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11 
รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ลงวันที ่         เมษายน พ.ศ. 2565 

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

ต าแหน่งที่  01  :  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

1.  กลุ่มงาน  บริการ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 2  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 1 ส่วนภูมิภาค (เชียงราย) 
2 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 สาขาแม่สะเรียง 1 ส่วนภูมิภาค (แม่สะเรียง) 

รวม 2  

4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา 

5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐาน
ใบส าคัญ คู่จ่ายเงิน ลงบัญชีท ารายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ 
รายรับ - รายจ่ายประจ าปี ท าหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 
ฯลฯ 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  
     - 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 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ  และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

100 สอบข้อเขียน 

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

100 สอบสัมภาษณ์ 

--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  02  :  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

1.  กลุ่มงาน  บริการ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 3  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

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

รวม 3  

4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับ
เดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา 

5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานด้านธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมี
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบหนังสือ การรับส่ง ลงทะเบียน จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล 
การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดหา จัดซื้อ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษา
เอกสารส าคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
     - 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 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ  และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

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 

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



- 5 - 

ต าแหน่งที่  03  :  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร 

1.  กลุ่มงาน  บริการ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  11,280  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 4  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 4 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 4  

4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรกรรม 

5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการเกษตร การปรับปรุง 
และขยายพันธุ์พ้ืนเมือง และไม้ดอกไม้ประดับ ด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ ควบคุม ดูแล พัฒนา ตรวจสอบการผลิต
กล้าไม้ต่าง ๆ การปรับปรุงดิน การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช การจัดภูมิทัศน์อย่างง่ายๆ บริเวณพ้ืนที่สวนรอบ ๆ 
และในอาคารสิ่งก่อสร้าง ปรับแต่งพ้ืนที่ให้มีประโยชน์ใช้สอยให้มีประสิทธิภาพ เป็นผู้ช่วยในการส ารวจ 
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือการวิเคราะห์ วิจัย ด้านการเกษตรและแปลงพรรณไม้ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ื น ๆ 
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

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

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

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

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  :  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

1.  กลุ่มงาน  บริการ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  11,280  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 22  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
2 กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
3 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
4 ส านักบริหารงานกลาง 4 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
5 ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
6 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
7 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
8 ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
9 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

10 ส านักอุทยานแห่งชาติ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
11 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 5 (นครศรีธรรมราช) 1 ส่วนภูมิภาค (นครศรีธรรมราช) 
12 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) 1 ส่วนภูมิภาค (สงขลา) 
13 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 7 (นครราชสีมา) 1 ส่วนภูมิภาค (นครราชสีมา) 
14 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (อุบลราชธานี) 
15 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) 1 ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก) 
16 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 12 (นครสวรรค์) 2 ส่วนภูมิภาค (นครสวรรค์) 
17 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 สาขาล าปาง 1 ส่วนภูมิภาค (ล าปาง) 

รวม 22  

4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา 

5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐาน
ใบส าคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ท ารายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ
รายรับ-รายจ่ายประจ าปี ท าหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ เ กี่ ย ว กับ ง านทางการ เ งิ นและบัญชี  กา ร เ งิ นกา รคลั ง 
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ
หลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ท ารายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียด
ข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ – รายจ่ายประจ าปี ท าหนังสือ
ชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่การเงินการบัญชีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต และที่เป็นปัญหา
สังคมในขณะนี้ 
      - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ   
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

100 สอบข้อเขียน 

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

100 สอบสัมภาษณ์ 

--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  05  :  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

1.  กลุ่มงาน  บริการ 

2.  อัตราค่าตอบแทน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท 
    คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น) 1 ส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น) 

รวม 1  

4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) 

5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ และ
งานบันทึกงานพิมพ์ข้อมูลหรือเอกสารต่างๆ งานราชการงานสารบรรณ จัดพิมพ์หนังสือราชการ และจัดท าเอกสาร
การประชุมต่าง ๆ  ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี  และวัสดุ การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 
และข้อมูลที่ได้รับมาก่อนที่จะด าเนินการบันทึกต่อไป การจ าแนกประเภทและก าหนดแบบการบันทึกข้อมูล      
ให้เป็นไปตามความต้องการ ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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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 
     - ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ และระเบียบต่าง ๆ           
ที่เกี่ยวข้อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูลด้านการ
ด าเนินงานต่าง ๆ การรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ
รวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดส าเนา พิมพ์ ตรวจทาน
หนังสือ การดูแลรักษาและการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษา 
จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอ านวย 
ความสะดวกต่าง ๆ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานธุรการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ   
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

100 สอบข้อเขียน 

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

100 สอบสัมภาษณ์ 

--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  06  :  เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 1  

4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 

5.  ลักษณะงานทีจ่ะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ควบคุม ดูแล
ติดตั้ง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการท างาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบต่าง ๆ สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 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 
     - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนค าสั่ง
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานอย่างเหมาะสม ความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาและคอมพิวเตอร์ ความรู้พ้ืนฐานด้านการวิเคราะห์ จัดระบบและวาง
แผนการประมวลผลข้อมูล ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตและ
ที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

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  07  :  ช่างประปา 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  11,280  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารงานกลาง 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 1  

4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   4.1 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในช่างประปา และเคยปฏิบัติงานในด้าน
นี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือ
หน่วยงานต้นสังกัดที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) หรือ 
   4.2 ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 

5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ 
รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงาน ช่างประปา งานสุขภัณฑ์ และงานท่อต่าง ๆ ออกแบบ วางแผนงาน และ
ประมาณการเกี่ยวกับงานช่างประปา ช่วยเหลือในการผลิตน้ า จ่ายน้ า และขุดเจาะน้ าบาดาล ตรวจและทดสอบ
งานช่างประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
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 
     ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง  ซ่อมแซม บ ารุงรักษาระบบประปา  
รวมทั้งการผลิตและจ าหน่ายน้ าประปา  ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ า และ
การใช้งานความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ า  
 

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 

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



- 15 - 

ต าแหน่งที่  08  :  ช่างส ารวจ 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  11,280  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 (สงขลา) 1 ส่วนภูมิภาค (สงขลา) 

รวม 1  

4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาส ารวจ หรือสาขา 

วิชาการก่อสร้าง 

5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการส ารวจ รังวัด ค านวณ ตรวจสอบ จัดท า
แผนที่ แผนผัง เพ่ือให้ทราบรายละเอียดและเป็นไปตามที่ก าหนด สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การวัดระดับของภูมิประเทศ การวางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการส ารวจ และรายงานผล เพ่ือติดตามความก้าวหน้า
ของงาน 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 
     - 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 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

100 สอบข้อเขียน 

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

100 สอบสัมภาษณ์ 

--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  09  :  นายช่างส ารวจ 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 4  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 4 (สุราษฎร์ธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (สุราษฎร์ธานี) 
2 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น) 1 ส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น) 
3 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 1 ส่วนภูมิภาค (เชียงราย) 
4 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 1 ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่) 

รวม 4  

4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาส ารวจ หรือสาขา 
วิชาการก่อสร้าง 

5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการส ารวจ รังวัด ค านวณ ตรวจสอบ จัดท า
แผนที่ แผนผัง เพ่ือให้ทราบรายละเอียดและเป็นไปตามที่ก าหนด สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การวัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการส ารวจ และรายงานผล เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของงาน 
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 
     - ความรู้เกี่ยวกับงานวงรอบ ได้แก่ การท าวงรอบชนิดต่าง ๆ การวัดมุม
และปรับแก้มุม การวัดระยะ และการปรับแก้ระยะชั้น หรือเกณฑ์ของงาน
วงรอบ และการท าแผนที่รายละเอียด การค านวณและเขียนแผนที่ เป็นการ
ค านวณพื้นที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัดฉาก หลักการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ 
จากข้อมูลส ารวจ การรังวัดทางดาราศาสตร์ และการรังวัดหมุดหลักฐาน 
แผนที่โดยดาวเทียมเบื้องต้น แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ได้แก ่การค านวณ
มาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศ ในงาน
แผนที่ หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงาน 
คอมพิวเตอร์ อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิต และท่ีเป็นปัญหาสังคมใน 
ขณะนี้ 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

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  10  :  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  11,280  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

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

รวม 1  

4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   4.1  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการขับเครื่องจักรกล และเคยขับ
เครื่องจักรมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือ
หน่วยงานต้นสังกัดที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) และ 
   4.2  ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย ประเภทที่ 2 

5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจน
บ ารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรขนาดเบา ชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น รถกระบะเทความจุ     
ต่ ากว่า 5 ลูกบาศก์หลา รถฟาร์ม แทรกเตอร์ทุกชนิด รถอัดฉีด รถบรรทุกน้ า รถบรรทุกน้ ามัน รถบดทุกชนิด 
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  11  :  พนักงานวิทยุสื่อสาร 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  11,280  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 2 (ศรีราชา) 1 ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา) 

รวม 1  

4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม 
หรือช่างไฟฟ้า 

5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการรับ-ส่ง ข่าวประจ าเครื่องสื่อสาร ตรวจ
ข่าว รวบรวมและเรียบเรียงการรับ-ส่งข่าวประจ าวัน เพ่ือเป็นข้อมูลและหลักฐาน ติดตั้ง ตรวจซ่อมโทรศัพท์
ประจ าส านักงาน วิทยุสื่อสาร ของหน่วยงาน ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องวิทยุ จัดท าบัญชีเครื่องมือเครื่องใช้ อะไหล่
ส ารองที่ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์ประจ าส านักงาน จัดระบบการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของงาน
สื่อสารให้เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ ตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่วิทยุ หาทิศทางของสถานีวิทยุ จัดท า
ทะเบียนความถี่วิทยุ ติดตั้งและควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ ควบคุมเครื่องเสียงห้องประชุม ติดต่อประสานงานกับ
บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าหนังสือราชการของงานสื่อสาร ให้ค าปรึกษาแนะน าการให้บริการ และ
แก้ไขปัญหาขัดข้องในการใช้อุปกรณ์สื่อสารและในงานที่รับผิดชอบ เบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ให้บริการในการสื่อสารนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบความรู้ความสามารถเก่ียวกับการแก้ไข ซ่อมแซม บ ารุงรักษาการ
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารเบื้องต้น และความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาสื่อสาร 

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  12  :  ต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 8  อัตรา 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) 2 ส่วนภูมิภาค (บ้านโป่ง) 

2 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 สาขาเพชรบุรี 2 ส่วนภูมิภาค (เพชรบุรี) 

3 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 14 (ตาก) 1 ส่วนภูมิภาค (ตาก) 
4 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 2 ส่วนภูมิภาค (เชียงราย) 
5 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 สาขาแม่สะเรียง 1 ส่วนภูมิภาค (แม่สะเรียง) 

รวม 8  

4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์ 

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

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
     - ความรู้เกี่ยวกับวิชาการป่าไม้ ซึ่งประกอบด้วยการจัดการเพ่ือคุ้มครอง 
อนุรักษ์ รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา การค้นคว้า วิจัย และ
พัฒนางานด้านทรัพยากรป่าไม้ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
การจัดการและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ การจัดท าและควบคุมระบบข้อมูลที่ดินใน
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการป่าไม้  
การป้องกัน ปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่า การบริหารจัดการการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูต้นน้ า การ
บริหารจัดการพ้ืนที่และการอนุรักษ์สัตว์ป่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุทยาน
แห่งชาติและนันทนาการ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานวิชาการป่าไม้อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต และท่ีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ  และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

100 สอบข้อเขียน 

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

100 สอบสัมภาษณ์ 

--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  13  :  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 4  อัตรา 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักแผนงานและสารสนเทศ 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

2 ส านักอุทยานแห่งชาติ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

3 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 2 (ศรีราชา) 1 ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา) 

รวม 4  

4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางร ะบบสารสนเทศ  
ทางคอมพิวเตอร์ ทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต 

5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศ  
ทางคอมพิวเตอร์ ทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต 
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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  
     - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนค าสั่ง
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานอย่างเหมาะสม ความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาและคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานด้านการวิเคราะห์ จัดระบบและ
วางแผน การประมวลผลข้อมูล ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต 
และท่ีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ  และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

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  14  :  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักอุทยานแห่งชาติ 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 

รวม 1  

4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน 
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือก าหนดนโยบาย การจัดท าแผนงาน
หรือโครงการ การจัดท าแผนการจัดสรรและบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ หรือการพัฒนาระบบ
ข้าราชการ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายแผนงาน
โครงการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม
รวบรวมข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนงานโครงการ การให้ค าปรึกษา  
แนะน าตอบปัญหา และชี้แจง เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนเพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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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 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ นโยบายรัฐ แผน
บริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่ าง เหมาะสมแก่ 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานด้านนโยบายและแผนอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิต และท่ีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

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

100 สอบสัมภาษณ์ 

--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  15  :  นักทรัพยากรบุคคล 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารงานกลาง  1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 1  

4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา 

5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล การศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับวางระบบ มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การก าหนดต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง  การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอ่ืน  
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุ้มครอง
ระบบคุณธรรม 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 
     - ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบุคคล เช่น ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น  
การวางแผนก าลั งคน การสรรหาและเลือกสรร การบรรจุแต่งตั้ ง  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
การวิเคราะห์โครงสร้างและอัตราก าลัง การพัฒนาระบบงาน งานสวัสดิการ
และเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น  
การหาความต้องการการฝึกอบรม การออกแบบหลักสูตร การจัดท า
โครงการฝึกอบรม การบริหารโครงการฝึกอบรม การประเมินผล 
การฝึกอบรม ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และวางแผน การประสานงาน 
และการจัดการองค์กร ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
งานด้านนโยบายและแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต และที่เป็น
ปัญหาสังคมในขณะนี้ 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ  และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

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  :  นักวิชาการเผยแพร่ 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 1  

4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์  

5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะ      
ความคิดเห็นในการก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ เพื่อให้การปรับปรุงงาน
ด้านการเผยแพร่ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ และวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือใช้
ประกอบ ในการจัดท าแผนงานโครงการและการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ของหน่วยงาน ร่วมศึกษาวิจัย      
ด้านการเผยแพร่กิจกรรมข่าวสารความรู้ ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย
และสรุปผลการศึกษา เพ่ือใช้ประกอบในการก าหนดนโยบายแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการเกี่ยวกับ
การด าเนินงานเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพ่ือเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมาย
ผ่านสื่อและช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ จัดท าสื่อ เพ่ือเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารความรู้ของหน่วยงาน           
แก่กลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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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  
     - ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการจัดท า
แผนงานโครงการประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าว บทความ 
ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ งานการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ 
และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ  และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

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  :  นักวิชาการพัสดุ 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารงานกลาง  1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 1  

4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา 

5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ  
เพ่ือก าหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน การจัดซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก การจัดซื้อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จัดท ารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน
เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุ
ในครอบครอง เพ่ือให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน จ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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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 
      - ความรู้ เกี่ยวกับงานพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เกี่ยวกับ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การบริหารสัญญา การควบคุมและจัดเก็บพัสดุ ความรู้เกี่ยวกับระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e- GP ความรู้เกี่ยวกับระบบการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านพัสดุ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต 
และท่ีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 
     - ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

100 สอบข้อเขียน 

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

100 สอบสัมภาษณ์ 

--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  18  :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

1.  กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  19,500  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 13  อัตรา 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

2 ส านักบริหารงานกลาง 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

3 ส านักแผนงานและสารสนเทศ 3 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

4 ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

5 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

6 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

7 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

9 ส านักอุทยานแห่งชาติ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 13  

4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 

5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประมวลผลและ
ปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เขียนชุดค าสั่ง ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง 
แก้ไขข้อผิดพลาดของค าสั่ง ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ รวบรวม
ข้อมูลประกอบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงาน
ประยุกต์ และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการท างานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
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 
     - ความรู้เกี่ยวกับ  การใช้คอมพิวเตอร์ ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ และ
ชุดค าสั่งส าเร็จรูป ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรักษา
ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน
ประยุกต์ การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ  
ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
อ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต 
และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 
     - ความรู้ทั่วไป  เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

100 สอบข้อเขียน 

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

100 สอบสัมภาษณ์ 

--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  19  :  วิศวกรโยธา 

1.  กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  19,500  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 1  

4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรโยธา 

5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการส ารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ 
ออกแบบ ค านวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบ ารุง งานบูรณะซ่อมแซม หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง
กับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นไปตามหลักวิชาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบแบบ
แปลนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือความปลอดภัย ศึกษาและทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธา ตรวจสอบ
สัญญาก่อสร้างบ ารุง บูรณะซ่อมแซมและอ านวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหางานวิศวกรรมโยธา  
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
     - 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    
     - ความรู้ทั่วไป  เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาต ิ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

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  20  :  สัตวแพทย์ 

1.  กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  23,430  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 5  อัตรา 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 4 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

2 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 2 (ศรีราชา) 1 ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา) 

รวม 5  

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 วิจัยด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการ
สืบพันธุ์ของสัตว์ป่า เพื่อให้ได้วิธีการผลิตสัตว์ ที่มีคุณภาพและได้ปริมาณตามเป้าหมายการผลิต การศึกษาและ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



- 40 - 

6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

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

100 สอบข้อเขียน 

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

100 สอบสัมภาษณ์ 

--------------------------- 
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เอกสารหมายเลข 2

ล าดบั หน่วยงาน สถานทีป่ฏิบัตงิาน/พ้ืนทีค่วามรับผิดชอบ ทีอ่ยู่ โทรศัพท์

1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900

0 2579 6666, 0 2561 0777
ต่อ 1179
0 2579 9701

2 กลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900

0 2579 6666, 0 2561 0777
ต่อ 1948

3 กองนิติการ ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10901

0 2579 6666, 0 2561 0777
ต่อ 1215

4 กองคุ้มครองพันธุสั์ตว์ป่าและพืช
ป่าตามอนุสัญญา

ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10902

0 2579 6666, 0 2561 0777
ต่อ 1489
0 2579 8884

5 ส านักบริหารงานกลาง ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10903

0 2579 6666 , 0 2561 0777
ต่อ 1155 , 1156

6 ส านักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10904

0 2579 6666 , 0 2561 0777
ต่อ 1229

7 ส านักป้องกัน ปราบปราม และ
ควบคุมไฟป่า

ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10905

0 2579 6666 , 0 2561 0777
ต่อ 1313

รายละเอียดสถานที่ปฏบิัติงาน  พร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์  ของหน่วยงานต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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ล าดบั หน่วยงาน สถานทีป่ฏิบัตงิาน/พ้ืนทีค่วามรับผิดชอบ ทีอ่ยู่ โทรศัพท์

8 ส านักฟืน้ฟูและพัฒนาพืน้ทีอ่นุรักษ์ ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10906

0 2579 6666 , 0 2561 0777
ต่อ 1501 , 1502

9 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และ
พันธุพ์ืช

ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10907

0 2579 6666 , 0 2561 0777
ต่อ 1411 , 1413

10 ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10908

0 2579 6666 , 0 2561 0777
ต่อ 1812

11 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10909

0 2579 6666 , 0 2561 0777
ต่อ 1612

12 ส านักอุทยานแห่งชาติ ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10910

0 2579 6666 , 0 2561 0777
ต่อ 1715

13 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่1
(ปราจีนบุรี)

ส่วนภูมิภาค (ปราจีนบุรี)
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี
และสระแก้ว

498/1 ถนนหน้าเมือง  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี  25000 

0 3721 1140

14 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่1
สาขาสระบุรี

ส่วนภูมิภาค (สระบุรี)
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดชัยนาท ปทุมธานี 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา 
และอ่างทอง

ต.หน้าพระลาน  อ.เฉลิมพระกียรติ  จ.สระบุรี  
18240

0 3634 7106
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ล าดบั หน่วยงาน สถานทีป่ฏิบัตงิาน/พ้ืนทีค่วามรับผิดชอบ ทีอ่ยู่ โทรศัพท์

15 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่2
(ศรีราชา)

ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา)
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดกรุงเทพมหานคร 
(บางเขต) จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด 
ระยอง และสมุทรปราการ

16 ถนนสุขุมวิท  ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
20110

0 3831 1234

16 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่3
(บ้านโป่ง)

ส่วนภูมิภาค (บ้านโป่ง)
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม
ราชบุรี สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี

54/10  ถนนค่ายหลวง  ต.บ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง  
จ.ราชบุรี  70110

0 3211 1025

17 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่3
สาขาเพชรบุรี

ส่วนภูมิภาค (บ้านโป่ง)
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสงคราม

493/29  ถ.เพชรเกษม  ต.ชะอ า  อ.ชะอ า  จ.
เพชรบุรี  76120

0 3243 3883

18 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่4
(สุราษฎร์ธาน)ี

ส่วนภูมิภาค (สุราษฎร์ธาน)ี
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดชุมพร ระนอง
และสุราษฎร์ธานี

ถนนกาญจนวิถี  ต.บางกุ้ง  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี
84000

0 7727 2058

19 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่5
(นครศรีธรรมราช)

ส่วนภูมิภาค (นครศรีธรรมราช)
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดกระบี ่ตรัง 
นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต และสตูล

19  ถนนพระเงิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช  80000

0 7535 6134
0 7535 6780

20 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่6
(สงขลา)

ส่วนภูมิภาค (สงขลา)
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดพัทลุง และสงขลา

60  ถนนรามวิถี  ต.บ่อยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา
90000

0 7431 2117
0 7431 1020

21 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่6
สาขาปัตตานี

ส่วนภูมิภาค (ปัตตาน)ี
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาส

ถนนมะกรูด  ต.สะบารัง  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 0 7333 6290 - 3

22 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่7
(นครราชสีมา)

ส่วนภูมิภาค (นครราชสีมา)
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา
และบุรีรัมย์

1393  ถนนจอมสุรางค์ยาตร์  ต.ในเมือง  อ.เมือง
จ.นครราชสีมา  30000

0 4424 4411
0 4424 2060
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ล าดบั หน่วยงาน สถานทีป่ฏิบัตงิาน/พ้ืนทีค่วามรับผิดชอบ ทีอ่ยู่ โทรศัพท์

23 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่8
(ขอนแก่น)

ส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น)
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดกาฬสินธุ ์ขอนแก่น
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และเลย

659  ถ.มิตรภาพ  ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 
40000

0 4334 3411

24 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่9
(อุบลราชธาน)ี

ส่วนภูมิภาค (อุบลราชธาน)ี
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดมุกดาหาร ยโสธร 
ศรีสะเกษ สุรินทร์ อ านาจเจริญ และ
อุบลราชธานี

189  ถนนแจ้งสนิท  ต.แจระแม  อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี  34000

0 4531 1677

25 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่10
(อุดรธาน)ี

ส่วนภูมิภาค (อุดรธาน)ี
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดนครพนม สกลนคร
หนองคาย หนองบัวล าภู และอุดรธานี

79 ถนนศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
41000

0 4222 1725

26 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่11
(พิษณุโลก)

ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก)
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์
และอุตรดิตถ์

39 ถนนวังจันทน์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก
65000

0 5525 8028

27 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่12
(นครสวรรค์)

ส่วนภูมิภาค (นครสวรรค์) 
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดก าแพงเพชร นครสวรรค์
พิจิตร และอุทัยธานี

19/47  ถนนโกสีย์ใต้  ต.ปากน้ าโพ  อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000

0 5622 1140

28 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่13
(แพร่)

ส่วนภูมิภาค (แพร่)
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดแพร่ น่าน

140  ถนนยันตรกิจโกศล  ต.ป่าแมต  อ.เมือง
จ.แพร่  54000

0 5462 7677

29 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่13
สาขาล าปาง

ส่วนภูมิภาค (ล าปาง)
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดล าปาง

1  ถ.ป่าไม้เขต  ต.เวียงเหนือ  อ.เมือง  จ.ล าปาง  
52000

0 5422 6828

30 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่14
(ตาก)

ส่วนภูมิภาค (ตาก)
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดตาก และสุโขทัย

ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่14  ต.ป่ามะม่วง
อ.เมือง  จ.ตาก  63000

0 5551 1142
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ล าดบั หน่วยงาน สถานทีป่ฏิบัตงิาน/พ้ืนทีค่วามรับผิดชอบ ทีอ่ยู่ โทรศัพท์

31 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่15
(เชียงราย)

ส่วนภูมิภาค (เชียงราย)
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดเชียงราย และพะเยา

775  ถนนสิงหไคล  ต.เวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย
57000

0 5371 1402

32 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่16
(เชียงใหม)่

ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม)่
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน

153  ถนนเจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง
จ.เชียงใหม่  50100

0 5327 6100

33 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่16
สาขาแม่สะเรียง

ส่วนภูมิภาค (แม่สะเรียง)
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดแม่ฮ่องสอน

612  ต.แม่สะเรียง  อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน  
58110

0 5368 1330



 
             

หนังสอืรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

      
เขียนที่........................................................... 

........................................................... 

                   วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.............. 

เรียน  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง..................................................... ปฏบิัติงานท าหน้าที่....................................................... 
สังกัด/หน่วยงาน/บริษัท............................................................................................................................. ........... 

ขอรับรองว่า  (นาย/นาง/นางสาว)................................................. อายุ............ป.ี...........เดือน   
ปัจจุบันปฏิบัติงานต าแหน่ง......................................................................................................................................... 
สังกัด/หน่วยงาน/บริษัท...……………………………………………………………………………………………………………………… 
รับรองการปฏิบัติงานต าแหน่ง...........................................................................................................................  
สังกัด/หน่วยงาน/บริษัท.....……………………………………………………………………………………………………..……… 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการขับเครื่องจักรกล (ระบุประเภทเครื่องจักรกล) ............... 
...........................................................................................................................................................................
ซึ่งเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว ตั้งแต่วันที.่............................................... ถึงวันที.่...................................... 
รวมเป็นระยะเวลา…………..……...ปี…………...…..เดือน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
      (ลงชื่อ)  ........................................................... 
       (.........................................................) 
 
หมายเหตุ :    

1.  ผู้ที่รับรองการผ่านงานของผู้สมัคร หากมีการตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่ามีการรับรองการผ่านงาน
เป็นเท็จ ผู้ที่รับรองจะถูกตั้งกรรมการสอบวินัย หรือด าเนินการทางคดีอาญาแล้วแต่กรณี และหากเกิดความเสียหาย
ต่อทางราชการจะต้องชดใช้ความเสียหายทางแพ่ง  ส าหรับผู้สมัครให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

2.  ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จะต้องน าหนังสือรับรองการผ่านงาน
ฉบับนี้ พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรอง (เฉพาะผู้
รับรองที่ปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) มายื่นในวันและเวลาที่ก าหนด  
หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าว จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  

เอกสารหมายเลข 3 



 
             

หนังสอืรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งช่างประปา 

      
เขียนที่........................................................... 

........................................................... 

                   วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.............. 

เรียน  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง..................................................... ปฏบิัติงานท าหน้าที่................................. ...................... 
สังกัด/หน่วยงาน/บริษัท......................................................................................................... ............................... 

ขอรับรองว่า  (นาย/นาง/นางสาว)................................................. อายุ............ป.ี. ..........เดือน   
ปัจจุบันปฏิบัติงานต าแหน่ง......................................................................................................................................... 
สังกัด/หน่วยงาน/บริษัท...……………………………………………………………………………………………………………………… 
รับรองการปฏิบัติงานต าแหน่ง...........................................................................................................................  
สังกัด/หน่วยงาน/บริษัท.....……………………………………………………………………………………………………..……… 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความช านาญในช่างประปา  ซึ่งเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้ว   
ตั้งแต่วันที.่.......................................................................... ถึงวันที่............................................................. 
รวมเป็นระยะเวลา…………..……...ปี…………...…..เดือน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
      (ลงชื่อ)  ........................................................... 
       (.........................................................) 
 
 
หมายเหตุ :    

1.  ผู้ที่รับรองการผ่านงานของผู้สมัคร หากมีการตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่ามีการรับรองการผ่านงาน
เป็นเท็จ ผู้ที่รับรองจะถูกตั้งกรรมการสอบวินัย หรือด าเนินการทางคดีอาญาแล้วแต่กรณี และหากเกิดความเสียหาย
ต่อทางราชการจะต้องชดใช้ความเสียหายทางแพ่ง  ส าหรับผู้สมัครให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร
ครั้งนี้เปน็โมฆะส าหรับผู้นั้น 

2.  ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จะต้องน าหนังสือรับรองการผ่านงาน
ฉบับนี้ พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรอง (เฉพาะผู้
รับรองที่ปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) มายื่นในวันและเวลาที่ก าหนด  
หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าว จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  

เอกสารหมายเลข 4 เอกสารหมายเลข 4 



 
             

หนังสอืรับรองความประพฤติ 
      

เขียนที่........................................................... 
........................................................... 

                   วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.............. 

เรียน  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................... .
อยู่บ้านเลขท่ี.....................ตรอก/ซอย........................... ..............................ถนน...................................................  
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด................. ......................... 
โทรศัพท์...............................................อาชีพ...................................................ต าแหน่ง.......................................  
สถานที่ท างาน.......................................................................................................... .............................................. 
โทรศัพท์...............................................โทรสาร................................................E-mail…....................................... 
เกี่ยวข้องกับ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................................  
โดยเป็น........................................................................และรูจ้ักกันมาเป็นเวลา.....................ปี. ....................เดือน 
ขอรับรองว่า  หลักจากที่(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................... .............. 
รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทางอาญา  และพ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี   
ได้ประกอบอาชีพ (ท าอะไร  ที่ใด  ตั้งแต่เม่ือใดถึงเมื่อใด).....................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
และผู้นี้มีความประพฤติ........................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
ได้ประกอบคุณงามความดี  คือ.............................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
      (ลงชื่อ)  ...........................................................ผู้รับรอง 
       (.........................................................) 
 
 
 
หมายเหตุ :    

1.  ผู้รับรองความประพฤติควรเป็นผู้บังคับบัญชาเดิม  นายจ้างหรือผู้มีเกียรติอันควรเชื่อถือได้ 
2.  ให้ยื่นเอกสารแสดงการพ้นโทษจ าคุก มาพร้อมกับหนังสือรับรองความประพฤติฯ นี้ 

เอกสารหมายเลข 5 


