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สำเนำ
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
---------------------------------ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ในตาแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 2 ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
ฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 2555
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตาแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อกลุ่มงำน ตำแหน่ง และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
1.1 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตรำว่ำงที่จะจัดจ้ำง จานวน 66 อัตรา ดังต่อไปนี้
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(1) นักวิชาการป่าไม้
จานวน 64 อัตรา
(2) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
จานวน 1 อัตรา
(3) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา
รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งและอัตราว่างตามหน่วยงานต่าง ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
(เอกสำรหมำยเลข 1)
1.2 สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.
2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนั กงานราชการ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2556
1.3 ระยะเวลำกำรจ้ำง
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2559 และต่อสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี
1.4 สถำนที่ปฏิบัติงำน
ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรและเรียกมา
ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามตาแหน่งและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้สมัครไว้
รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
(เอกสำรหมำยเลข 2)
2. คุณสมบัติทั่วไป...

-22. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร และไม่เกิน
60 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ
(4.1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(4.2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4.3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(4.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(4.5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึง ที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
สาหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่ อาจให้เข้ารับ
การเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
17 มีนาคม 2538 และในกรณีสมัครสอบแล้ว ได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบ
ได้เช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ
หมำยเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ เข้าปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ ในสัญญาจ้าง
จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิ สาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสำรหมำยเลข 1) ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบสามารถ
ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของสานักงาน ก.พ. โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ http://www.ocsc.go.th --->
การเข้ารับราชการ ---> การรับรองคุณวุฒิ

3. กำรรับสมัคร...

-33. กำรรับสมัคร
3.1 วัน เวลำและสถำนที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัคร (เอกสำรหมำยเลข 3)
และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง อาคารเอช เอ สเลด ชั้น 3 กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหำคม
2559 ถึงวันที่ 30 สิงหำคม 2559 ในวันและเวลำรำชกำร พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 3.2 โดย
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามข้อ 3.3
3.2 หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว
(ถ่ายไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันสมัคร) จานวน 3 รูป
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(3) สาเนาปริญญาบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็น
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับ
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 30 สิงหาคม 2559
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นา
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 30 สิงหาคม 2559 มายื่นแทน จานวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
(5) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน
เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น อย่างละ 1 ฉบับ
(6) สาเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น สด.8 หรือ สด.43
หรือได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” ลงชื่อ
วันที่ ทุกหน้าของสาเนาเอกสาร
อนึ่ง กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือมี
คุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืชจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับ จัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
3.3 ค่ำธรรมเนียม...

-43.3 ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ จำนวนตำแหน่งละ 200 บำท โดยเมื่อสมัคร
สอบแล้วค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4. เงื่อนไขกำรรับสมัครสอบ
4.1 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำมำรถเลือกสมัครได้เพียง
1 ตำแหน่ง และ 1 หน่วยงำน เท่ำนั้น
4.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิก ารศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ข้อ 2.2) โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ คือวันที่ 30 สิงหาคม 2559
ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
4.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่
สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับ สมัคร กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณี
4.4 หากผู้สมัครผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามเกณฑ์
ที่กาหนด จะต้องขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรแยกตามหน่วยงานและตาแหน่งทีเ่ ลือกสมัคร และต้องปฏิบัติงำน
ในหน่วยงำนและตำแหน่งที่สมัครไว้เท่ำนั้น รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงาน ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ (เอกสำรหมำยเลข 1)
5. กำรประกำศรำยชื่อ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ให้ทราบภำยในวันที่ 1 กันยำยน 2559 ที่เว็บไซต์
http://www.dnp.go.th/personnel โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครแยกเป็นรายหน่วยงานและรายตาแหน่ง
ตามที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้ และผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 ตามกาหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนด
6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเลือกสรรของแต่ละตาแหน่งแนบท้ายประกาศนี้
กรมอุทยานแห่งชาติแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะทาการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ในแต่ละตาแหน่งในวันและเวลำเดียวกัน
7. เกณฑ์กำรตัดสิน
7.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
7.2 ผู้ที่ถือว่า...

-57.2 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
7.3 การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ ตามการ
ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
8. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
8.1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โดยแยกตำมหน่วยงำนและตำแหน่งงำน ตามลาดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกัน ตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากันอีก จะให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และ
ประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ http://www.dnp.go.th/personnel
8.2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามข้อ
8.1 ไว้ 2 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
9. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
9.1 ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการจ้างตามลาดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
9.2 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืชกาหนด
9.3 ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1
เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
9.4 การจัดทาสัญญาจ้าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่
ได้ขึ้นบัญชีไว้ตามจานวนตาแหน่งว่างของแต่ละหน่วยงาน ไปปฏิบัติงานและดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง หากผู้ผ่าน
การเลือกสรรถึงลาดับที่จะจัดทาสัญญาจ้างไม่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานในตาแหน่งว่างดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์
ไม่เข้ารับการจัดทาสัญญาจ้าง
9.5 ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจานวนตาแหน่งว่าง และภายหลังมีตาแหน่ง
ว่างลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถ
ใช้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ หรือจะดาเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้
กรมอุทยำน...

