และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
     - ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนที่ระบบนิเวศทางทะเล จัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรทางทะเล การส ารวจทรัพยากรทางทะเลที่ส าคัญ ความรู้ความเข้าใจ
ในกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
และงานด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต  และ
ที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 

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  20  :  ต าแหน่งวิศวกรโยธา 

1.  กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  19,500  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา  (เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560) 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักอุทยานแห่งชาติ 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 และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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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  
ประสบการณ ์ 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  :  ต าแหน่งสัตวแพทย์ 

1.  กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  23,430  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา  (เริ่มจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 25608) 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 1  

 
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  เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   
     - ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งสัตวแพทย์ เกี่ยวกับวิชาความรู้ 
ความเข้าใจ การสังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ เกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์ 
เกี่ยวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ป่า ชันสูตรและวิจัยโรคสัตว์ป่า การ
ส ารวจโรค การจ ากัด ควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ป่า การส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ทางด้านสุขภาพสัตว์ป่า การสุขาภิบาลสัตว์ป่า การศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ป่า ความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
ในหน้าที่ และงานสัตวแพทย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต และที่เป็น
ปัญหาสังคมในขณะนี้  

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมนิความรู้ความสามารถ 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 

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

 


