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รายละเอียดเกีย่วกบัตาํแหนง่ทีร่บัสมัครสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการทั่วไป 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

แนบทา้ยประกาศกรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื ลงวันที่  1  มีนาคม พ.ศ. 2566 
------------------------------------- 

 
ตําแหน่งที่  01  :  ตาํแหนง่เจ้าพนกังานการเงินและบญัช ี

1.  กลุ่มงาน  บริการ 
2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 1 ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่) 
รวม 1  

4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี 
ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ  
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เก่ียวกับงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐาน
ใบสําคัญ คู่จ่ายเงิน ลงบัญชีทํารายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียด ข้อมูลเก่ียวกับการจัดต้ังงบประมาณ 
รายรับ - รายจ่ายประจําปี ทําหนังสือช้ีแจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ฯลฯ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

เอกสารหมายเลข 1 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปน้ี  
     - ความรู้เก่ียวกับงานทางการเงินและบัญชี  การเงินการคลัง 
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ
หลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทํารายงานการบัญชี รวบรวม
รายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับการขอจัดต้ังงบประมาณ รายรับ - รายจ่าย
ประจําปี ทําหนังสือช้ีแจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ การจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจ่าย ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่การเงินการบัญชีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการดําเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะน้ี 
     - ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับระบบพนักงานราชการ  และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสมัภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ทีอ่าจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทศันคติ  คณุธรรม  จรยิธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ ์

--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  02  :  ตาํแหนง่เจ้าพนกังานธุรการ 

1.  กลุ่มงาน  บริการ 
2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 2  อัตรา 
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) 1 ส่วนภูมิภาค (นครศรีธรรมราช) 
2 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (อุดรธานี) 

รวม 2  

4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี 
ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ  
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานด้านธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการร่าง โต้ตอบหนังสือ การรับส่ง ลงทะเบียน จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล 
การดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดหา จัดซื้อ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษา
เอกสารสําคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
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6.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปน้ี  
     - ความรู้เก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณ และระเบียบต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง เช่น การรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือรวบรวม
ข้อมูล ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสําเนา พิมพ์ ตรวจทานหนังสือ การ
ดูแลรักษาและการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษาจดัเตรียมให้บริการ
เรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ และงานธุรการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิต และที่เป็น
ปัญหาสังคมในขณะน้ี 
     - ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสมัภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ทีอ่าจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทศันคติ  คณุธรรม  จรยิธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ ์

 
--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  03  :  ตาํแหนง่เจ้าพนกังานพสัด ุ

1.  กลุ่มงาน  บริการ 
2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 2  อัตรา   
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักอนุรักษ์และจัดการต้นนํ้า 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 
2 สํานักอนุรักษ์สตัว์ป่า 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 

รวม 2  

4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี 
ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ  
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เก่ียวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเบิกจ่าย 
การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ การทําทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษา
ใบสําคัญ หลักฐานและเอกสารเก่ียวกับการพัสดุ การแทงจําหน่ายพัสดุที่ชํารุด การทําสัญญา การต่ออายุสัญญา
และการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
     - ความรู้เก่ียวกับงานพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เก่ียวกับ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การบริหารสัญญา การควบคุมและจัดเก็บพัสดุ ความรู้เก่ียวกับระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e- GP ความรู้เก่ียวกับระบบการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ ความรู้เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิต 
และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะน้ี 
     - ความรู้ทั่วไป เก่ียวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสมัภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ทีอ่าจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทศันคติ  คณุธรรม  จรยิธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ ์

 
--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  04  :  ตาํแหนง่เจ้าหน้าทีก่ารเกษตร 

1.  กลุ่มงาน  บริการ 
2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  11,280  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 2  อัตรา   
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (อุบลราชธานี) 
2 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) 1 ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก) 

รวม 2  

4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรกรรม 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ  
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ปฏิบัติงานเก่ียวกับด้านการเกษตร การปรับปรุง 
และขยายพันธ์ุพ้ืนเมือง และไม้ดอกไม้ประดับ ดําเนินการเพาะชํากล้าไม้ ควบคุม ดูแล พัฒนา ตรวจสอบการผลิต
กล้าไม้ต่าง ๆ การปรับปรุงดิน การป้องกันและกําจัดศัตรูพืช การจัดภูมิทัศน์อย่างง่ายๆ บริเวณพ้ืนที่สวนรอบ ๆ 
และในอาคารสิ่งก่อสร้าง ปรับแต่งพ้ืนที่ให้มีประโยชน์ใช้สอยให้มีประสิทธิภาพ เป็นผู้ช่วยในการสํารวจ 
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือการวิเคราะห์ วิจัย ด้านการเกษตรและแปลงพรรณไม้ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
     - ความรู้ เ ก่ียวกับงานเกษตรกรรม  การเพาะปลูก  การเพาะชํา 
การขยายพันธ์ุ การดูแลรักษา การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน การป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืช การตกแต่งปรับภูมิทัศน์ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะน้ี 
     - ความรู้ทั่วไป เก่ียวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสมัภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ทีอ่าจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทศันคติ  คณุธรรม  จรยิธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ ์

 
--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  05  :  เจ้าหนา้ทีก่ารเงนิและบญัช ี

1.  กลุ่มงาน  บริการ 
2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  11,280  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 8  อัตรา   
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 
2 กองคุ้มครองพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 
3 สํานักบริหารงานกลาง 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 
4 สํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 
5 สํานักอนุรักษ์และจัดการต้นนํ้า 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 
6 สํานักอนุรักษ์สตัว์ป่า 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 
7 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) 1 ส่วนภูมิภาค (ปราจีนบุรี) 
8 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (อุดรธานี) 

รวม 8  

4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ  
   ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เก่ียวกับงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐาน
ใบสําคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทํารายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับการขอจัดต้ังงบประมาณ
รายรับ-รายจ่ายประจําปี ทําหนังสือช้ีแจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



- 10 - 
 

6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปน้ี 
     - ความรู้ เ ก่ี ย ว กับงานทางการ เ งินและ บัญ ชี  การ เ งินการคลั ง 
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ
หลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทํารายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียด
ข้อมูลเก่ียวกับการขอจัดต้ังงบประมาณ รายรับ – รายจ่ายประจําปี ทําหนังสือ
ช้ีแจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่การเงินการบัญชีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิต และที่เป็นปัญหา
สังคมในขณะน้ี 
      - ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสมัภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ทีอ่าจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทศันคติ  คณุธรรม  จรยิธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น และรวมถึง
สมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จาํเป็นของตําแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ ์

 
--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  06  :  เจ้าหนา้ทีธุ่รการ 

1.  กลุ่มงาน  บริการ 
2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  11,280  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 4  อัตรา   
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 2 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 
2 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) 1 ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก) 
3 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม)่ 1 ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่) 

รวม 4  

4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ  
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณ การรับส่ง
ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสําเนา พิมพ์ ตรวจทาน
หนังสือ ดูแลรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลรักษา จัดเตรียม ให้บริการเร่ืองสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์
ช่วยติดต่อและอํานวยความสะดวกต่าง ๆ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
     - ความรู้เก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณ และระเบียบต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง เช่น การรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ
รวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเร่ือง คัดสําเนา พิมพ์ ตรวจทาน
หนังสือ การดูแลรักษาและการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษา 
จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานธุรการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการดําเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะน้ี 
     - ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสมัภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ทีอ่าจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทศันคติ  คณุธรรม  จรยิธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ ์

 
--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  07  :  เจ้าหนา้ทีบ่นัทกึข้อมูล 

1.  กลุ่มงาน  บริการ 
2.  อัตราคา่ตอบแทน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท 
    คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท 
3.  จํานวนอัตราว่าง 1  อัตรา   

 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 
รวม 1  

4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ  
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เก่ียวกับการบันทึกข้อมูลเพ่ือใช้กับคอมพิวเตอร์ และ
งานบันทึกงานพิมพ์ข้อมูลหรือเอกสารต่างๆ งานราชการงานสารบรรณ จัดพิมพ์หนังสือราชการ และจัดทําเอกสาร
การประชุมต่าง ๆ  ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี  และวัสดุ การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 
และข้อมูลที่ได้รับมาก่อนที่จะดําเนินการบันทึกต่อไป การจําแนกประเภทและกําหนดแบบการบันทึกข้อมูล      
ให้เป็นไปตามความต้องการ ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
     - ความรู้เก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณ และระเบียบต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูลด้านการ
ดําเนินงานต่าง ๆ การรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ
รวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเร่ือง คัดสําเนา พิมพ์ ตรวจทาน
หนังสือ การดูแลรักษาและการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษา 
จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานธุรการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การดําเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะน้ี 
     - ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสมัภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ทีอ่าจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทศันคติ  คณุธรรม  จรยิธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ ์

 
--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  08  :  นายช่างศิลป ์

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 4 (สรุาษฎร์ธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (สุราษฎร์ธานี) 
รวม 1  

4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ 
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน 

5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ  
  ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เก่ียวกับการออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้าย ประกาศ
ป้ายโฆษณา ฉากเวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ แผ่นพับเพ่ือการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้
คําแนะนําการออกแบบ เทคนิคการจัดนิทรรศการ ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
     - ความรู้เก่ียวกับงานช่างศิลป์ ความรู้เก่ียวกับองค์ประกอบศิลป์ 
หลักการออกแบบ และความสามารถด้านการทําคอมพิวเตอร์กราฟิก และ
หรือคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานคอมพิวเตอร์ อ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคม ในขณะนี้ 
     - ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสมัภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทศันคติ  คณุธรรม  จรยิธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ ์

 
--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  09  :  นายช่างเทคนิค 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 
รวม 1  

4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาเครื่องกล 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ  
  ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบํารุงรักษา
ระบบสาธารณูปโภค เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุและครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ในความรับผิดชอบ
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งานซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ 
ติดต้ังเคร่ืองจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกลและส่ิงก่อสร้าง 
เพ่ือให้เป็นไปตาม หลักวิชาการและมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย จัดทําข้อมูล ถ่ายทอดความรู้
ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปให้แก่บุคลากร ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
     - ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานด้านเทคนิค เช่น ซอ่ม สร้าง ประกอบ 
ดัดแปลง บํารุงรักษา ออกแบบ ติดต้ังอุปกรณ์เครื่องมือทางไฟฟ้า และ 
อิเล็กทรอนิกส ์เครื่องจักร เครื่องยนต์โลหะ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่เก่ียวกับ 
งานช่างต่าง ๆ ควบคุมระบบงานที่ใช้เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และขอ้บังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
     - ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสมัภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ทีอ่าจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทศันคติ  คณุธรรม  จรยิธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ ์

--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  10  :  นายช่างโยธา 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม)่ 1 ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่) 
รวม 1  

4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือ
สาขาวิชาการก่อสร้าง 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ  
  ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เก่ียวกับงานด้านช่างโยธา สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ 
ก่อสร้าง บํารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพ่ือให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และ
งบประมาณที่ได้รับ ตรวจสอบ แก้ไข และกําหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูป และรายการ เพ่ือให้
การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้าง
ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด รวบรวม   
และจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
     - ความรู้เก่ียวกับงานโยธา ในการวิเคราะห์โครงสร้างเบ้ืองต้น การเขียน
แบบวิศวกรรม การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบและ
คํานวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ 
การสํารวจเพ่ือการก่อสร้าง การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง 
การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารงานโครงการก่อสร้าง และ
ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
     - ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสมัภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ทีอ่าจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทศันคติ  คณุธรรม  จรยิธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ ์

--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  11  :  นายช่างสํารวจ 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 4  อัตรา   
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 2 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 
2 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี 1 ส่วนภูมิภาค (เพชรบุรี) 
3 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม)่ 1 ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่) 

รวม 4  

4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือ
สาขาวิชาการก่อสร้าง 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ  
  ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เก่ียวกับการสํารวจ รังวัด คํานวณ ตรวจสอบ จัดทํา
แผนที่ แผนผัง เพ่ือให้ทราบรายละเอียดและเป็นไปตามที่กําหนด สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การวัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการสํารวจ และรายงานผล เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของงาน 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
     - ความรู้เก่ียวกับงานวงรอบ ได้แก่ การทําวงรอบชนิดต่าง ๆ การวัดมุม
และปรับแก้มมุ การวัดระยะ และการปรับแก้ระยะช้ัน หรือเกณฑ์ของงาน
วงรอบ และการทําแผนทีร่ายละเอียด การคํานวณและเขียนแผนที ่เป็นการ
คํานวณพ้ืนที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัดฉาก หลักการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ 
จากข้อมูลสํารวจ การรังวัดทางดาราศาสตร์ และการรังวัดหมุดหลักฐาน 
แผนที่โดยดาวเทียมเบ้ืองต้น แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ได้แก่ การคํานวณ
มาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศ ในงาน
แผนที ่หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงาน 
คอมพิวเตอร์ อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิต และทีเ่ป็นปัญหาสังคมใน 
ขณะนี้ 
     - ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสมัภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ทีอ่าจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทศันคติ  คณุธรรม  จรยิธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ ์

 
--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  12  :  พนกังานวิทยุสื่อสาร 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  11,280  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม)่ 1 ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่) 
รวม 1  

4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม 
หรือช่างไฟฟ้า 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ  
  ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เก่ียวกับการรับ-ส่ง ข่าวประจําเครื่องสื่อสาร ตรวจ
ข่าว รวบรวมและเรียบเรียงการรับ-ส่งข่าวประจําวัน เพ่ือเป็นข้อมูลและหลักฐาน ติดต้ัง ตรวจซ่อมโทรศัพท์
ประจําสํานักงาน วิทยุสื่อสาร ของหน่วยงาน ดูแลบํารุงรักษาเครื่องวิทยุ จัดทําบัญชีเครื่องมือเครื่องใช้ อะไหล่
สํารองที่ใช้ในการซ่อมแซมเคร่ืองมือสื่อสาร โทรศัพท์ประจําสํานักงาน จัดระบบการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของงาน
สื่อสารให้เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ ตรวจสอบการใช้คลื่นความถ่ีวิทยุ หาทิศทางของสถานีวิทยุ จัดทํา
ทะเบียนความถ่ีวิทยุ ติดต้ังและควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ ควบคุมเคร่ืองเสียงห้องประชุม ติดต่อประสานงานกับ
บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดทําหนังสือราชการของงานส่ือสาร ให้คําปรึกษาแนะนําการให้บริการ และ
แก้ไขปัญหาขัดข้องในการใช้อุปกรณ์สื่อสารและในงานที่รับผิดชอบ เบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ให้บริการในการสื่อสารนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการแก้ไข ซ่อมแซม บํารุงรักษาการ
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารเบ้ืองต้น และความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาสื่อสาร 

100 สอบปฏิบัติ 

2.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสมัภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ทีอ่าจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทศันคติ  คณุธรรม  จรยิธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ ์

 
--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  13  :  ตาํแหนง่นักวิชาการปา่ไม้ 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 66  อัตรา 
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักอนุรักษ์และจัดการต้นนํ้า 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 
2 สํานักอนุรักษ์สตัว์ป่า 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 
3 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) 7 ส่วนภูมิภาค (ปราจีนบุรี) 
4 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบรุี 1 ส่วนภูมิภาค (สระบุรี) 
5 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรรีาชา) 7 ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา) 
6 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) 7 ส่วนภูมิภาค (นครศรีธรรมราช) 
7 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) 8 ส่วนภูมิภาค (สงขลา) 
8 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) 1 ส่วนภูมิภาค (นครราชสีมา) 
9 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 4 ส่วนภูมิภาค (อุบลราชธานี) 

10 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) 7 ส่วนภูมิภาค (อุดรธานี) 
11 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) 7 ส่วนภูมิภาค (นครสวรรค์) 
12 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลําปาง 1 ส่วนภูมิภาค (ลําปาง) 
13 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) 6 ส่วนภูมิภาค (ตาก) 
14 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม)่ 5 ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่) 
15 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง 3 ส่วนภูมิภาค (แม่สะเรียง) 

รวม 66  

4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหน่ึงทางวนศาสตร์ 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ  
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เก่ียวกับงานทางวิชาการป่าไม้ เก่ียวกับการจัดการ  
เพ่ือคุ้มครอง อนุรักษ์ รักษาพันธ์ุสัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา การค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านทรัพยากร
ป่าไม้ ความหลายหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ การจัดการและฟ้ืนฟูที่ป่าอนุรักษ์ การจัดทําและควบคุม
ระบบข้อมูลที่ดินในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการป่าไม้ การป้องกัน ปราบปราม
การกระทําผิดเก่ียวกับทรัพยากรป่าไม้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การบริหารจัดการเก่ียวกับอุทยานแห่งชาติ 
และนันทนาการ ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน
เต็ม 

วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปน้ี  
     - ความรู้เก่ียวกับวิชาการป่าไม้ ซึ่งประกอบด้วยการจัดการเพ่ือคุ้มครอง 
อนุรักษ์ รักษาพันธ์ุสัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา การค้นคว้า วิจัย และ
พัฒนางานด้านทรัพยากรป่าไม้ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
การจัดการและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ การจัดทําและควบคุมระบบข้อมูลที่ดินใน
พ้ืนที่ ป่าอนุรักษ์ และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการป่าไม้ 
การป้องกัน ปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับทรัพยากรป่าไม้ การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่า การบริหารจัดการการอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นนํ้า การ
บริหารจัดการพ้ืนที่และการอนุรักษ์สัตว์ป่า การบริหารจัดการเก่ียวกับอุทยาน
แห่งชาติและนันทนาการ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานวิชาการป่าไม้อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะน้ี 
     - ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับระบบพนักงานราชการ  และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสมัภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ทีอ่าจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทศันคติ  คณุธรรม  จรยิธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น  และรวมถึง
สมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จาํเป็นของตําแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ ์

 
--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  14  :  ตาํแหนง่เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทั่วไป 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 1  อัตรา 
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักแผนงานและสารสนเทศ 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 
รวม 1  

4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ  
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เก่ียวกับงานบริหารทั่วไป เช่น งานธุรการ งานบุคคล 
งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งาน
รวบรวมข้อมูล งานสถิติ งานสัญญา เป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร 
เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทํารายงานการประชุม รายงานอ่ืนๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติงาน ตามคําสั่ง
หัวหน้าส่วนราชการ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
     - ความรู้เก่ียวกับความรู้เก่ียวกับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ความรู้
เก่ียวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและ
คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถใน
การศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล งานติดต่อ
ประสานงาน ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่
ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
     - ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสมัภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ทีอ่าจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทศันคติ  คณุธรรม  จรยิธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ ์

 
--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  15  :  เจ้าหนา้ที่ระบบงานคอมพิวเตอร ์

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 1  อัตรา 
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักอนุรักษ์และจัดการต้นนํ้า 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ)
รวม 1  

4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศ  
ทางคอมพิวเตอร์ ทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เก่ียวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ การศึกษาวิเคราะห์
จัดระบบและวางแผน การประมวลผลข้อมูลด้วยเคร่ืองจักรประมวลผล การเขียนคําสั่งให้เครื่องจักรประมวลผล
ทํางานตามความต้องการ ทดสอบความถูกต้องของคําสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคําสั่งให้เครื่องจักรประมวลผล
ทํางาน การส่งเสริมแนะนําอบรมเก่ียวกับวิธีและขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องจักร การติดตามศึกษา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านระบบงานประมวลผลด้วยเครื่องจักร ตลอดจนติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ
อุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งชุดคําสั่งสําเร็จรูปให้เข้ากับความต้องการของหน่วยงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปน้ี  
     - ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนคาํสั่ง
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานอย่างเหมาะสม ความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาและคอมพิวเตอร์ ความรู้พ้ืนฐานด้านการวิเคราะห์ จัดระบบและ
วางแผน การประมวลผลข้อมลู ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิต 
และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะน้ี 
     - ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับระบบพนักงานราชการ  และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสมัภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ทีอ่าจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทศันคติ  คณุธรรม  จรยิธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ ์

 
--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  16  :  ตาํแหนง่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 กองคุ้มครองพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 
รวม 1  

 
4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ  
  ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เก่ียวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน การศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือกําหนดนโยบาย การจัดทําแผนงานหรือโครงการ 
การจัดทําแผนการจัดสรรและบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ หรือการพัฒนาระบบข้าราชการ  
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายแผนงานโครงการ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความม่ันคงในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรมรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เก่ียวกับการจัดทําแผนงานโครงการ การให้คําปรึกษา แนะนํา
ตอบปัญหา และช้ีแจง เรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับงานนโยบายและแผนเพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
     - ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายและแผนงาน การจัดทําแผนงาน 
หรือโครงการ การบริหารแผนงาน หรือโครงการ การติดตามประเมินผล 
นโยบายหรือโครงการ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ นโยบายรัฐ แผน
บริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานด้านนโยบายและแผนอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะน้ี 
     - ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสมัภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ทีอ่าจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทศันคติ  คณุธรรม  จรยิธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ ์

 
--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  17  :  นกัวิชาการเผยแพร ่

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 4  อัตรา 
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) 1 ส่วนภูมิภาค (นครศรีธรรมราช) 
2 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (อุบลราชธานี) 
3 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (อุดรธานี) 
4 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) 1 ส่วนภูมิภาค (ตาก) 

รวม 4  

4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์  
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ  
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะ      
ความคิดเห็นในการกําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ เพ่ือให้การปรับปรุงงาน
ด้านการเผยแพร่ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ และวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือใช้
ประกอบ ในการจัดทําแผนงานโครงการและการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ของหน่วยงาน ร่วมศึกษาวิจัย      
ด้านการเผยแพร่กิจกรรมข่าวสารความรู้ สํารวจ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย
และสรุปผลการศึกษา เพ่ือใช้ประกอบในการกําหนดนโยบายแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการเก่ียวกับ
การดําเนินงานเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพ่ือเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมาย
ผ่านสื่อและช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ จัดทําสื่อ เพ่ือเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารความรู้ของหน่วยงาน           
แก่กลุ่มเป้าหมาย ผา่นช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปน้ี  
     - ความรู้เก่ียวกับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เก่ียวกับการจัดทํา
แผนงานโครงการประชาสัมพันธ์ ความรู้เก่ียวกับการเขียนข่าว บทความ 
ความรู้เก่ียวกับการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ งานการประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ 
และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
     - ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับระบบพนักงานราชการ  และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสมัภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ทีอ่าจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทศันคติ  คณุธรรม  จรยิธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ ์

 
--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  18  :  ตาํแหนง่นักวิชาการสตัวบาล 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 2  อัตรา 
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักอนุรักษ์สตัว์ป่า 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 
2 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) 1 ส่วนภูมิภาค (ตาก) 

รวม 2  

4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงทางสัตวบาล หรือทางสัตวศาสตร์ 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยค้นคว้า ทดลอง 
เก่ียวกับงานด้านสัตวบาล เช่น พัฒนา ปรับปรุง ขยายพันธ์ุสัตว์พืชอาหารสัตว์ สํารวจ รวบรวมพันธุกรรม เพ่ือ
อนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์ป่าสัตว์หายากและใกล้สูญพันธ์ุ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
     - ความรู้เก่ียวกับงานด้านสัตวบาล  ความรู้เก่ียวกับการตรวจและรักษา 
พยาบาลสัตว์เบ้ืองต้น  การควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ป่า  การส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ทางด้านสขุภาพสัตว์ป่า  การสุขาภิบาลสตัว์ป่า  การศึกษา 
วิเคราะห์วิจัยด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการสืบพันธ์ุของสตัว์ป่า  ความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที ่ และงานด้านสัตวบาลอ่ืน ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิต  และท่ี
เป็นปัญหาสังคมในขณะน้ี 
     - ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสมัภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ทีอ่าจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทศันคติ  คณุธรรม  จรยิธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ ์

 
--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  19  :  นกัวิทยาศาสตร์ 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 1  อัตรา 
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 กองคุ้มครองพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 
รวม 1  

4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางสัตววิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
ทางสัตวบาล ทางสัตวศาสตร์ 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เก่ียวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ จัดทํา
ฐานข้อมูลทางสถิติ และร่วมดําเนินการตรวจสอบและติดตามสัตว์ป่า เพ่ือสร้างฐานข้อมูล องค์ความรู้ วิเคราะห์
ทดสอบ  ตรวจสอบ ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย จําแนกชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าเพ่ือนําไปสู่การจัดการสัตว์ป่าที่มี
ประสิทธิภาพ ภายใต้กฎระเบียบ และอนุสัญญาที่เก่ียวข้อง 
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6.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปน้ี 
     - ความรู้เก่ียวกับการจัดการสัตว์ป่า การจําแนกชนิดพันธ์ุสัตว์ป่า ตลอดจน
จัดทําฐานข้อมูลด้านสัตว์ป่า ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ความรู้ด้าน
เทคนิคการวิเคราะห์วิจัยด้านสัตว์ป่า กฎระเบียบ และข้อบังคับในการควบคุม
สัตว์ป่าและงานทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพที่เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิต
และที่เป็นปัญหาสังคมในปัจจุบัน 
     - ความรูท้ัว่ไป  เก่ียวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช   

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ โดยการสอบ
สัมภาษณ ์
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสมัภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ทีอ่าจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทศันคติ  คณุธรรม  จรยิธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ ์

 
--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  20  :  นติกิร 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 1  อัตรา 
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 1 ส่วนภูมิภาค (เชียงราย) 
รวม 1  

4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ  
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เก่ียวกับงานทางกฎหมายการพิจารณาตอบข้อหารือ 
หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงานศึกษา 
ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัย และตอบปัญหาข้อกฎหมาย ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย 
ติดตามการดําเนินการทางคดี การดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดทํานิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพัน
ทางกฎหมาย เสนอความเห็นในการดําเนินการเรื่องใด ๆ ที่เก่ียวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม รวมถึงการดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดีของ
หน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
     - ความรู้เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ กฎหมายสารบัญญัติ กฎหมายวิธีสบัญญัติ 
กฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
     - ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสมัภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ทีอ่าจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทศันคติ  คณุธรรม  จรยิธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ ์

 
--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  21  :  ผู้ช่วยนกัวิจัย 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักอนุรักษ์และจัดการต้นนํ้า 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 
ปฏบิตังิานสถานีวิจัยตน้น้ําขุนคอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

รวม 1  

4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางธรณีวิทยา ทางภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์ 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เก่ียวกับการค้นคว้าวิจัย ปฏิบัติงานภาคสนาม    
ในการสํารวจและบันทึกข้อมูล ช่วยวิเคราะห์ ตรวจเช็ค รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนําไปประมวลผล
เก่ียวกับงานวิจัย ประสานงานวิจัยกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปน้ี  
     - ความรู้พ้ืนฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติ  ความรู้ในการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ทางด้าน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิต 
และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะน้ี 
     - ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับระบบพนักงานราชการ  และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสมัภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ทีอ่าจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทศันคติ  คณุธรรม  จรยิธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น  และ
รวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ ์

 
--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  22  :  นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

1.  กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 

2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  19,500  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 5  อัตรา 
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักบริหารงานกลาง 2 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 
2 สํานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ)
3 สํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ)
4 สํานักอุทยานแห่งชาติ 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 

รวม 5  

4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึงทางคอมพิวเตอร์ 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ
   ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เก่ียวกับการติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง ประมวลผลและ
ปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคําสั่ง 
แก้ไขข้อผิดพลาดของคําสั่ง ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ รวบรวม
ข้อมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงาน
ประยุกต์ และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเคร่ือง การติดต้ังระบบเคร่ือง และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปน้ี 
     - ความรู้เก่ียวกับ  การใช้คอมพิวเตอร์ ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ  และ
ชุดคําสั่งสําเรจ็รูป ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรักษา
ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน
ประยุกต์ การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบ  
ความรูค้วามสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
อ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิต 
และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะน้ี 
     - ความรูท้ัว่ไป  เก่ียวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช   

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสมัภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ทีอ่าจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทศันคติ  คณุธรรม  จรยิธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ ์

 
--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  23  :  วิศวกรโยธา 

1.  กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 

2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  19,500  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 1  อัตรา 
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ)
รวม 1  

4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรโยธา 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ  
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เก่ียวกับการสํารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ 
ออกแบบ คํานวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบํารุง งานบูรณะซ่อมแซม หรืองานอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง
กับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นไปตามหลักวิชาการกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การตรวจสอบแบบ
แปลนโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อความปลอดภัย ศึกษาและทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธา ตรวจสอบ
สัญญาก่อสร้างบํารุง บูรณะซ่อมแซมและอํานวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหางานวิศวกรรมโยธา  
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปน้ี 
     - ความรู้เก่ียวกับ  การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ  ในการออกแบบ 
และเขียนแบบด้วยโปรแกรม  AutoCAD  ความรู้ด้านการออกแบบและ
คํานวณ  ความรู้ด้านการสํารวจและวางโครงการ  การวางโครงการและการ
วิเคราะหค์วามเหมาะสมของโครงการด้านต่าง ๆ การศึกษาผลกระทบของ
โครงการ  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที ่และงานวิศวกรรมโยธาอ่ืน ๆ       
ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะน้ี    
     - ความรูท้ัว่ไป  เก่ียวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช   

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสมัภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ทีอ่าจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทศันคติ  คณุธรรม  จรยิธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ ์

 
--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  24  :  สถาปนกิ 

1.  กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 

2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  20,540  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 2  อัตรา 
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ)
2 สํานักอุทยานแห่งชาติ 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ)

รวม 2  

4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ  
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เก่ียวกับงานวิชาการสถาปัตยกรรม ภายใต้การกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ โดยศึกษารายละเอียดเพ่ือร่างแบบ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาเกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง และตกแต่งอาคาร สถานที่ ควบคุม ตรวจสอบ แนะนํา แก้ไขการปฏิบัติงาน เก่ียวกับการเขียนแบบ  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมการก่อสร้าง และตกแต่อาคารให้ถูกต้องตามแบบ และหลักสถาปัตยกรรมไทย 
หรือสากล และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปน้ี 
     - ความรู้เก่ียวกับ  งานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทศัน์    
การวางผังสภาพแวดลอ้มของพื้นที่ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและ
คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที ่งานวิศวกรรมโยธา   
อ่ืน ๆ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน     
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
     - ความรูท้ัว่ไป  เก่ียวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช   

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสมัภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ทีอ่าจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทศันคติ  คณุธรรม  จรยิธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น          
และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ ์

 
--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  25  :  สตัวแพทย์ 

1.  กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 

2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  23,430  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 6  อัตรา 
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักอนุรักษ์สตัว์ป่า 5 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ)
2 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรรีาชา) 1 ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา)

รวม 6  

4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ  
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เก่ียวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ ชันสูตร 
และวิจัยโรคสัตว์ป่า การสํารวจโรค การกําจัด ควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ป่า การส่งเสริมและพัฒนา 
ความรู้ทางด้านสุขภาพสัตว์ป่า การสุขาภิบาลสัตว์ป่า การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการ
สืบพันธ์ุของสัตว์ป่า เพ่ือให้ได้วิธีการผลิตสัตว์ ที่มีคุณภาพและได้ปริมาณตามเป้าหมายการผลิตการศึกษาและ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปน้ี 
     - ความรูค้วามสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งสัตวแพทย์ เก่ียวกับวิชาความรู ้
ความเข้าใจ การสังเคราะห ์การประยุกต์ใช้ เก่ียวกับงานด้านสัตวแพทย์ 
เก่ียวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ป่า ชันสูตรและวิจัยโรคสัตว์ป่า  
การสํารวจโรค การจํากัด ควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ป่า การส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ทางด้านสขุภาพสัตว์ป่า การสุขาภิบาลสตัว์ป่า การศึกษา 
วิเคราะห ์ วิจัยด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการสบืพันธ์ุของสัตว์ป่า         
งานสัตวแพทย์อ่ืน ๆ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ      
และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
     - ความรูท้ัว่ไป  เก่ียวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช   

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสมัภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ทีอ่าจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทศันคติ  คณุธรรม  จรยิธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น และรวมถึง
สมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จาํเป็นของตําแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ ์

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

ลําดับ หน่วยงาน สถานที่ปฏิบัติงาน/พื้นที่ความรับผิดชอบ ที่อยู่ โทรศัพท์

1 กลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900

0 2579 6666, 0 2561 0777
ต่อ 1948

2 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่า
และพืชป่าตามอนุสัญญา

ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตจุักร 
กรุงเทพมหานคร  10900

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

3 สํานักบริหารงานกลาง ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900

0 2579 6666 , 0 2561 0777
ต่อ 1155 , 1156

4 สํานักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900

0 2579 6666 , 0 2561 0777
ต่อ 1229

5 สํานักป้องกัน ปราบปราม 
และควบคุมไฟป่า

ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900

0 2579 6666 , 0 2561 0777
ต่อ 1313

6 สํานักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900

0 2579 6666 , 0 2561 0777
ต่อ 1501 , 1502

7 สํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้
และพันธุ์พืช

ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900

0 2579 6666 , 0 2561 0777
ต่อ 1413 , 1414

รายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงาน  พร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์  ของหน่วยงานต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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ลําดับ หน่วยงาน สถานที่ปฏิบัติงาน/พื้นที่ความรับผิดชอบ ที่อยู่ โทรศัพท์

8 สํานักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ํา ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900

0 2579 6666 , 0 2561 0777
ต่อ 1845

9 สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900

0 2579 6666 , 0 2561 0777
ต่อ 1612

10 สํานักอุทยานแห่งชาติ สว่นกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900

0 2579 6666 , 0 2561 0777
ต่อ 1715

11 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1
(ปราจีนบุรี)

ส่วนภูมิภาค (ปราจีนบุรี)
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี
และสระแก้ว

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

0 3721 1140

12 สํานักบรหิารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1
สาขาสระบุรี

ส่วนภูมิภาค (สระบุรี)
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชัยนาท ปทุมธานี 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา 

199/9 หมู่ที่ 7  ต.หน้าพระลาน  อ.เฉลิมพระกียรติ  
จ.สระบุรี  18240

0 3634 7106

13 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2
(ศรีราชา)

ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา)
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร (บาง
เขต)จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง 
และสมุทรปราการ

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

0 3831 1234

14 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
(บ้านโป่ง)

ส่วนภูมิภาค (บ้านโป่ง)
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม
ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

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

0 3221 1025

15 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
สาขาเพชรบุรี

ส่วนภูมิภาค (เพชรบุรี)
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 
และประจวบคีรีขันธ์

493/29  ถ.เพชรเกษม  ต.ชะอํา  อ.ชะอํา  
จ.เพชรบุรี  76120

0 3243 3883
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ลําดับ หน่วยงาน สถานที่ปฏิบัติงาน/พื้นที่ความรับผิดชอบ ที่อยู่ โทรศัพท์

16 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4
(สุราษฎร์ธานี)

ส่วนภูมิภาค (สุราษฎร์ธานี)
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง
และสุราษฎร์ธานี

ถนนกาญจนวิถี  ต.บางกุ้ง  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี
84000

0 7727 2058

17 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5
(นครศรีธรรมราช)

ส่วนภูมิภาค (นครศรีธรรมราช)
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรัง 
นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต และสตูล

932/2 ถนนพระเงิน  ต.คลัง  อ.เมือง
นครศรีธรรมราช 
จ.นครศรีธรรมราช  80000

0 7535 6134
0 7535 6780

18 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
(สงขลา)

ส่วนภูมิภาค (สงขลา)
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพัทลุง และสงขลา

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

0 7431 2117
0 7431 1020

19 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
สาขาปัตตานี

ส่วนภูมิภาค (ปัตตานี)
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาส

6/2 ถนนมะกรูด ต.สะบารัง  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  
94000

0 7333 6290 - 3

20 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7
(นครราชสีมา)

ส่วนภูมิภาค (นครราชสีมา)
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา
และบุรีรัมย์

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

0 4424 4411
0 4424 2060

21 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8
(ขอนแก่น)

ส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น)
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และเลย

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

0 4323 6185

22 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9
(อุบลราชธานี)

ส่วนภูมิภาค (อุบลราชธานี)
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร 
ศรีสะเกษ สุรินทร์ อํานาจเจริญ 

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

0 4531 1677

23 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10
(อุดรธานี)

ส่วนภูมิภาค (อุดรธานี)
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครพนม สกลนคร
หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี และบึงกาฬ

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

0 4222 1725
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ลําดับ หน่วยงาน สถานที่ปฏิบัติงาน/พื้นที่ความรับผิดชอบ ที่อยู่ โทรศัพท์

24 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11
(พิษณุโลก)

ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก)
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์
และอุตรดิตถ์

555 หมู่ที่ 6 ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก
65000

0 5500 9937

25 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12
(นครสวรรค์)

ส่วนภูมิภาค (นครสวรรค์) 
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค์
พิจิตร และอุทัยธานี

19/47  ถนนโกสีย์ใต้  ต.ปากน้ําโพ  อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000

0 5622 1140

26 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13
(แพร่)

ส่วนภูมิภาค (แพร่)
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดแพร่ น่าน

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

0 5462 7677

27 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13
สาขาลําปาง

ส่วนภูมิภาค (ลําปาง)
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลําปาง

1  ถ.ป่าไม้เขต  ต.เวียงเหนือ  อ.เมือง  จ.ลําปาง  
52000

0 5422 6828

28 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14
(ตาก)

ส่วนภูมิภาค (ตาก)
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดตาก และสุโขทัย

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14  ต.ป่ามะม่วง
อ.เมือง  จ.ตาก  63000

0 5551 1142

29 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15
(เชียงราย)

ส่วนภูมิภาค (เชียงราย)
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพะเยา

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

0 5371 1402

30 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
(เชียงใหม่)

ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่)
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน

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

0 5327 6100 ต่อ 202

31 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง

ส่วนภูมิภาค (แม่ฮ่องสอน)
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

612  ต.แม่สะเรียง  อ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน  
58110

0 5368 1330



 
             

หนังสือรบัรองความประพฤต ิ
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โทรศัพท์...............................................อาชีพ...................................................ตําแหน่ง....................................... 
สถานที่ทํางาน........................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์...............................................โทรสาร................................................E-mail…....................................... 
เก่ียวข้องกับ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................................  
โดยเป็น........................................................................และรู้จักกันมาเป็นเวลา.....................ปี.....................เดือน 
ขอรับรองว่า  หลังจากที่(นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................ 
รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคกุ  เพราะกระทําความผิดทางอาญา  และพ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี   
ได้ประกอบอาชีพ (ทําอะไร  ที่ใด  ต้ังแต่เมือ่ใดถึงเมื่อใด)..................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
และผู้น้ีมคีวามประพฤติ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
ได้ประกอบคุณงามความดี  คอื............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
      (ลงช่ือ)  ...........................................................ผู้รับรอง 
       (.........................................................) 
 
 
หมายเหตุ : 

1.  ผู้รับรองความประพฤติควรเป็นผู้บังคบับัญชาเดิม  นายจ้างหรือผูม้ีเกียรติอันควรเช่ือถอืได้ 
2.  ให้ย่ืนเอกสารแสดงการพ้นโทษจําคุก มาพร้อมกับหนังสือรับรองความประพฤติฯ น้ี 
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