
 

 
สําเนา 

             
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

เร่ือง   รับสมคัรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง 
      นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

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

  ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  จะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการในตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15  ลงวันที่  11  ธันวาคม  
2551  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  จึงประกาศ  
รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงนิเดอืนที่จะได้รบั 
- ตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
- อัตราเงินเดือนระหว่าง  13,300 - 14,630  บาท  หรอืตามที่ ก.พ. กําหนด 
    ทั้งน้ี  จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  ฉบับลงวันที่  2  ธันวาคม  พ.ศ. 2554  เร่ือง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การกําหนดอัตรา
เงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 

2. จํานวนตาํแหน่งว่างทีจ่ะบรรจุครั้งแรก  51  ตําแหน่ง 

3. ลักษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียด 

แนบท้ายประกาศน้ี (เอกสารหมายเลข 1)  

4. คณุสมบตัิของผู้มีสทิธิสมัครสอบ    
4.1  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36  แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริต  หรือจิต

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
 

(3)  เป็นผู้... 



 
- 2 - 

 
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัติน้ี  หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี  

หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(11) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  หรือเข้าปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานของรัฐ 
   ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)  
(8) (9) (10) หรือ (11)  ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม 
(8) หรือ (9)  ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว  และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม 
(10)  ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว  และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
   สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1)  ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้  
แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองแล้ว     
   สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ทั้งน้ี  ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501  
ลงวันที่  27  มิถุนายน  2501  และตามความในข้อ 5  ของคําสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  17  มีนาคม  2538 

4.2  ผูส้มัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ดังนี้ 
     (1)  ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับ
ปริญญาตรี และ 
     (2)  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขา 
วิชาใดสาขาวิชาหน่ึงทางวนศาสตร์ 
 
 
 
 

5.  การรบัสมัคร... 
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5. การรบัสมัครสอบ 

5.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet)  ตั้งแต่วันที่  15  มีนาคม 
2556  ถึงวันที่  4  เมษายน  2556  ตลอด  24  ช่ัวโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตามข้ันตอนดังน้ี 

(1) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์  http://job.dnp.go.th  หัวข้อ “รับสมัครสอบ” 
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน  ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด  ระบบจะ 

กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์  บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4  จํานวน  1  แผ่น  หรือ

หากไม่มีเคร่ืองพิมพ์ในขณะนั้น  ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ  File  ลงในสื่อบันทึกข้อมูล   
     ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้  ผู้สมัครสามารถ
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน  หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก  แต่จะไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

5.2  นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์  บจม.ธนาคารกรุงไทย  
ทุกสาขาท่ัวประเทศ  ตั้งแต่วันที่  15  มีนาคม  2556  ถึงวันที่  5  เมษายน  2556  ภายในเวลาทําการ
ของธนาคาร  การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์  เม่ือชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

5.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน  230  บาท  ซึ่งประกอบด้วย 
  (1)  ค่าธรรมเนียมสอบ  จํานวน  200  บาท 
  (2)  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต  จํานวน  30  บาท 

     ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งสิน้ 
5.4  ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว  จะได้รับเลขประจําตัวสอบ  

โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ  ตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ  และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร
พร้อมเลขประจําตัวสอบ  ได้ตั้งแต่วันที่  26  เมษายน  2556  เป็นต้นไป  ที่เว็บไซต์  http://job.dnp.go.th  
หัวข้อ  “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจําตัวสอบ”  สําหรับผู้ที่ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว  แต่ไม่ได้
รับเลขประจําตัวสอบ  ให้นําหลักฐานการชําระเงิน  ติดต่อฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  ส่วนการเจ้าหน้าที่  
สํานักบริหารงานกลาง  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  อาคารเอช เอ สเลด (H. A. Slade)  ช้ัน 3  
ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร   

6. เงื่อนไขในการรบัสมัครสอบ 
6.1  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ  ในข้อ 4.2  โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ  
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ  คือ  วันที่  4  เมษายน  2556  ทั้งน้ี  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้น
ปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด  จะถือตามกฎหมาย  กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขั้นปริญญาของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

6.2  การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น  ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ  และรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551  
ดังน้ัน  หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ  อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน  ตามประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา 137 

6.3  ผู้สมคัรสอบ... 

http://job.dnp.go.th/
http://job.dnp.go.th/
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6.3  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ  ซึ่งผู้สมัครสอบนํามาย่ืนไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคร้ังนี้มาต้ังแต่ต้น  และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

7. การประกาศรายชื่อผูส้มัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่อบ  และระเบียบเกี่ยวกบัการสอบ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืชจะประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ  

และระเบียบเก่ียวกับการสอบ  ในวันที่  3  พฤษภาคม  2556  ทางเว็บไซต์  http://job.dnp.go.th  หัวข้อ 
“การประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ  วัน  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเก่ียวกับการสอบ” 

8. หลกัสตูรและวิธีการสอบ 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  ม ี 2  ภาค  ดังนี้  
8.1  ภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ช้เฉพาะตาํแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม  200  คะแนน)   

  ผู้สมัครสอบต้องสอบวิชาเฉพาะตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  ตามท่ีได้กําหนด
ไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี (เอกสารหมายเลข 1) 

8.2  ภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง่ (ภาค ค.)  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  

ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน  จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ  และจากการสัมภาษณ์  
ทั้งน้ี  อาจใช้วิธีการอื่นใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ  จรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือน  คุณธรรม  จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม  ความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น  และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่
จําเป็นของตําแหน่ง 

     ทั้งนี้  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน  และเม่ือสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสําหรับตําแหน่งแล้ว  
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.)   

9. หลกัฐานและเอกสารทีต่้องย่ืนในวันสอบภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง (ภาค ค.) 
9.1   ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต (Internet)  ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก 

และไม่สวมแว่นตาดํา  ถ่ายไม่เกิน 1 ปี  ขนาด 1 x 1.5  น้ิว  และลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 
9.2   สําเนาปริญญาบัตร  และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript  of  Records)  

ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจํานวนอย่างละ  2  ฉบับ 
     ทั้งน้ี  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใด
น้ันจะถือตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบที่เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์  
 

โดยจะต้อง... 

http://job.dnp.go.th/
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โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร  คือวันที่  4  เมษายน  2556  ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐาน
การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขา 
วิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร  มาย่ืนแทน 

9.3   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน  1  ฉบับ 
9.4   สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น  ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)  ใบเปลี่ยน

ช่ือ-นามสกุล (ในกรณี ช่ือ-นามสกุล  ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  เป็นต้น  จํานวน  1  ฉบับ 
9.5   สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)  ของ ก.พ. 

ระดับปริญญาตรี  จํานวน  1  ฉบับ 
9.6   ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม

กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  คือ 
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
- โรคพิษสุราเรื้อรัง 
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
ทั้งน้ี  สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง”  ลงช่ือ  วันที่  

และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร 
อน่ึง  กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ  หรือมีคุณสมบัติ

การสมัครสอบไม่ถูกต้อง  หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีต้ังแต่ต้น  และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและ
แต่งต้ัง  หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

10.   เกณฑ์การตดัสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้  ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่า

ร้อยละ 60  ทั้งน้ี  ให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 

11.   การขึน้บญัชผีู้สอบแข่งขนัได ้
  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ให้เรียงลําดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมภาคความรู้ความสามารถ

ที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)  และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.)  สูงสุดลงมาตามลําดับ  ในกรณีที่
มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.)  มากกว่าเป็นผู้อยู่
ในลําดับที่สูงกว่า  และถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) เท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบ 
ก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 

  การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน  2  ปี  นับต้ังแต่วันขึ้นบัญชี  
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันน้ีอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งน้ี
เป็นอันยกเลิก 

12.  การบรรจุ... 
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4. ด้านการบรกิาร 

          ให้บริการข้อมูลสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  การ
กําหนดกิจกรรมด้านการท่องเท่ียวและนันทนาการ  การจัดทําระบบสื่อความหมาย  และพัฒนาการให้ข้อมูล
แก่นักท่องเที่ยว  ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ  และการบริการ
การท่องเที่ยวแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องและประชาชน  การบริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  การเพาะเลี้ยง
และการอนุรักษ์สัตว์ป่า  รวมถึงการสนับสนุนและแจกจ่ายกล้าไม้เพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้เพ่ือประโยชน์ต่อ
การพัฒนาทางด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 
หลกัสตูรและวิธีการสอบภาคความรูค้วามสามารถทีใ่ชเ้ฉพาะตาํแหนง่ (ภาค ข.) 

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  ดังต่อไปน้ี  โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(คะแนนเต็ม  200  คะแนน) 

(1)  ทดสอบความรู้ความเข้าใจท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
      ซึ่งประกอบด้วยกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วยระเบียบการ

บริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความรู้
พ้ืนฐานเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ
และสังคม  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 

(2)  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการป่าไม ้ (คะแนนเต็ม  150  คะแนน)  ซึ่งประกอบด้วย 
       -  การจัดการเพ่ือคุ้มครอง อนุรักษ์  รกัษาพันธ์ุสัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา 
      -  การค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านทรัพยากรป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ

ในพ้ืนที่อนุรักษ์ 
      -  การจัดการและฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์  การจัดทําและควบคุมระบบข้อมูลที่ดินในพื้นที่

ป่าอนุรักษ์  และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการป่าไม้ 
      -  การป้องกัน ปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับทรัพยากรป่าไม้  การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาไฟป่า 
      -  การบรหิารจัดการการอนุรักษ์และฟืน้ฟูต้นนํ้า   
      -  การบรหิารจัดการพ้ืนที่และการอนุรกัษ์สัตว์ป่า 
      -  การบรหิารจัดการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและนันทนาการ 
      -  งานวิชาการด้านป่าไมอ่ื้น ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการดําเนินชีวิตของคนไทย  และที่เป็นปัญหา

ด้านสังคมในขณะน้ี   
 

************************* 
 




