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รายละเอียดเกีย่วกบัตาํแหนง่ทีร่บัสมัครสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการทั่วไป  

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
แนบทา้ยประกาศกรมอุทยานแหง่ชาติ สตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื  ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 

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

 
ตําแหน่งที่  01  :  ตาํแหนง่เจ้าหน้าทีก่ารเงนิและบญัชี 

1.  กลุ่มงาน  บริการ 

2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  11,280  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 6  อัตรา   
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 กองคุ้มครองพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา  1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 
2 สํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 
3 สํานักอุทยานแห่งชาติ 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 
4 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรรีาชา) 1 ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา) 

5 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 2 ส่วนภูมิภาค (อุบลราชธานี) 

รวม        6  

 
4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ในสาขาวิชาการบัญชี  หรอืสาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ  
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เก่ียวกับงานทางการเงินและบัญชี  ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน  การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ  เช่น  การตรวจสอบหลักฐาน
ใบสําคัญคู่จ่ายเงิน  ลงบัญชี  ทํารายงานการบัญชี  รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับการขอจัดต้ังงบประมาณ
รายรับ - รายจ่ายประจําปี  ทําหนังสือช้ีแจง  โต้ตอบ  ด้านงบประมาณ  พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่าย ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

เอกสารหมายเลข 1 
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6.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

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

100 สอบข้อเขียน 

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

100 สอบสัมภาษณ ์

 
--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  02  :  ตาํแหนง่เจ้าพนกังานการเกษตร 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  13,800  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 4  (สุราษฎร์ธานี) 1 ส่วนภูมิภาค (สุราษฎร์ธานี) 

รวม 1  

 
4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาธุรกิจ
เกษตรและสหกรณ์  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม  สาขาวิชาการจัดการหลังการ
เก็บเก่ียว  สาขาวิชาพืชศาสตร์  หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ  
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เก่ียวกับการเกษตรด้านต่าง ๆ เช่น การเพาะปลูก 
การเพาะชํา การขยายพันธ์ุ การดูแลรักษา การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน การป้องกันและกําจัดศัตรูพืช การตกแต่ง
ปรับภูมิทัศน์ การส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการเกษตร ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ โดยการสอบ
ข้อเขียน 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปน้ี 
     - ความรูท้ัว่ไป  เก่ียวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช   
     - ความรู้เก่ียวกับงานเกษตรกรรม  การเพาะปลูก  การเพาะชํา  การ
ขยายพันธ์ุ  การดูแลรักษา  การใช้ปุ๋ย  การปรับปรุงดิน  การป้องกันและ  
กําจัดศัตรูพืช  การตกแต่งปรบัภูมิทัศน์  ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานในหน้าทีท่ี่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินชีวิต  และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะน้ี  

100 สอบข้อเขียน 

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

100 สอบสัมภาษณ ์

 
--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  03  :  ตาํแหนง่ช่างไม้ 

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  11,280  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักบริหารงานกลาง  1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 

รวม 1  

 
4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   1.  มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที ่ และเคยปฏิบัติงานในด้านน้ีมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5  ปี  และมีหนังสือรบัรองจากหน่วยงาน  หรือ 
   2.  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ในสาขาวิชาการก่อสร้าง 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ  
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เก่ียวกับการสร้าง  ซ่อม  ปรับปรุง  ดูแล  
บํารุงรักษา  ดัดแปลงและประกอบครุภัณฑ์  หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  ที่ทําด้วยไม้  เบิกจ่าย  จัดเก็บรักษา
เครื่องมือเคร่ืองใช้  และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

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

100 สอบสัมภาษณ ์

 
--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  04  :  ตาํแหนง่ช่างส ี

1.  กลุ่มงาน  เทคนิคทั่วไป 

2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  11,280  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักบริหารงานกลาง 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 

รวม 1  

 
4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   1.  มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที ่ และเคยปฏิบัติงานในด้านน้ีมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5  ปี  และมีหนังสือรบัรองจากหน่วยงาน  หรือ 
   2.  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ในสาขาวิชาการก่อสร้าง 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ  
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เก่ียวการการทาสีอาคาร เครื่องจักรหรือพ่นสีอุปกรณ์ 
ออกแบบ วางแผน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างสี จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ ดูแลและ
บํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ตรวจสอบและทดสอบงานช่างสีให้เป็นไปตามมาตรฐาน   
ที่กําหนด ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

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

100 สอบข้อเขียน 

 
-------------------------- 
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ตําแหน่งที่  05  :  ตาํแหนง่นักวิชาการสิง่แวดล้อม 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักอุทยานแห่งชาติ 1 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 

รวม 1  

 
4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาวิทยาการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  สาชาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม  หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมีและ
สิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ  
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เก่ียวกับการจัดการฟ้ืนฟูทรัพยากร และควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในอุทยาน ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจาก
การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว จัดทําแผนการรณรงค์และป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติ ปฏิบัติงานด้านการจัดทําแผนแม่บทการจัดการพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติและวนอุทยาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูล และสํารวจ
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ปฏิบัติงานและประเมินการใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพ่ือการ
ท่องเท่ียว ปฏิบัติงานโครงการวิจัย และประสานงานโครงการต่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 
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6.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ โดยการสอบ
ข้อเขียน 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปน้ี 
     - ความรูท้ัว่ไป  เก่ียวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช   
     - ความรู้พ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อม  หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
หลักการบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม  กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และ
เศรษฐศาสตร์สิง่แวดล้อม  ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และ
ข้อบังคับอ่ืนทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานในหน้าทีท่ี่เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิต  และ
ที่เป็นปัญหาสังคมในขณะน้ี  

100 สอบข้อเขียน 

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

100 สอบสัมภาษณ ์

 
--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  06  :  ตาํแหนง่ผู้ช่วยนักวิจัย 

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 1  อัตรา   
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) 1 ส่วนภูมิภาค (นครศรีธรรมราช) 

รวม 1  

 
4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ 
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ  
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เก่ียวกับการช่วยวิเคราะห์ ช่วยตรวจเช็ค สํารวจ และ
บันทึกข้อมูล รวมท้ังเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือนําไปประมวลผลเก่ียวกับงานด้านป่าไม้ ด้านวนวัฒนวิทยา พันธุกรรม 
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ โดยการสอบ
ข้อเขียน 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปน้ี 
     - ความรูท้ัว่ไป  เก่ียวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
     - ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับงานด้านป่าไม้  ด้านวนวัฒนวิทยา  พันธุกรรม 
และสิ่งแวดล้อม  สถิติที่เก่ียวข้องกับงานวิจยั  การเก็บขอ้มูล  และความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคบัอ่ืนทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ทีเ่ก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิต  และท่ีเป็นปัญหาสงัคมในขณะน้ี  

100 สอบข้อเขียน 

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

100 สอบสัมภาษณ ์

 
--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  07  :  ตาํแหนง่เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพวิเตอร ์

1.  กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 2  อัตรา   
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) 1 ส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น) 
2 สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) 1 ส่วนภูมิภาค (นครสวรรค์) 

รวม 2  

 
4.  คณุสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง  
   ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์  หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
 
5.  ลักษณะงานที่จะปฏบิตั ิ  
   ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เก่ียวกับระบบงานคอมพิวเตอร์  การศึกษาวิเคราะห์
จัดระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล  การเขียนคําสั่งให้เครื่องจักรประมวลผล
ทํางานตามความต้องการ  ทดสอบความถูกต้องของคําสั่ง  แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคําสั่งให้เครื่องจักรประมวลผล
ทํางาน  การส่งเสริมแนะนําอบรมเก่ียวกับวิธีและขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเคร่ืองจักร  การติดตามศึกษา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ  ด้านระบบงานประมวลผลด้วยเครื่องจักร  ตลอดจนติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ
อุปกรณ์ต่อพ่วง  รวมทั้งชุดคําสั่งสําเร็จรูปให้เข้ากับความต้องการของหน่วยงาน  ตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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6.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารเลือกสรร 
   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กําหนด  ดังต่อไปน้ี 
 

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

1.  การประเมินความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ โดยการสอบ
ข้อเขียน 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตําแหน่งงาน  อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปน้ี 
     - ความรูท้ัว่ไป  เก่ียวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช   
     - ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับงานด้านระบบคอมพิวเตอร์  การเขียนคําสั่ง
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานอย่างเหมาะสม  ความรูค้วามสามารถในการใช้
ภาษาและคอมพิวเตอร์  ความรู้พ้ืนฐานด้านการวิเคราะห ์ จดัระบบและวาง
แผนการประมวลผลขอ้มลู  ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และ
ข้อบังคับอ่ืนทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานในหน้าทีท่ี่เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิต  และ
ที่เป็นปัญหาสังคมในขณะน้ี  

100 สอบข้อเขียน 

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

100 สอบสัมภาษณ ์

 
--------------------------- 
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ตําแหน่งที่  08  :  ตาํแหนง่สตัวแพทย์ 

1.  กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 

2.  อัตราคา่ตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ  23,430  บาท 

3.  จํานวนอัตราว่าง 2  อัตรา   
 

ลําดบั
ที ่

หน่วยงาน อัตราว่าง สถานทีต่้องปฏบิตัิงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 สํานักอนุรักษ์สตัว์ป่า 2 ส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) 

รวม 2  

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

หลกัเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

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

100 สอบสัมภาษณ ์

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

 


