
     
             

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   
      ในต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เจ้าพนักงานธุรการ 

    เจ้าหน้าที่ธุรการ  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  และนายสัตวแพทย์   
---------------------------------- 

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการประเภททั่วไป  เพื่อปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจ    
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 11 กันยายน  2552  
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ
กลุ่มงาน  และการจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554  ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2554  
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

  1.  ชื่อต าแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน 
     1.1  ต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
     1.2  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
     1.3  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  กลุ่มงานบริการ 
     1.4  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  กลุ่มงานบริการ 

        1.5  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  กลุ่มงานบริการ 
      1.6  ต าแหน่งนายสัตวแพทย์  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

  รายละเอียดแต่ละต าแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ 

  2.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

     2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี 
  (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  คือ 
 (4.1)  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
 (4.2)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
 (4.3)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 (4.4)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 (4.5)  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง

และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 
 

(5)  ไม่เป็น... 
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(5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   

(7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณร  ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับ
การเลือกสรรเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ  คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  
ที่ นว 89/2501  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2501  ตามความในข้อ 5  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  
17  มีนาคม  2538 

หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  และแสดงว่าไม่
เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  มายื่นด้วย 

2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ

การรับสมัครแต่ละต าแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้ 

  3.  การรับสมัคร 

     3.1  วัน  เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัคร  สามารถยื่นใบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 

2554 ถึงวันที ่23 กันยายน 2554  ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ http://job.dnp.go.th  
โดยมีขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ผู้สมัครสอบเปิดเว็บไซต์หัวข้อ “รับสมัครสอบ”  
(2) ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  และปฏิบัติตามข้ันตอนที่

ก าหนด  ระบบจะก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ให้โดยอัตโนมัติ 
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4  จ านวน  1  แผ่น   

หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น  ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ  File  ลงในสื่อบันทึกข้อมูล  เช่น  
Diskette  เป็นต้น 

ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้  ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน  หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก  แต่จะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

(4) ให้น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศ  ตั้งแต่วันที่  19  กันยายน  2554  ถึงวันที่  24  กันยายน  2554  ภายในเวลาท าการ
ของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช าระ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
 
 

(5)  เมื่อผู้สมัคร... 
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(5) เมื่อผู้สมัครช าระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว  หลังจากปิดรับสมัครสอบ     
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  จะก าหนดเลขประจ าตัวสอบให้  ตามล าดับที่ของการช าระ
ค่าธรรมเนียมการสอบ และผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครและเลขประจ าตัวสอบได้ 

หมายเหตุ  1)  ผู้สมัครหากผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  จะต้อง
ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรแยกตามต าแหน่งและหน่วยงานทีเ่ลือกสมัคร  และต้องปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ที่สมัครไว้เท่านั้น   

           2)  ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียงต าแหน่งเดียวและหน่วยงานเดียวเท่านั้น 

3.2  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
       ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบส าหรับต าแหน่งที่สมัครสอบตามอัตรา  ดังนี้ 

(1) ค่าธรรมเนียมสอบ  ดังนี้ 
-  ต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้        จ านวน  200  บาท 
-  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   จ านวน  200  บาท 
-  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน  100  บาท 
-  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ    จ านวน  100  บาท 
-  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   จ านวน  100  บาท 
-  ต าแหน่งนายสัตวแพทย์   จ านวน  200  บาท 

(2)  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต  จ านวน  30  บาท 
     ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

3.3  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต  ให้ผู้สมัครน ามายื่นในวันสอบการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  เฉพาะผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  

3.4  เงื่อนไขการรับสมัครสอบ 
(1)  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง

ของผู้มีสิทธิสมัครสอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจาก
ผู้มีอ านาจอนุมัติ  ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ  คือวันที่  23  กันยายน  2554  ทั้งนี้  การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร  หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

  (2)  การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น  ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  ดังนั้น  หากผู้สมัคร
จงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ  อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน  ตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 137 

  (3)  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเปน็ผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบสมคัรให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ  หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่ง
ผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการ
สมัครสอบทุกกรณี   

4. การประกาศ... 
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  4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ครั้งท่ี 1  และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน  

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  และก าหนดวัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับ
การประเมนิ  ภายในวันที่  28  ตุลาคม  2554  ณ  ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  ส่วนการเจ้าหน้าที่  ชั้น 3  
อาคารเอช เอ สเลด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  และทางเว็บไซต์  http://job.dnp.go.th  
และ  http://www.dnp.go.th/personnel  

  5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
       ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่  1 
(สอบข้อเขียน)  และครั้งที่  2 (สอบสัมภาษณ์)  ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะก าหนดให้
สอบข้อเขียนก่อน  และผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนตามเกณฑ์การตัดสินแล้ว  จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ
สัมภาษณ์  ตามรายละเอียดแต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ 

  6.  หลักฐานแสดงตนในการเข้าสอบ 
6.1   การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่ 1 

(สอบข้อเขียน)  ให้ผู้เข้าสอบแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐออกให้  ซึ่งมีรูปถ่าย
และระบุเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

6.2   การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่ 2 
(สอบสัมภาษณ์)  ให้ผู้เข้าสอบแสดงหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ฉบับ 
(2) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต (Internet)  ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก 

และไม่สวมแว่นตาด า  ถ่ายไม่เกิน 1 ปี  ขนาด 1 x 1.5  นิ้ว  และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
(3) ส าเนาปริญญาบัตร  หรือส าเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  

หรือประกาศนียบัตร  แล้วแต่กรณี  และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript  of  Records)        
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ   
จากผู้มีอ านาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร  คือวันที่  23  กันยายน  2554  จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ  และ
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา  ส าหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  ต าแหน่งนายสัตวแพทย์  จ านวน  1  ฉบับ 
 (4)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน  
เช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  เป็นต้น  อย่างละ  1  ฉบับ 

ทั้งนี้  ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง”  ลงชื่อ  
วันที่  และระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร 

อนึ่ง  กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ  หรือมี
คุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้อง  หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืชจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น  และจะไม่มีสิทธิได้รับ  
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
7. เกณฑ์การตัดสิน... 
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  7.  เกณฑ์การตัดสิน 
7.1  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
7.2  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

7.3  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้  ตามการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน    
การเลือกสรร   

  8.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
8.1  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  

โดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรแยกตามต าแหน่ง  และหน่วยงานทีผู่้สมัครสอบได้เลือกสมัครไว้
ตามล าดับคะแนนที่สอบได้  โดยเรียงล าดับที่ได้จากผู้ได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ในกรณีถ้าได้คะแนนรวมเท่ากนั  จะให้ผู้สอบได้
คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า     
หากคะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 เท่ากัน  จะให้ผู้สอบได้คะแนน
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  และถ้าได้
คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เท่ากันอีก  ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  และประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ http://job.dnp.go.th  และ 
http://www.dnp.go.th/personnel      

 8.2  กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุ์พืช  จะขึ้นบัญชผีู้ผ่านการเลือกสรรตามข้อ  8.1  
ไว้  2  ปี  นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

  9.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
     9.1  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธุ์พืช  ก าหนด  
     9.2  การจัดท าสัญญาจา้ง  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร

ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ตามจ านวนต าแหน่งว่างของแต่ละหน่วยงาน  ไปปฏิบัติงานและด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง  หากผู้ผ่าน
การเลือกสรรถึงล าดับที่จะจัดท าสัญญาจ้างไม่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งว่างดังกล่าว  จะถือว่าสละสิทธิ์
ไม่เข้ารับการจัดท าสัญญาจ้าง 

     9.3  ในกรณีท่ีมีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจ านวนต าแหน่งว่าง  และภายหลังมีต าแหน่งว่าง
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถ
ใช้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้  ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุ  หรือจะด าเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ 

 
 
 

กรมอุทยาน... 
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 รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
ต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 

1. ชื่อต าแหน่ง  นักวิชาการป่าไม้ 

2. กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

3. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เกี่ยวกับงานทางวิชาการป่าไม้  เกี่ยวกับการวางแผน      
การประสานงาน และก ากับดูแลการจัดการทรัพยากรป่าไม้  การส ารวจทรัพยากรป่าไม้  การท าแผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศ งานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์การบริหารจัดการป่าไม้ การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ การป้องกันและควบคุมไฟป่า การปรับปรุงต้นน้ าล าธาร  
ด าเนินการเกี่ยวกบัอุทยานแห่งชาติและสันทนาการ  การอนุรักษ์สัตว์ป่า  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   

4. อัตราว่าง  119  อัตรา 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน จ านวน
ต าแหน่งว่าง 

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
2 ส านักแผนงานและสารสนเทศ 10 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
3 ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 5 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
4 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 8 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
5 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 8 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
6 ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า 5 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
7 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 4 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
8 ส านักอุทยานแห่งชาติ 15 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
9 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 1  5 ส่วนภูมิภาค (ปราจีนบุรี) 

10 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 2  4 ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา) 
11 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 3  3 ส่วนภูมิภาค (บ้านโป่ง) 
12 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 4  4 ส่วนภูมิภาค (สุราษฎร์ธานี) 
13 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5  4 ส่วนภูมิภาค (นครศรีธรรมราช) 
14 ส านักบริหารพืน้ที่อนุรักษ์ ที่ 6  1 ส่วนภูมิภาค (นครราชสีมา) 
15 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 7  5 ส่วนภูมิภาค (นครราชสีมา) 
16 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 8  7 ส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น) 
17 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 9  4 ส่วนภูมิภาค (อุบลราชธานี) 
18 ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ ที่ 10  4 ส่วนภูมิภาค (อุดรธานี) 
19 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 11  4 ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก) 
20 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 12  4 ส่วนภูมิภาค (นครสวรรค์) 
21 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13  3 ส่วนภูมิภาค (แพร่) 
22 ส านักบริหารพืน้ที่อนุรักษ์ ที่ 14  3 ส่วนภูมิภาค (ตาก) 
23 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 15  3 ส่วนภูมิภาค (เชียงราย) 
24 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16  4 ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่) 
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5. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
-  ค่าตอบแทนเดือนละ   10,010 บาท 
-  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  และ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554  

6.  ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555  ถึงเดือนกันยายน 2555  โดยจะจัดท าสัญญาจ้าง
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ  และต่อสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี   

7. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางวนศาสตร์ 

8. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่
การปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
     -  ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ   
     -  ความรู้เกี่ยวกับวิชาการป่าไม้  ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน         
การประสานงาน และก ากับดูแลการจัดการทรัพยากรป่าไม้  การส ารวจ
ทรัพยากรป่าไม้  การท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ งานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ 
การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์การบริหารจัดการป่าไม้ การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ การป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า การปรับปรุงต้นน้ าล าธาร  ด าเนินการเก่ียวกับอุทยานแห่งชาติ
และสันทนาการ การอนุรักษ์สัตว์ป่า  และงานวิชาการป่าไม้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้     

100 สอบข้อเขียน 

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  และ
รวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 

100 สอบสัมภาษณ์ 

 
 

 



รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

1. ชื่อต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

2. กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป 

3. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์
และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญา เป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการ  
เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม  
ท ารายงานการประชุม รายงานอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม
หรือผลการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   

4. อัตราว่าง  220  อัตรา 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน จ านวน
ต าแหน่งว่าง 

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
3 กองนิติการ 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
4 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 3 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
5 ส านักบริหารงานกลาง 21 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
6 ส านักแผนงานและสารสนเทศ 25 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
7 ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 21 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
8 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 18 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
9 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 21 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 

10 ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า 21 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
11 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 22 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
12 ส านักอุทยานแห่งชาติ 21 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
13 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 1  3 ส่วนภูมิภาค (ปราจีนบุรี) 
14 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 2  2 ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา) 
15 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 3  3 ส่วนภูมิภาค (บ้านโป่ง) 
16 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 4  3 ส่วนภูมิภาค (สุราษฎร์ธานี) 
17 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5  3 ส่วนภูมิภาค (นครศรีธรรมราช) 
18 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 6  2 ส่วนภูมิภาค (สงขลา) 
19 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 7  3 ส่วนภูมิภาค (นครราชสีมา) 
20 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 8  2 ส่วนภูมิภาค (ขอนแกน่) 
21 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 9  2 ส่วนภูมิภาค (อุบลราชธานี) 
22 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 10  3 ส่วนภูมิภาค (อุดรธานี) 

 

ล าดับที.่.. 
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ล าดับ

ที ่
หน่วยงาน จ านวน

ต าแหน่งว่าง 
สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 

ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 
23 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 11  3 ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก) 
24 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 12  2 ส่วนภูมิภาค (นครสวรรค์) 
25 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13  3 ส่วนภูมิภาค (แพร่) 
26 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 14  3 ส่วนภูมิภาค (ตาก) 
27 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 15  4 ส่วนภูมิภาค (เชียงราย) 
28 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16  2 ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่) 

รวม       220 

5. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
-  ค่าตอบแทนเดือนละ   10,010 บาท 
-  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  และ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

6.  ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555  ถึงเดือนกันยายน 2555  โดยจะจัดท าสัญญาจ้าง
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ  และต่อสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี     

7. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชา 

8. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่
การปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
     -  ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ   
     -  ความรู้เกี่ยวกับ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  
ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล 
วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล งานติดต่อประสานงาน งานแผนงาน
งบประมาณ งานสารบรรณ และงานบริหารงานทั่วไปอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับ
การด าเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

 
หลักเกณฑ์... 
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หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

1. ชื่อต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 

2. กลุ่มงาน  บริการ 

3. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ  ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง  โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ  การด าเนินการเก่ียวกับการพัสดุ  การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการ  และการ
เก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ  การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร  การเตรียมการประชุมและ
จดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   

4. อัตราว่าง  100  อัตรา 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน จ านวน
ต าแหน่งว่าง 

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
3 กองนิติการ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
4 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
5 ส านักบริหารงานกลาง 10 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
6 ส านักแผนงานและสารสนเทศ 8 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
7 ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 10 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
8 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 10 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
9 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 10 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 

10 ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า 10 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
11 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 10 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
12 ส านักอุทยานแห่งชาติ 5 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
13 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 1  3 ส่วนภูมิภาค (ปราจีนบุรี) 
14 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 2  1 ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา) 
15 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 3  1 ส่วนภูมิภาค (บ้านโป่ง) 
16 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 4  1 ส่วนภูมิภาค (สุราษฎร์ธานี) 
17 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5  1 ส่วนภูมิภาค (นครศรีธรรมราช) 
18 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 7  1 ส่วนภูมิภาค (นครราชสีมา) 
19 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 8  1 ส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น) 
20 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 9  1 ส่วนภูมิภาค (อุบลราชธานี) 
21 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 10  3 ส่วนภูมิภาค (อุดรธานี) 
22 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 11  1 ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก) 
23 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 12  1 ส่วนภูมิภาค (นครสวรรค์) 

 

ล าดับที.่.. 
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ล าดับ

ที ่
หน่วยงาน จ านวน

ต าแหน่งว่าง 
สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 

ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 
24 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13  3 ส่วนภูมิภาค (แพร่) 
25 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 14  2 ส่วนภูมิภาค (ตาก) 
26 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 15  2 ส่วนภูมิภาค (เชียงราย) 
27 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16  1 ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่) 

รวม       100 

5. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
-  ค่าตอบแทนเดือนละ   8,950  บาท 
-  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  และ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

6.  ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555  ถึงเดือนกันยายน 2555  โดยจะจัดท าสัญญาจ้าง
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ  และต่อสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี   

7.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้
ทุกสาขาวิชา 

8.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่
การปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
     -  ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ   
     -  ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ  เกี่ยวกับการร่าง  โต้ตอบ 
บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การด าเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ  การด าเนินการเก่ียวกับการพัสดุ  การตรวจสอบ
หรือเปลี่ยนแปลงรายการ  และการเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ  
การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร  การเตรียมการประชุมและจดบันทึก
รายงานการประชุม  และงานธุรการอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิต 
และท่ีเป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

 
 
 
 

หลักเกณฑ์...  
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หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 

1. ชื่อต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

2. กลุ่มงาน  บริการ 

3. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดา  ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่าง  โต้ตอบ  
บันทึก  ย่อเรื่อง  คัดส าเนา  พิมพ์  ตรวจทานหนังสือ  ดูแลรักษาและการเบิกจ่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์  ดูแลรักษา
จัดเตรียม  ให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ช่วยติดต่อและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   

4. อัตราว่าง  50  อัตรา 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน จ านวน
ต าแหน่งว่าง 

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
2 กองนิติการ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
3 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
4 ส านักบริหารงานกลาง 6 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
5 ส านักแผนงานและสารสนเทศ 3 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
6 ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 3 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
7 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 3 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
8 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 3 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
9 ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า 3 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 

10 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
11 ส านักอุทยานแห่งชาติ 3 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
12 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 1  1 ส่วนภูมิภาค (ปราจีนบุรี) 
9 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 2  2 ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา) 

10 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 3  2 ส่วนภูมิภาค (บ้านโป่ง) 
11 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 4  1 ส่วนภูมิภาค (สุราษฎร์ธานี) 
12 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5  1 ส่วนภูมิภาค (นครศรีธรรมราช) 
13 ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ ที่ 6 1 ส่วนภูมิภาค (สงขลา) 
14 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 7  1 ส่วนภูมิภาค (นครราชสีมา) 
15 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 8  1 ส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น) 
16 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 9  1 ส่วนภูมิภาค (อุบลราชธานี) 
17 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 11  2 ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก) 
18 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 12  1 ส่วนภูมิภาค (นครสวรรค์) 
19 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13  2 ส่วนภูมิภาค (แพร่) 
20 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 14  2 ส่วนภูมิภาค (ตาก) 

ล าดับที.่.. 
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ล าดับ

ที ่
หน่วยงาน จ านวน

ต าแหน่งว่าง 
สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 

ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 
21 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 15  2 ส่วนภูมิภาค (เชียงราย) 
22 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16  1 ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่) 

รวม       50 

5. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
-  ค่าตอบแทนรายเดือนตามคุณวุฒิท่ีก าหนด  ดังนี้ 
   -  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เดือนละ 7,370 บาท 
   -  วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  เดือนละ 6,410 บาท    
-  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  และ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

6.  ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555  ถึงเดือนกันยายน 2555  โดยจะจัดท าสัญญาจ้าง
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ  และต่อสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี     

7.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาวิชา 

8.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่
การปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
     -  ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ   
     -  ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ  เกี่ยวกับการรับ ส่ง 
ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่าง  โต้ตอบ  
บันทึก  ย่อเรื่อง  คัดส าเนา  พิมพ์  ตรวจทานหนังสือ  การดูแลรักษาและ
การเบิกจ่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์  การดูแลรักษาจัดเตรียม  ให้บริการเรื่องสถานที่  
วัสดุ  อุปกรณ์  การติดต่อและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และงานธุรการอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

 
 
 
 

หลักเกณฑ์... 
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หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

1. ชื่อต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

2. กลุ่มงาน  บริการ 

3. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐาน
ใบส าคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี  ท ารายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ  
รายรับ - รายจ่ายประจ าปี  ท าหนังสือชี้แจง  โต้ตอบ ด้านงบประมาณ  พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง   

4. อัตราว่าง  51  อัตรา 
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน จ านวน
ต าแหน่งว่าง 

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 กลุ่มตรวจสอบภายใน 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
3 กองนิติการ 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
4 กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 1 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
5 ส านักบริหารงานกลาง 8 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
6 ส านักแผนงานและสารสนเทศ 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
7 ส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 3 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
8 ส านักฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ 3 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
9 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 3 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 

10 ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า 3 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
11 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 2 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
12 ส านักอุทยานแห่งชาติ 3 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 
13 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 1  1 ส่วนภูมิภาค (ปราจีนบุรี) 
14 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 2  2 ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา) 
15 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 3  2 ส่วนภูมิภาค (บ้านโป่ง) 
16 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 4  1 ส่วนภูมิภาค (สุราษฎร์ธานี) 
17 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5  2 ส่วนภูมิภาค (นครศรีธรรมราช) 
18 ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ ที่ 6 1 ส่วนภูมิภาค (สงขลา) 
19 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 7  1 ส่วนภูมิภาค (นครราชสีมา) 
20 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 8  1 ส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น) 
21 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 9  1 ส่วนภูมิภาค (อุบลราชธานี) 
22 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 10  2 ส่วนภูมิภาค (อุดรธานี) 
23 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 11  1 ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก) 
24 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 12  1 ส่วนภูมิภาค (นครสวรรค์) 

ล าดับที.่.. 
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ล าดับ

ที ่
หน่วยงาน จ านวน

ต าแหน่งว่าง 
สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 

ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 
25 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13  2 ส่วนภูมิภาค (แพร่) 
28 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16  1 ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่) 

รวม       51 

5. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
-  ค่าตอบแทน  เดือนละ 7,370 บาท   
-  สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  และ 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  สิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2554 

6.  ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555  ถึงเดือนกันยายน 2555  โดยจะจัดท าสัญญาจ้าง
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ  และต่อสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี     

7.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้   
ทางพาณิชยกรรม  หรือทางบัญชี 

8.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
     ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่
การปฏิบัติงานในหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
     -  ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ   
     -  ความรู้เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี การเงินการคลัง 
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ
หลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี  ท ารายงานการบัญชี รวบรวม
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ  รายรับ - รายจ่าย  
ประจ าปี  ท าหนังสือชี้แจง  โต้ตอบ  ด้านงบประมาณ  การจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ความรู้ความเข้าใจในกฏหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  และ
งานการเงินการบัญชีอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต และที่เป็นปัญหา
สังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

 
 

หลักเกณฑ์... 
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หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ 

1. ชื่อต าแหน่ง  นายสัตวแพทย์ 

2. กลุ่มงาน  วิชาชีพเฉพาะ 

3. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   
  ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เกี่ยวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ ชันสูตรและวิจัย
โรคสัตว์ การส ารวจโรค การก าจัด ควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้าน
สุขภาพสัตว์ การสุขาภิบาลสัตว์ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ 
เพ่ือให้ได้วิธีการผลิตสัตว์ ที่มีคุณภาพและได้ปริมาณตามเป้าหมายการผลิต การศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง   

4. อัตราว่าง  14  อัตรา  
 

ล าดับ
ที ่

หน่วยงาน จ านวน
ต าแหน่งว่าง 

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน 
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 

1 ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 14 ส่วนกลาง (กรุงเทพ) 

รวม       14 

 
5. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

-  ค่าตอบแทน  เดือนละ  13,920  บาท 
-  สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  และ

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  สิทธิประโยชน์ของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

6.  ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555  ถึงเดือนกันยายน 2555  โดยจะจัดท าสัญญาจ้าง
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ  และต่อสัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี     

7.  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์  หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
ทางสัตวแพทย์  และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  
จากสัตวแพทยสภา 

 

 

 

 

8. หลักเกณฑ์... 

 

 

 



- 2 - 

 
8.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจ  ดังต่อไปนี้ 
     -  ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ   
     -  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งนายสัตวแพทย์  เกี่ยวกับวิชา
ความรู้ความเข้าใจ  การสังเคราะห์  การประยุกต์ใช้  เกี่ยวกับงานด้านสัตว
แพทย์  เกี่ยวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ ชันสูตรและวิจัยโรคสัตว์ 
การส ารวจโรค การก าจัด ควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ การส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ทางด้านสุขภาพสัตว์ การสุขาภิบาลสัตว์ การศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยทีางด้านวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ เพ่ือให้ได้
วิธีการผลิตสัตว ์ที่มีคุณภาพและได้ปริมาณตามเป้าหมายการผลิต การศึกษา
และวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานสัตว
แพทย์ที่เป็นปัญหาด้านสังคมในขณะนี้ 

100 สอบข้อเขียน 

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 

 
 




