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ส ำเนาำ 
                 

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในต าแหน่งต่าง ๆ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
---------------------------------- 

 
  ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป  ในต าแหน่งต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการ 
บริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  ฉบับลงวันที่  11  กันยายน  พ.ศ.  2552  ประกาศคณะกรรมการ 
บริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดท ากรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554  ฉบับลงวันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554  และประกาศคณะกรรมการ 
บริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดท ากรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  ฉบับลงวันที่  26  กันยายน  พ.ศ.  2555  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในต าแหน่งต่าง ๆ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

  1.  ชื่อกลุ่มงำา  ต ำแหา่ง  และรำยละเนอียดกำรจ้ำงงำา   
     1.1  ต ำแหา่งที่เนปิดรับสมัคร  และอัตรำว่ำงที่จะจัดจ้ำง  จ านวน  107  อัตรา  ดังต่อไปนี้ 
   กลุ่มงำาบริกำร 

(1)  เจ้าหน้าที่ธุรการ    จ านวน  6  อัตรา 
(2)  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   จ านวน 19 อัตรา 
(3)  เจ้าหน้าที่การเกษตร   จ านวน 14 อัตรา    
(4)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน  2  อัตรา 
(5)  เจ้าพนักงานพัสดุ    จ านวน  5  อัตรา 

   กลุ่มงำาเนทคาิคทั่วไป 
(6)  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จ านวน  4  อัตรา 
(7)  นายช่างศิลป์    จ านวน  1  อัตรา 
(8)  ช่างไม้     จ านวน  1  อัตรา   
(9)  เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  อัตรา    
(10)  เจ้าพนักงานการเกษตร   จ านวน  1  อัตรา    
(11)  นายช่างเทคนิค    จ านวน  2  อัตรา 
(12)  นายช่างโยธา    จ านวน  1  อัตรา    
(13)  นายช่างส ารวจ    จ านวน  2  อัตรา    
(14)  ช่างส ารวจ    จ านวน  1  อัตรา 
กลุ่มงำาบริหำรทั่วไป 
(15)  นักวิชาการป่าไม้    จ านวน  6  อัตรา    
(16)  นิติกร     จ านวน  1  อัตรา 

(17)  เจ้าหน้าที.่.. 

- 
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(17)  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   จ านวน  9  อัตรา 
(18)  เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพิวเตอร์  จ านวน  3  อัตรา 
(19)  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน  2  อัตรา 
(20)  นักวิชาการเกษตร    จ านวน  1  อัตรา 
(21)  นักวิชาการภูมิสารสนเทศ   จ านวน  6  อัตรา 
(22)  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม   จ านวน  1  อัตรา 
(23)  นักวิชาการสัตวบาล   จ านวน  1  อัตรา 
กลุ่มงำาวิชำชีพเนฉพำะ 
(24)  นักวิชาการคอมพิวเตอร์   จ านวน 10 อัตรา 
(25)  วิศวกรโยธา    จ านวน  4  อัตรา 
(26)  สถาปนิก     จ านวน  1  อัตรา 
(27)  สัตวแพทย์    จ านวน  2  อัตรา 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งและอัตราว่างตามหน่วยงานต่าง ๆ  ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
(เนอกสำรหมำยเนลข 1) 
       1.2  สิทธิประโยชา์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554  และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 
       1.3  ระยะเนวลำกำรจ้ำง  เป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาจ้าง   
 1.4  สถำาที่ปฏิบัติงำา  ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรและเรียกมาลงนาม
ในสัญญาจ้างแล้ว  จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้สมัครไว้  รายละเอียด 
เกี่ยวกับหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   
(เนอกสำรหมำยเนลข 2) 

  2.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเนฉพำะส ำหรับต ำแหา่งของผู้มีสิทธิสมัครเนข้ำรับกำรเนลือกสรร 
     2.1  คุณสมบัติทั่วไป 

  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของ

การรับสมัคร   
  (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ

จติฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  คือ 
(4.1)  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
(4.2)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(4.3)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(4.4)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(4.5)  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
(5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง 
(6)  ไม่เป็น... 
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(6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือเป็นผู้พ้นโทษ
มาแล้วเกินห้าปี 

      การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการ
ให้บุคคลผู้นั้นต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของ
สังคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก าหนดเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย (เป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560)   

(7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(8)  ไม่เป็นผู้เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุด  เพราะกระท าความผิดเกี่ยวกับกฎหมาย
ว่าด้วยการป่าไม้  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 

ส ำหรับพระภิกษุ หรือสำมเนณร  ทำงรำชกำรไม่รับสมัครสอบและไม่อำจให้เนข้ำรับ
กำรเนลือกสรรเนพื่อจ้ำงเนป็าพาักงำารำชกำรทั่วไป ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  
ที่ นว 89/2501  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2501  ตามความในข้อ 5  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  17  
มีนาคม  2538  และในกรณีสมัครสอบแล้ว  ได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง  ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้
เช่นกัน  หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ 

หมำยเนหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่เข้าปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง  
จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  
หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  
และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  มายื่นด้วย   

2.2  คุณสมบัติเนฉพำะส ำหรับต ำแหา่ง 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่ง  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เนอกสำรหมำยเนลข 1)  ทั้งนี ้ ผู้เข้าสอบสามารถ
ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของส านักงาน ก.พ.  โดยสามารถตรวจสอบได้ที่  http://www.ocsc.go.th ---> 
ระบบรับรองคุณวุฒิ 

  3.  กำรรับสมัคร 
     3.1  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  สามารถสมัครได้

ทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)  ตั้งแต่วัาที่  8  เนมษำยา  2563  ถึงวัาที่  1  พฤษภำคม  2563  ตลอด 
24 ชั่วโมง  ไม่เนว้าวัาหยุดรำชกำร  โดยให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบ  ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 3.1.1  เปิดเว็บไซต์  https://dnp.thaijobjob.com ---> พนักงานราชการ ---> 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ---> ต าแหน่งทั่วไป 27 สายงาน  
 3.1.2  กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด  
และแาบไฟล์หลักฐำาคุณวุฒิที่แสดงว่ำเนป็าผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมคุณสมบัติเนฉพำะส ำหรับต ำแหา่ง
ตำมประกำศรับสมัคร  ดังนี้ 

 1)  ผู้สมัครต ำแหา่งพาักงำาขับเนครื่องจักรกลขาำดเนบำ   
       ให้แนบส าเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับรถประเภทใด

ประเภทหนึ่งของรถ 11 ประเภท)  และ  หนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง  ผู้บังคับบัญชาระดับต้น  หรือ
หน่วยงานต้นสังกัด  ที่ออกให้ไม่เกิน  1 เดือน  (เนอกสำรหมำยเนลข 3)  จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ  โดยระบุว่า 

เนป็าผู้มี... 

http://job.dnp.go.th/
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เนป็าผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมช ำาำญใากำรขับเนครื่องจักรกล  ซึ่งเนคยปฏิบัติงำาด้ำาาี้มำแล้วเนป็า
เนวลำไม่า้อยกว่ำ  5  ปี  ผู้ที่รับรองกำรผำ่างำาของผู้สมัคร  หำกมีกำรตรวจสอบภำยหลังแล้วพบว่ำมีกำรรับรอง
กำรผ่ำางำาเนป็าเนท็จ  ผู้ที่รับรองจะถูกตั้งกรรมกำรสอบวิาัย  หรือด ำเนาิากำรทำงคดีอำญำแล้วแต่กรณี  และ
หำกเนกิดควำมเนสียหำยต่อทำงรำชกำรจะต้องชดใช้ควำมเนสียหำยทำงแพ่ง  ส ำหรับผู้สมัครให้ถือว่ำกำรรับ
สมัครและกำรได้เนข้ำรับกำรเนลือกสรรครั้งาี้เนป็าโมฆะส ำหรับผู้าั้า  โดยวันที่ลงนามรับรองต้องอยู่ภายในก าหนด
วันปิดรับสมัคร  คือวันที่  1  พฤษภาคม  2563   

 2)  ผู้สมัครต ำแหา่งช่ำงไม้   
 (ก)  ให้แนบหนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง  ผู้บังคับบัญชาระดับต้น  

หรือหน่วยงานต้นสังกัด ที่ออกให้ไม่เกิน  1  เดือน (เนอกสำรหมำยเนลข 4)  จ านวน  1  ฉบับ  โดยระบุว่า  เนป็าผู้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมช ำาำญใาช่ำงไม้ ซึ่งเนคยปฏิบัติงำาด้ำาาี้มำแล้วเนป็าเนวลำไม่า้อยกว่ำ  5  ปี  
ผู้ที่รับรองกำรผ่ำางำาของผู้สมัคร  หำกมีกำรตรวจสอบภำยหลังแล้วพบว่ำมีกำรรับรองกำรผ่ำางำาเนป็าเนท็จ  
ผู้ที่รับรองจะถูกตั้งกรรมกำรสอบวิาัย  หรือด ำเนาิากำรทำงคดีอำญำแล้วแต่กรณี  และหำกเนกิดควำมเนสียหำย
ต่อทำงรำชกำรจะต้องชดใช้ควำมเนสียหำยทำงแพ่ง  ส ำหรับผู้สมัครให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เนข้ำรับ
กำรเนลือกสรรครั้งาี้เนป็าโมฆะส ำหรับผู้าั้า  โดยวันที่ลงนามรับรองต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร  คือ
วันที่  1  พฤษภาคม  2563  หรือ 

      (ข)  ให้แนบส าเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และส าเนาระเบียนแสดงผล
การเรียน (Transcript  of  Records)  ในสาขาวิชาการก่อสร้าง  จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ  ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่า
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด  จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร  คือวันที่  1  พฤษภาคม  2563  

 3)  ผู้สมัครต ำแหา่งเนจ้ำหา้ำที่ธุรกำร  เนจ้ำหา้ำที่กำรเนงิาและบัญชี  เนจ้ำหา้ำที่
กำรเนกษตร  เนจ้ำพาักงำากำรเนงิาและบัญชี  เนจ้ำพาักงำาพัสดุ  าำยช่ำงศิลป์  เนจ้ำหา้ำที่เนครื่องคอมพิวเนตอร์  
เนจ้ำพาักงำากำรเนกษตร  าำยช่ำงเนทคาิค  าำยช่ำงโยธำ  าำยช่ำงส ำรวจ  ช่ำงส ำรวจ  าักวิชำกำรป่ำไม้  าิติกร  
เนจ้ำหา้ำที่บริหำรงำาทั่วไป  เนจ้ำหา้ำที่ระบบงำาคอมพิวเนตอร์  เนจ้ำหา้ำที่วิเนครำะห์าโยบำยและแผา  าักวิชำกำร
เนกษตร  าักวิชำกำรภูมิสำรสาเนทศ  าักวิชำกำรสิ่งแวดล้อม  าักวิชำกำรสัตวบำล  าักวิชำกำรคอมพิวเนตอร์  
วิศวกรโยธำ  สถำปาิก  และสัตวแพทย์  ให้แนบส าเนาปริญญาบัตร/ส าเนาประกาศนียบัตร  และ  ส าเนาระเบียน
แสดงผลการเรียน (Transcript  of  Records)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  
จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 

 ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด  จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิด
รับสมัคร  คือวันที่  1  พฤษภาคม  2563 

 ในกรณีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาแนบได้  ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา  และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญา  ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร  คือวันที่  1  พฤษภาคม  2563  มาแนบแทน  จ านวน  1  ฉบับ 

 4)  เนฉพำะผู้สมัครต ำแหา่งวิศวกรโยธำ  ให้แนบส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ 
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยังไม่หมดอายุ (ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 1 พฤษภาคม 2563) จ านวน  1  ฉบับ 

 5)  เนฉพำะผู้สมัครต ำแหา่งสถำปาิก  ให้แนบส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ 
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่ยังไม่หมดอายุ (ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 1 พฤษภาคม 2563) จ านวน  1  ฉบับ 

6)  เนฉพำะ... 
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 6)  เนฉพำะผู้สมัครต ำแหา่งสัตวแพทย์  ให้แนบส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภาที่ยังไม่หมดอายุ (ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 1 พฤษภาคม 2563) 
จ านวน  1  ฉบับ 

ส ำเนาำเนอกสำรทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเนขียาค ำรับรองว่ำ “ส ำเนาำถูกต้อง” และลงช่ือ 
วัาที่  ก่อากำรแาบไฟล์เนอกสำร 

กำรแาบไฟล์เนอกสำร  ให้จัดท ำใารูปแบบไฟล์เนป็าาำมสกุล .pdf  เนท่ำาั้า  ขาำด
กระดำษ A4  ซึ่งเนอกสำรแต่ละรำยกำรต้องมีขาำดไฟล์ไม่เนกิา 1,024 KB (1 MB)  ทั้งาี้  ใากรณีที่ผู้สมัคร
แาบไฟล์เนอกสำรไม่ครบถ้วาตำมที่ก ำหาด  กรมอุทยำาแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพัาธุ์พืช จะถือว่ำเนป็าผู้ขำด
คุณสมบัติ  และอำจจะไม่มีสิทธิเนข้ำรับกำรสรรหำและเนลือกสรรตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำวาี้ 

3.1.3  พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4  หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์
ในขณะนั้น  ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File  ลงในสื่อบันทึกข้อมูล  เพ่ือน าไปพิมพ์ภายหลังก็ได้           

ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้  ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน  หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้จนกว่าจะปิดระบบ
รับสมัคร  แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์ได้ 

ทั้งนี้  เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน  และตรวจสอบความถูกต้องก่อน
ยืนยันเพ่ือส่งใบสมัคร  (หากยืนยันการส่งใบสมัคร  และช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสอบแล้ว  จะไม่อนุญาตให้แก้ไข
ข้อมูลหรือสมัครใหม่)   หากมีการกรอกข้อมูลผิดพลาดในสาระส าคัญ (ได้แก่  ค าน าหน้าชื่อ  การสะกดชื่อ  และนามสกุล)  
ขอให้แจ้งแก้ไขข้อมูลเป็นหนังสือ  ให้ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  ส่วนการเจ้าหน้าที่  ส านักบริหารงานกลาง  
(โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2579 8607  หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : sanha.dnp@gmail.com)  ภายในวันสุดท้าย
ของการช าระค่าสมัครสอบ  คือวันที่  2  พฤษภาคม  2563  และเมื่อยืนยันการส่งใบสมัครแล้วระบบจะก าหนด
แบบฟอร์มการช าระเงินให้โดยอัตโนมัติ  

     3.2 ให้ผู้สมัครน าแบบฟอร์มการช าระเงิน (ข้อ 3.1.3)  ไปช าระเงินค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบ  โดยสามารถช าระได้  3  วิธี  ดังต่อไปนี้ 

 3.2.1  กำรช ำระทำงเนคำา์เนตอร์ บมจ.ธาำคำรกรุงไทย  ทุกสำขำทั่วประเนทศ   
โดยสามารถช าระเงินได้  ตั้งแต่วันที่  8  เมษายน  2563  ถึงวันที่  2  พฤษภาคม  2563  ภายในเวลาท าการ
ของธนาคาร  และให้เก็บหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไว้ด้วย  ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการช าระเงิน  หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขาที่
ช าระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากท่ีช าระเงินแล้ว   

 3.2.2  กำรช ำระผ่ำาตู้ ATM  ของ บมจ.ธาำคำรกรุงไทย  ให้ผู้สมัครคลิกช าระ
เงินผ่าน ATM  พิมพ์คู่มือการช าระเงินผ่าน ATM และน าไปท ารายการช าระเงินได้ที่ตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
โดยสามารถช าระเงินได้  ตั้งแต่วันที่  8  เมษายน  2563  ถึงวันที่  2  พฤษภาคม  2563  เวลา 22.00 น.  
และให้เก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐาน   

 3.2.3  กำรช ำระเนงิาทำงระบบอิาเนตอร์เนา็ต  ผ่ำา Internet Payment (KTB Online  
หรือ Krungthai NEXT)  ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามข้ันตอนที่ระบบก าหนดไว้  โดยสามารถช าระเงินได้  ตั้งแต่วันที่  
8  เมษายน  2563  ถึงวันที่  2  พฤษภาคม  2563  เวลา 22.00 น.  และให้พิมพ์หน้ายืนยันการช าระเงิน
จากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐาน   

กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์  เนม่ือช ำระค่ำธรรมเนาียมใากำรสมัครสอบเนรียบร้อยแล้ว  
ทั้งาี้  สำมำรถช ำระเนงิาค่ำธรรมเนาียมสมัครสอบใาวัาสุดท้ำย  คือวัาที่  2  พฤษภำคม  2563   

 
3.3 ค่ำธรรมเนาียม... 
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3.3  ค่ำธรรมเนาียมใากำรสมัครสอบ   
        ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ  ส าหรับทุกต าแหน่งที่สมัครสอบ จ านวน  

330  บาท  ซึ่งประกอบด้วย   
   3.3.1  ค่าธรรมเนียมสอบ   จ านวน  300  บาท 
   3.3.2  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จ านวน    30  บาท 

 ค่ำธรรมเนาียมดังกล่ำวจะไม่จ่ำยคืาให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้า 
3.4  เนม่ือผู้สมัครทีช่ ำระค่ำธรรมเนาียมกำรสอบแล้ว  จะได้รับเนลขประจ ำตัวสอบ  โดยจะ

ก าหนดเลขประจ าตัวสอบตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ  และสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัคร
ที่มีเลขประจ าตัวสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์  https://dnp.thaijobjob.com  ตั้งแต่วัาที่  15  พฤษภำคม  
2563  เป็นต้นไป 

4.  เนงื่อาไขกำรรับสมัครสอบ 
     4.1  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  สำมำรถเนลือกสมัครได้เนพียง 

1 หา่วยงำา  1  ต ำแหา่งเนท่ำาั้า  และเนม่ือเนลือกสมัครและช ำระเนงิาค่ำธรรมเนาียมใากำรสอบแล้วจะเนปลี่ยาแปลง
แก้ไขไม่ได้ 

4.2  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เนอกสำรหมำยเนลข 1)  โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ  คือวันที่  1  พฤษภาคม  
2563  ทั้งนี้  การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร  ของสถานศึกษาใด จะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

4.3  การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น  ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความ
ถูกต้องข้อมูลดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551  
ดังนั้น  หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ  อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา 137 

4.4  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  
ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร
หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  และจะไม่
คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณ ี 

4.5  หากผู้สมัครผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามเกณฑ์
ที่ก าหนด  จะต้องขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรแยกตามหน่วยงานและต าแหน่งทีเ่ลือกสมัคร  และต้องปฏิบัติงำา
ใาหา่วยงำาและต ำแหา่งที่สมัครไว้เนท่ำาั้า รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงาน  ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้  (เนอกสำรหมำยเนลข 2) 

4.6  การข้ึนบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จะแยก
ตามหน่วยงานที่สมัครไว้ 

ในกรณีท่ีเลขประจ าตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงตามหลักฐานการแสดงตนเพ่ือเข้าสอบ  
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด  ยกเว้น  ในกรณีชื่อ นามสกุล ของผู้สมัครไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐานการแสดงตน
ในการเข้าสอบ  ผู้สมัครสอบจะต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน  มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ 

5.  กำรประกำศ... 
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  5.  กำรประกำศรำยชื่อ  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  โดยการสอบข้อเขียน หรือโดยการสอบปฏิบัติ  ให้ทราบ
ภำยใาวัาที่  15  พฤษภำคม  2563  ที่เว็บไซต์  https://dnp.thaijobjob.com  โดยจะประกาศรายชื่อ
แยกเป็นรายหน่วยงานและรายต าแหน่งตามที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้  และผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามก าหนดวัน เวลา และสถานที่  ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืชก าหนด  ทั้งนี้  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะก าหนดวัน เวลา สถานที่ส าหรับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  ในประเทศไทยดีขึ้น   

  6.  หลักเนกณฑ์และวิธีกำรเนลือกสรร 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเลือกสรรของแต่ละต าแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เนอกสำรหมำยเนลข 1) 
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  จะท าการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียน  ในแต่ละต าแหน่งใาวัาและเนวลำเนดียวกัา   

  7.  เนกณฑ์กำรตัดสิา 
 7.1  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  แต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 7.2  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

โดยการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยการสอบ
ข้อเขียน  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

 7.3  การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  ตามการขึ้น
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  

  8.  หลักฐำาที่ใช้แสดงตาใากำรเนข้ำรับกำรประเนมิาควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทักษะ  และสมรรถาะ 
ครั้งที่ 1  โดยกำรสอบข้อเนขียา หรือกำรสอบปฏิบัติ  ให้ผู้เข้าสอบน าบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport)  ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัว 13 หลัก
ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง)  ซึ่งยังไม่หมดอายุไปในวันเข้ารับการประเมิน  หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าว
แสดงตนในการเข้าสอบ  หรือเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ  กรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

  9.  หลักฐำาที่ต้องยื่าใาวัาเนข้ำรับกำรประเนมิาควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทักษะ  และสมรรถาะ 
ครั้งที่ 2  โดยกำรสอบสัมภำษณ์  ให้ผู้เข้าสอบแสดงหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
 9.1  บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือใบอนุญาตขับรถ 
หรือหนังสือเดินทาง (Passport)  ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัว 13 หลักระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง)  ซึ่งยัง 
ไม่หมดอายุไปในวันเข้ารับการประเมิน  หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ  หรือเลขประจ าตัว 
ประชาชน  13  หลัก  ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ  กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ  
พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ 
 9.2  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตที่มีเลขประจ าตัวสอบ  ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่ใส่หมวก  
และไม่สวมแว่นตาด า  ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว  และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 

9.3  ส าเนา... 

http://job.dnp.go.th/


- 8 - 
 

 9.3  ส าเนาทะเบียบบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
 9.4  ระดับปริญญาตรี  ให้ยื่นส าเนาปริญญาบัตร  และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript  of  Records)  ส าหรับระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  ให้ยื่นส าเนาประกาศนียบัตร  และส าเนาระเบียน
แสดงผลการศึกษา (Transcript  of  Records)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  
จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ  ส าหรับต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และต าแหน่งช่างไม้ (ถ้ามี) ให้ยื่น
หนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง  ผู้บังคับบัญชาระดับต้น  หรือหน่วยงานต้นสังกัด (ฉบับจริง)  จ านวน  
1  ฉบับ  ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด  
จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์  
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 

ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้น า
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ตามหนังสือรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร  
คือวันที่  1  พฤษภาคม  2563  มายื่นแทน  จ านวน  1  ฉบับ 
 9.5  ส าเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับรถประเภทใดประเภทหนึ่งของรถ 
11 ประเภท  ส าหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   
จ านวน  1  ฉบับ 

9.6 ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  ส าหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ  ได้แก่  ต าแหน่งวิศวกรโยธา  สถาปนิก  และสัตวแพทย์  จ านวน  1  ฉบับ 
 9.7  หนังสือรับรองความประพฤติ กรณีผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี (เนอกสำรหมำยเนลข 5) 
 9.8  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน  เช่น  
ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  เป็นต้น  อย่างละ  1  ฉบับ 

9.9  ส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร เช่น  สด.8 หรือ สด.43  หรือ
หนังสือได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)  จ านวน  1  ฉบับ 

 ทั้งนี้  ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่าส าเนาถูกต้อง ลงชื่อ วันที่ และระบุ
เลขประจ าตัวสอบก ากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร 

อนึ่ง  กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ  หรือมีคุณสมบัติ
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง  หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น  และจะไม่มีสิทธิได้รับจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ  หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

  10. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้าบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำากำรเนลือกสรร 
10.1  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  

โดยแยกตำมหา่วยงำาและต ำแหา่งงำา  ที่ผู้สมัครได้เลือกสมัครไว้  ตามล าดับคะแนนที่สอบได้  โดยเรียงจากผู้ได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ  ในกรณถี้าไดค้ะแนนรวมเท่ากนั  จะให้ผู้สอบได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์เท่ากันอีก  จะให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็น
ผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  และประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com 

10.2  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตาม
ข้อ  10.1  ไว้  2  ปี  นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

11. กำรจัดท ำ... 
 

http://job.dnp.go.th/
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ลงวันที ่  30     มีนาคม  พ.ศ. 2563 

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

 
ต าแหน่งที่  01  :  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 

1.  กลุ่มงาน  บริการ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  11,280  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 6  อัตรา 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 กองนิติการ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
2 ส านักบริหารงานกลาง 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
3 ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
4 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
5 ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
6 ส านักอุทยานแห่งชาติ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 6  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ในทุกสาขาวิชา 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดา การรับส่ง 
ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ค าส าเนา พิมพ์ ตรวจทาน
หนังสือ ดูแลรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลรักษา จัดเตรียม ให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ 
ช่วยติดต่อและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 1 

30 
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6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ    
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ และระเบียบต่าง ๆ           
ที่เกี่ยวข้อง เช่น 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 ที่เกี่ยวข้อง
กับการด 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  02  :  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

1.  กลุ่มงาน  บริการ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  11,280  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 19  อัตรา 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
2 กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
3 กองนิติการ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
4 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
5 ส านักบริหารงานกลาง 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

6 ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

7 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
8 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
9 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

10 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 2 (ศรีราชา) 2 ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา) 
11 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 10 (อุดรธานี) 2 ส่วนภูมิภาค (อุดรธานี) 
12 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 สาขาล าปาง 1 ส่วนภูมิภาค (ล าปาง) 
13 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 14 (ตาก) 1 ส่วนภูมิภาค (ตาก) 
14 ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 1 ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่) 

รวม 19  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือการเงินและการ
ธนาคาร 
 
5.  ลักษณะงานทีจ่ะปฏิบัติ 
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญ  
คู่จ่ายเงิน ลงบัญชี  ท ารายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณรายรับ - 
รายจ่ายประจ าปี ท าหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ตลอดจน
ปฏิบัติงานอ่ืน 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 
      - ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ   
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้ เ กี่ ย วกับงานทางการ เงินและบัญชี  การ เงินการคลั ง 
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ
หลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ท ารายงานการบัญชี รวบรวม
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย
ประจ าปี  ท าหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ การจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจ่าย ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่การเงินการบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด 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 

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



- 5 - 

 

ต าแหน่งที่  03  :  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร 

1.  กลุ่มงาน  บริการ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  11,280  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 14  อัตรา 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 11 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
2 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 10 (อุดรธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (อุดรธานี) 
3 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) 2 ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก) 

รวม 14  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรกรรม 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการเกษตร การปรับปรุงและ
ขยายพันธุ์ไม้พ้ืนเมืองและไม้ดอกไม้ประดับ ด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ ควบคุม ดูแล พัฒนา ตรวจสอบการผลิต
กล้าไม้ต่าง ๆ การปรับปรุงดิน การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช การจัดภูมิทัศน์อย่างง่าย ๆ บริเวณพ้ืนที่สวนรอบ 
ๆ และในอาคารสิ่งก่อสร้าง ปรับแต่งพ้ืนที่ให้มีประโยชน์ใช้สอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้ช่วยในการส ารวจ 
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือการวิเคราะห์ วิจัย ด้านการเกษตรและแปลงพรรณไม้ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

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

100 สอบข้อเขยีน 

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

100 สอบสัมภาษณ์ 

 

--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  04  :  ต 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 2 (ศรีราชา) 1 ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา) 
2 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 3 สาขาเพชรบุรี 1 ส่วนภูมิภาค (เพชรบุรี) 

รวม 2  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงาน  
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐาน
ใบส าคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ท ารายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ
รายรับ - รายจ่ายประจ าปี ท าหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้ เ กี่ ย วกับงานทางการ เงินและบัญชี  การ เงินการคลั ง 
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ
หลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ท ารายงานการบัญชี รวบรวม
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ - รายจ่าย
ประจ าปี  ท าหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ การจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจ่าย ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่การเงินการบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด 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  05  :  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 

1.  กลุ่มงาน  บริการ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 5  อัตรา 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
2 ส านักแผนงานและสารสนเทศ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
3 ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
4 ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

5 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 5  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเบิกจ่าย 
การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ การท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษา
ใบส าคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการพัสดุ การแทงจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด การท าสัญญา การต่ออายุสัญญา
และการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง 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 
     - ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้ เกี่ยวกับงานพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง การบริหารสัญญา การควบคุมและจัดเก็บพัสดุ ความรู้เกี่ยวกับระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e- GP ความรู้เกี่ยวกับระบบการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต 
และท่ีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

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

100 สอบสัมภาษณ์ 

 

--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  06  :  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  11,280  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 4  อัตรา 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 4 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 4  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  4.1 เป็นผู้มีความรู้ความช านาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
(หนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคบับัญชาระดับต้น หรือหน่วยงานต้นสังกัดทีอ่อกให้ไม่เกิน 1 เดือน) 
และ 

4.2 ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ใบอนุญาตขับรถประเภทใดประเภทหนึ่งของรถใน 
11 ประเภท ดังนี้ 

(1) รถกระบะเทความจุต่ ากว่า 5 ลูกบาศก์หลา 
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ทุกชนิด 
(3) รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง 
(4) รถอัดฉีด 
(5) รถบรรทุกน้ า 
(6) รถบรรทุกน้ ามัน 
(7) รถไม้กวาด 
(8) รถยกชนิด Fork Lift 
(9) Carry Crane 
(10) รถบดทุกชนิด 

    (11) และเครื่องบดอัดชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง (Self Propelled Compactor) 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจน
บ ารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรขนาดเบา ชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น รถกระบะเทความจุ
ต่ ากว่า 5 ลูกบาศก์หลา รถฟาร์ม แทรกเตอร์ทุกชนิด รถบดล้อยางชนิดขับเครื่องด้วยตนเอง รถอัดฉีด 
รถบรรทุกน  ารถบรรทุกน  ามัน รถไม้กวาด รถยกชนิด Fork Lift Carry Crane รถบดทุกชนิด เครื่องบดอัดชนิด
ขับเคลื่อนด้วยตนเอง (Self Propelled Compactor) 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 
     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  07  :  นายช่างศิลป์ 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา  
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

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

รวม 1  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ 
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้าย
ประกาศป้ายโฆษณา ฉากเวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ แผ่นพับเพ่ือการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 
ให้ค าแนะน าการออกแบบ เทคนิคการจัดนิทรรศการ 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 
     - ความรู้เกี่ยวกับงานช่างศิลป์ ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์  
หลักการออกแบบ และความสามารถด้านการท าคอมพิวเตอร์กราฟิก และ
หรือคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานคอมพิวเตอร์ อ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิต และท่ีเป็นปัญหาสังคม ในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

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

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  08  :  ช่างไม้ 

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  
   1. มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้ว 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ 
   2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการก่อสร้าง 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการสร้าง ซ่อม ปรับปรุง ดูแล บ ารุงรักษา 
ดัดแปลง และประกอบครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ท าด้วยไม้ เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และ
วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้เกี่ยวกับงานช่างไม้ ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ที่ท าจากไม้ การใช้งานเครื่องมือเกี่ยวกับงานไม้ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคม 
ในขณะนี้ 

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  09  :  เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา  
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

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

รวม 1  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ควบคุม ดูแล 
ติดตั้ง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการท างาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบต่าง ๆ สามารถใช้ งานได้
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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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 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนค าสั่งให้
เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานอย่างเหมาะสม ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา
และคอมพิวเตอร์ ความรู้ พ้ืนฐานด้านการวิเคราะห์ จัดระบบและวางแผน     
การประมวลผลข้อมูล ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ
อ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตและที่เป็นปัญหา
สังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของ
ผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  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  10  :  เจ้าพนักงานการเกษตร 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 4 (สุราษฎร์ธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (สุราษฎร์ธานี) 

รวม 1  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชา
เกษตรกรรม 

5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับด้านการเกษตร การปรับปรุงและขยายพันธุ์ไม้
พ้ืนเมืองและไม้ดอกไม้ประดับ ด าเนินการเพาะช ากล้าไม้ ควบคุม ดูแล พัฒนา ตรวจสอบการผลิตกล้าไม้ต่าง ๆ 
การปรับปรุงดิน การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช การจัดภูมิทัศน์อย่างง่าย ๆ บริเวณพ้ืนที่สวนรอบ ๆ และใน
อาคารสิ่งก่อสร้าง ปรับแต่งพ้ืนที่ให้มีประโยชน์ใช้สอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้ช่วยในการส ารวจ รวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ เพ่ือการวิเคราะห์ วิจัย ด้านการเกษตรและแปลงพรรณไม้ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน 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 
     - ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้เกี่ยวกับงานเกษตรกรรม การเพาะปลูก การเพาะช า การขยายพันธุ์ 
การดูแลรักษา การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช  
การตกแต่งปรับภูมิทัศน์ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด 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 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 21 - 

 

ต าแหน่งที่  11  :  นายช่างเทคนิค 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 2  อัตรา 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 2  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาเครื่องกล 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบ ารุงรักษา 
ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุและครุภัณฑ์อ่ืน ๆ ในความ
รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งานซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือ
ออกแบบ ติดตั งเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกลและ
สิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้เป็นไปตาม หลักวิชาการและมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย จัดท าข้อมูล 
ถ่ายทอดความรู้ทั งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปให้แก่บุคลากร  ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 



- 22 - 

 
6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านเทคนิค เช่น ซ่อม สร้าง ประกอบ 
ดัดแปลง บ ารุงรักษา ออกแบบ ติดตั งอุปกรณ์เครื่องมือทางไฟฟ้า และ 
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร เครื่องยนต์โลหะ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เก่ียวกับ 
งานช่างต่าง ๆ ควบคุมระบบงานที่ใช้เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
กับการด าเนินชีวิต และท่ีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี  

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  12  :  นายช่างโยธา 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา  
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 1 ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่) 

รวม 1  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาส ารวจ หรือ
สาขาวิชาการก่อสร้าง 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ 
ก่อสร้าง บ ารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพ่ือให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และ
งบประมาณที่ได้รับ ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูป และรายการ เพ่ื อให้ 
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรับ และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้าง
ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด รวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้เกี่ยวกับงานโยธา ในการวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น การเขียน
แบบวิศวกรรม การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบและ
ค านวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ 
การส ารวจเพ่ือการก่อสร้าง การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง 
การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารงานโครงการก่อสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ใน 
การปฏิบัติงานในหน้าที่  และงานคอมพิวเตอร์  อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคม ในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

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

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งท่ี  13  :  นายช่างส ารวจ 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

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  
  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาส ารวจ หรือ 
สาขาวิชาการก่อสร้าง 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการส ารวจ รังวัด ค านวณ ตรวจสอบ
จัดท าแผนที่ แผนผัง เพ่ือให้ทราบรายละเอียด และเป็นไปตามที่ก าหนด สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การวัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการส ารวจและรายงานผล เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้เกี่ยวกับงานวงรอบ ได้แก่ การวงรอบชนิดต่าง ๆ การวัดมุมและ 
ปรับแก้มุม การวัดระยะ และการปรับแก้ระยะชั น หรือเกณฑ์ของงานวงรอบ 
และการท าแผนที่รายละเอียด การค านวณและเขียนแผนที่ เป็นการค านวณ 
พื นที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัดฉาก หลักการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ จาก 
ข้อมูลส ารวจ การรังวัดทางดาราศาสตร์ และการรังวัดหมุดหลักฐาน แผนที่ 
โดยดาวเทียมเบื องต้น แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ได้แก่ การค านวณมาตรา 
ส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศ ในงานแผนที่ 
หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที ่และงาน 
คอมพิวเตอร์ อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิต และท่ีเป็นปัญหาสังคมใน 
ขณะนี  

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  :  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 3 สาขาเพชรบุรี 1 ส่วนภูมิภาค (เพชรบุรี) 

รวม 1  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาส ารวจ หรือสาขาวิชา
การก่อสร้าง 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการส ารวจ รังวัด ค านวณ ตรวจสอบ
จัดท าแผนที่ แผนผัง เพ่ือให้ทราบรายละเอียด และเป็นไปตามที่ก าหนด สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพ่ือสนับสนุน       
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการส ารวจและรายงานผล เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของงาน 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 
     - ความรู้เกี่ยวกับงานวงรอบ ได้แก่ การวงรอบชนิดต่าง ๆ การวัดมุมและ
ปรับแก้มุม การวัดระยะ และการปรับแก้ระยะชั น หรือเกณฑ์ของงานวงรอบ
และการท าแผนที่รายละเอียด การค านวณและเขียนแผนที่ เป็นการค านวณ
พื นที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัดฉาก หลักการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ จาก
ข้อมูลส ารวจ การรังวัดทางดาราศาสตร์ และการรังวัดหมุดหลักฐาน แผนที่
โดยดาวเทียมเบื องต้น แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ได้แก่ การค านวณมาตรา
ส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศ ในงานแผนที่
หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
กฎระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงาน
คอมพิวเตอร์ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมใน
ขณะนี  

100 สอบข้อเขียน 

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

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  15  :  ต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 6  อัตรา 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 2 (ศรีราชา) 1 ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา) 
2 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 4 (สุราษฎร์ธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (สุราษฎร์ธานี) 
3 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 7 (นครราชสีมา) 1 ส่วนภูมิภาค (นครราชสีมา) 
4 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (อุบลราชธานี) 
5 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 11 (พิษณุโลก) 1 ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก) 
6 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 1 ส่วนภูมิภาค (เชียงราย) 

รวม 6  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์ 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางวิชาการป่าไม้ เกี่ยวกับการจัดการ 
เพ่ือคุ้มครอง อนุรักษ์ รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา การค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านทรัพยากร
ป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 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  
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ  และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
     - ความรู้เกี่ยวกับวิชาการป่าไม้ ซึ่งประกอบด้วยการจัดการเพ่ือคุ้มครอง 
อนุรักษ์ รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา การค้นคว้า วิจัย และ
พัฒนางานด้านทรัพยากรป่าไม้ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
การจัดการและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ การจัดท าและควบคุมระบบข้อมูลที่ดินใน
พ้ื น ที่ ป่ า อ นุ รั ก ษ์  แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ข้ อ มู ล ภู มิ ส า ร ส น เ ท ศ เ พ่ื อ ก า ร จั ด 
การป่าไม้ การป้องกัน ปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การบริหารจัดการการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูต้นน้ า 
การบริหารจัดการพ้ืนที่และการอนุรักษ์สัตว์ป่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับ
อุทยานแห่งชาติและนันทนาการ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานวิชาการป่าไม้อ่ืน 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  และรวมถึง
สมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 

--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  16  :  ต าแหน่งนิติกร 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

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

รวม 1  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางกฎหมายการพิจารณาตอบข้อหารือ 
หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงานศึกษา 
ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัย และตอบปัญหาข้อกฎหมาย ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย 
ติดตามการด าเนินการทางคดี การด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดท านิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพัน
ทางกฎหมาย เสนอความเห็นในการด าเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม รวมถึงการด าเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการด าเนินคดีของ
หน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ี
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 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ กฎหมายสารบัญญัติ กฎหมายวิธีสบัญญัติ 
กฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน และงานด้านนิติศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตและ 
ที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

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

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  17  :  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 9  อัตรา 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
2 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 4 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
3 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 สาขาปัตตานี 1 ส่วนภูมิภาค (ปัตตานี) 
4 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น) 1 ส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น) 
5 ส านักบริหารพืน้ที่อนุรักษ์ท่ี 12 (นครสวรรค์) 1 ส่วนภูมิภาค (นครสวรรค์) 
6 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 14 (ตาก) 1 ส่วนภูมิภาค (ตาก) 

รวม 9  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป เช่น งานธุรการ งานบุคคล 
งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน   
งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญา เป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร 
เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ท ารายงานการประชุม รายงานอ่ืน ๆ 
ทั งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่ง
หัวหน้าส่วนราชการ 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 
     - ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ความรู้
เกี่ยวกับงานพัสดุ  พระราชบัญญัตการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม แก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์
ปัญหาและสรุปเหตุผล งานติดต่อประสานงาน ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงาน
ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต และท่ีเป็นปัญหาสังคมใน
ขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

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

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  18  :  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 3  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1 สาขาสระบุรี 1 ส่วนภูมิภาค (สระบุรี) 
2 ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 3 สาขาเพชรบุรี 1 ส่วนภูมิภาค (เพชรบุรี) 
3 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 4 (สุราษฎร์ธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (สุราษฎร์ธานี) 

รวม 1  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ  
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศ  
ทางคอมพิวเตอร์ ทางระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ การศึกษาวิเคราะห์
จัดระบบและวางแผน การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล การเขียนค าสั่งให้เครื่องจักรประมวลผล
ท างานตามความต้องการ ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งค าสั่งให้เครื่องจักรประมวลผล
ท างาน การส่งเสริมแนะน าอบรมเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องจักร การติดตามศึกษา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านระบบงานประมวลผลด้วยเครื่องจักร ตลอดจนติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ
อุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งชุดค าสั่งส าเร็จรูปให้เข้ากับความต้องการของหน่วยงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ  และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
     - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนค าสั่ง
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานอย่างเหมาะสม ความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาและคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานด้านการวิเคราะห์ จัดระบบและ
วางแผน การประมวลผลข้อมูล ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต 
และท่ีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

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

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  19  :  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 2  อัตรา 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

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

รวม 2  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน การศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือก าหนดนโยบาย การจัดท าแผนงานหรือ
โครงการ 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  20  :  นักวิชาการเกษตร 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 6 สาขาปัตตานี  1 ส่วนภูมิภาค (ปัตตานี) 

รวม 1  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต ์
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์
วิจัยทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ด้านทานโรคและศัตรูพืช 
การวิเคราะห์ดิน และการจัดและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช การศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพ่ือควบคุมพันธุ์พืช 
วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี การให้ค าปรึกษา แนะน า และสาธิตงานวิชาการ 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 
     - ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้ทางการเกษตรด้านพืช ความรู้ในการวิเคราะห์ ทดสอบ ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้เกี่ยวกับงานเกษตรกรรม การเพาะ
ช ากล้าไม้ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต และที่เป็นปัญหา
สังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

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

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งท่ี  21  :  นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 6  อัตรา 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
2 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1 (ปราจีนบุรี) 1 ส่วนภูมิภาค (ปราจีนบุรี) 
3 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 4 (สุราษฎร์ธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (สุราษฎร์ธานี) 
4 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (อุบลราชธานี) 
5 ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 16 สาขาแม่สะเรียง 1 ส่วนภูมิภาค (แม่สะเรียง) 

รวม 6  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรม
ส ารวจ ทางวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีส ารวจและภูมิ
สารสนเทศ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   

ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การส ารวจภูมิประเทศและการใช้งาน GPS การจัดท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมแผนที่ภูมิประเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลตามภารกิจงานในเชิงพื นที่ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกับงานตามภารกิจ พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานขององค์กร ติดตั งหรือบ ารุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเบื องต้นที่เกี่ยวกับงาน
ด้านภูมิสารสนเทศเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้เกี่ยวกับการค านวณงานรังวัดและการท าแผนที่ การท าข้อมูล 
ด้านแผนที่ ระบบพิกัดแผนที่ และมาตราส่วนแผนที่ การอ่านแปลภาพถ่าย 
ทางอากาศ การจัดท าข้อมูลแผนที่เชิงพื นที่ในภารกิจงานแผนที่ภาพถ่ายของ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ข้อมูลระยะไกล ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่าง 
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมถึงความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับ
การด าเนินชีวิตและท่ีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี  

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  22  :  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 

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 (กรุงเทพฯ) 

รวม 1  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาชาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมีและ
สิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการจัดการฟ้ืนฟูทรัพยากร และควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในอุทยาน ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจาก
การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว จัดท าแผนการรณรงค์และป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ นในอุทยานแห่งชาติ ปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนแม่บทการจัดการพื นที่อุทยาน
แห่งชาติและวนอุทยาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูล และส ารวจ
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ปฏิบัติงานและประเมินการใช้ประโยชน์พื นที่เพ่ือการ
ท่องเที่ยว ปฏิบัติงานโครงการวิจัย และประสานงานโครงการต่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
     - ความรู้พื นฐานด้านสิ่งแวดล้อม หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หลักการบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และ
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต 
และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี   

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  23  :  นักวิชาการสัตวบาล 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 1  อัตรา 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 1  

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

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
     - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ  และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
     - ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสัตวบาล ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและรักษา 
พยาบาลสัตว์เบื องต้น การควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ป่า การส่งเสริม 
และพัฒนาความรู้ทางด้านสุขภาพสัตว์ป่า การสุขาภิบาลสัตว์ป่าการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยทีางด้านวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ป่า ความรู้ 
ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ และงานด้านสัตวบาลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิต และท่ี 
เป็นปัญหาสังคมในขณะนี  

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  24  :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

1.  กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  19,500  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 10  อัตรา 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
2 ส านักบริหารงานกลาง 5 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
3 ส านักแผนงานและสารสนเทศ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
4 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
5 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 10  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประมวลผล
และปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เขียนชุดค าสั่ง ทดสอบความถูกต้องของ
ค าสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของค าสั่ง ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ 
รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย 
ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการะบบการท างานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบ
ข้อเขียน 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไป  เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   
     - ความรู้เกี่ยวกับ  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    

100 สอบข้อเขียน 

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

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  25  :  ต าแหน่งวิศวกรโยธา 

1.  กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  19,500  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 4  อัตรา 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 3 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 
2 ส านักอุทยานแห่งชาติ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 4  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และ
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการส ารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ 
ออกแบบ ค านวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบ ารุง งานบูรณะซ่อมแซม หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง
กับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นไปตามหลักวิชาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบแบบ
แปลนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือความปลอดภัย ศึกษาและทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธา ตรวจสอบ
สัญญาก่อสร้างบ ารุง บูรณะซ่อมแซมและอ านวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหางานวิศวกรรมโยธา  
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบ
ข้อเขียน 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไป  เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   
     - ความรู้เกี่ยวกับ  การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ  ในการออกแบบ 
และเขียนแบบด้วยโปรแกรม  AutoCAD  ความรู้ด้านการออกแบบและ
ค านวณ  ความรู้ด้านการส ารวจและวางโครงการ  การวางโครงการและการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการด้านต่าง ๆ การศึกษาผลกระทบของ
โครงการ  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานวิศวกรรมโยธาอ่ืน ๆ       
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้    

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบ
สัมภาษณ์ 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
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  26  :  ต าแหน่งสถาปนิก 

1.  กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  20,540  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 ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับในอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานวิชาการสถาปัตยกรรม ภายใต้การกับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยศึกษารายละเอียดเพ่ือร่างแบบ ออกแบบ 
เขียนแบบ และประมาณราคา เกี่ยวกับการก่อสร้าง และตกแต่งอาคาร สถานที่ ควบคุม ตรวจสอบ แนะน า 
แก้ไขการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเขียนแบบที่อยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมการก่อสร้าง และตกแต่งอาคารให้
ถูกต้องตามแบบ และหลักสถาปัตยกรรมไทย หรือสากล และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมคัรต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบ
ข้อเขียน 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในต าแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
     - ความรู้ทั่วไป  เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   
     - ความรู้เกี่ยวกับ  งานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ การ
วางผังสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและ
คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
งานวิศวกรรมโยธาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคม
ในขณะนี้    

100 สอบข้อเขียน 

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

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
--------------------------- 
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ต าแหน่งที่  27  :  ต าแหน่งสัตวแพทย์ 

1.  กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 

2.  อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  23,430  บาท 

3.  จ านวนอัตราว่าง 2  อัตรา   
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) 

รวม 2  

 
4.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ ชันสูตร
และวิจัยโรคสัตว์ป่า การส ารวจโรค การก าจัด ควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ป่า การส่งเส ริมและพัฒนา
ความรู้ทางด้านสุขภาพสัตว์ป่า การสุขาภิบาลสัตว์ป่า การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยีทางด้าน
วิทยาการ สืบพันธุ์ของสัตว์ป่า เพ่ือให้ได้วิธีการผลิตสัตว์ ที่มีคุณภาพและได้ปริมาณตามเป้าหมายการผลิต 
การศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

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

100 สอบข้อเขียน 

2.  การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบ
สัมภาษณ์ 
     ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 
เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  
ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น 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 
อาคารปลอดประสพ  ชั้น 4
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900

0 2579 6666 , 0 2561 
0777
ต่อ 1178, 1179

2 กลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 
อาคารล าดับที ่52 (หลังตึกถนอมเปรมรัศม)ี  ชั้น 1
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900

0 2579 6666 , 0 2561 
0777
ต่อ 1948

3 กองนิติการ ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 
อาคารปลอดประสพ  ชั้น 3
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900

0 2579 6666 , 0 2561 
0777
ต่อ 1211

4 กองคุ้มครองพันธุสั์ตว์ป่าและพืช
ป่าตามอนุสัญญา

ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 
อาคารกริต สามะพุทธิ  ชั้น 1 
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900

0 2579 6666 , 0 2561 
0777
ต่อ 1491

5 ส านักบริหารงานกลาง ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 
อาคารเอช เอ สเลด (H.A.Slade) ชั้น 3
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900

0 2579 6666 , 0 2561 
0777
ต่อ 1155 , 1156

รายละเอียดสถานที่ปฏบิัติงาน  พร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์  ของหน่วยงานต่าง ๆ สังกัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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6 ส านักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 
อาคารเอช เอ สเลด (H.A.Slade) ชั้น 1
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900

0 2579 6666 , 0 2561 
0777
ต่อ 1229

7 ส านักป้องกัน ปราบปราม และ
ควบคุมไฟป่า

ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 
อาคารปลอดประสพ  ชั้น 3
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900

0 2579 6666 , 0 2561 
0777
ต่อ 1313

8 ส านักฟืน้ฟูและพัฒนาพืน้ทีอ่นุรักษ์ ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 
อาคารส านักฟืน้ฟูและพัฒนาพืน้ทีอ่นุรักษ์  ชั้น 2 
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900

0 2579 6666 , 0 2561 
0777
ต่อ 1500

9 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และ
พันธุพ์ืช

ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 
อาคารกริต  สามะพุทธิ  ชั้น 1
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900

0 2579 6666 , 0 2561 
0777
ต่อ 1411

10 ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 
อาคารไพโรจน์  สุวรรณกร  ชั้น 6
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900

0 2579 6666 , 0 2561 
0777
ต่อ 1812

11 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช 
อาคารไพโรจน์  สุวรรณกร  ชั้น 2
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900

0 2579 6666 , 0 2561 
0777
ต่อ 1612
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12 ส านักอุทยานแห่งชาติ ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช   
อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (อาคารหอพรรณไม้)  ชั้น 1
61  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900

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 
(บริเวณตรงข้ามส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จ.ปราจีนบุรี)

0 3721 1140

14 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

15 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่3
(บ้านโป่ง)

ส่วนภูมิภาค (บ้านโป่ง)
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม
ราชบุรี สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี

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

0 3211 1025

16 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

17 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่4
(สุราษฎร์ธาน)ี

ส่วนภูมิภาค (สุราษฎร์ธาน)ี
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดชุมพร ระนอง
และสุราษฎร์ธานี

ถนนกาญจนวิถี  ต.บางกุ้ง  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี
84000

0 7727 2058

18 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่6
สาขาปัตตานี

ส่วนภูมิภาค (ปัตตาน)ี
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาส

ถนนมะกรูด  ต.สะบารัง  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 0 7333 6290 - 3
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19 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่7
(นครราชสีมา)

ส่วนภูมิภาค (นครราชสีมา)
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา
และบุรีรัมย์

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

0 4424 4411
0 4424 2060

20 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่8
(ขอนแก่น)

ส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น)
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดกาฬสินธุ ์ขอนแก่น
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และเลย

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

0 4334 3411

21 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

22 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่10
(อุดรธาน)ี

ส่วนภูมิภาค (อุดรธาน)ี
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดนครพนม สกลนคร
หนองคาย หนองบัวล าภู และอุดรธานี

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

0 4222 1725

23 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่11
(พิษณุโลก)

ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก)
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์
และอุตรดิตถ์

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

0 5525 8028

24 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

25 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่13
(แพร่)

ส่วนภูมิภาค (แพร่)
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดแพร่ น่าน

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

0 5462 7677
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26 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่13
สาขาล าปาง

ส่วนภูมิภาค (ล าปาง)
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดล าปาง

1  ถ.ป่าไม้เขต  ต.เวียงเหนือ  อ.เมือง  จ.ล าปาง  52000 0 5422 6828

27 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่14
(ตาก)

ส่วนภูมิภาค (ตาก)
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดตาก และสุโขทัย

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

0 5551 1142

28 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่15
(เชียงราย)

ส่วนภูมิภาค (เชียงราย)
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดเชียงราย และพะเยา

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

0 5371 1402

29 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่16
(เชียงใหม)่

ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม)่
ครอบคลุมพืน้ทีจ่ังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน

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

0 5327 6100

30 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  ซึ่งเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว   
ตั้งแต่วันที.่.......................................................................... ถึงวันที.่............................................................ 
รวมเป็นระยะเวลา…………..……...ปี…………...…..เดือน 

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

1.  ผู้ที่รับรองการผ่านงานของผู้สมัคร  หากมีการตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่ามีการรับรองการผ่านงาน
เป็นเท็จ  ผู้ที่รับรองจะถูกตั้งกรรมการสอบวินัย  หรือด าเนินการทางคดีอาญาแล้วแต่กรณี  และหากเกิดความ
เสียหายต่อทางราชการจะต้องชดใช้ความเสียหายทางแพ่ง  ส าหรับผู้สมัครให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

2.  ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  จะต้องน าหนังสือรับรองการผ่านงาน
ฉบับนี้  พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรอง (เฉพาะ
ผู้รับรองที่ปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)  มายื่นในวันและเวลาที่ก าหนด  
หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าว  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  
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หนังสอืรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  ต าแหน่งช่างไม้ 

      
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 านาญในช่างไม้  ซึ่งเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว   
ตั้งแต่วันที.่.......................................................................... ถึงวันที่............................................................. 
รวมเป็นระยะเวลา…………..……...ปี…………...…..เดือน 

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

1.  ผู้ที่รับรองการผ่านงานของผู้สมัคร  หากมีการตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่ามีการรับรองการผ่านงาน
เป็นเท็จ  ผู้ที่รับรองจะถูกตั้งกรรมการสอบวินัย  หรือด าเนินการทางคดีอาญาแล้วแต่กรณี  และหากเกิดความ
เสียหายต่อทางราชการจะต้องชดใช้ความเสียหายทางแพ่ง  ส าหรับผู้สมัครให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

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