ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งต่าง ๆ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
---------------------------------ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการในตาแหน่งต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 53
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่งประเภทวิชำกำร
1.1 ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
1.2 ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
1.3 ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
1.4 ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
1.5 ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
1.6 ตาแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กาหนด ทั้งนี้ จะได้รับ
เงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 2
ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.
รับรองกาหนด
ตำแหน่งประเภททั่วไป
1.7 ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
1.8 ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
1.9 ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
1.10 ตาแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
1.11 ตาแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
1.12 ตาแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
1.13 ตาแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
1.14 ตาแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
1.15 ตาแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
1.16 ตาแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
1.17 ตาแหน่งนายช่างสารวจปฏิบัติงาน
- คุณวุฒิ...

-2- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราเงินเดือนระหว่าง 10,840 - 11,930 บาท
หรือตามที่ ก.พ. กาหนด
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี อัตราเงินเดือน
ระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. กาหนด
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกาหนด
อัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองกาหนด
2. จำนวนตำแหน่งว่ำงที่จะบรรจุครั้งแรก
ตำแหน่งประเภทวิชำกำร
2.1 ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
2.2 ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
2.3 ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
2.4 ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
2.5 ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
2.6 ตาแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตำแหน่งประเภททั่วไป
2.7 ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2.8 ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
2.9 ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
2.10 ตาแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.11 ตาแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
2.12 ตาแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
2.13 ตาแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
2.14 ตาแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
2.15 ตาแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
2.16 ตาแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
2.17 ตาแหน่งนายช่างสารวจปฏิบัติงาน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
3
2
1
8
1

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

จานวน 22 อัตรา
จานวน 3 อัตรา
จานวน 9 อัตรา
จานวน 2 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 2 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 2 อัตรา
จานวน 3 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 21 อัตรา

3. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
สอบแข่งขันของแต่ละตาแหน่งแนบท้ายประกาศนี้
4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใส...

-3(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้ำม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็ น คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิส าหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็ น ผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิ ดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8)
หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้
แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองแล้ว
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละตาแหน่งแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. โดยสามารถตรวจสอบ
ได้ที่ http://www.ocsc.go.th --->ระบบรับรองคุณวุฒิ (https://www.ocsc.go.th/civilservant/accreditation)
5. กำรรับสมัครสอบ...

-45. กำรรับสมัครสอบ
5.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มีนำคม 2564
ถึงวันที่ 23 เมษำยน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
5.1.1 ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com หัวข้อ
“ข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”
5.1.2 หลักฐานประกอบการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (อัพโหลดผ่านระบบรับสมัคร
ออนไลน์)
ให้ผู้สมัครเตรียมไฟล์เอกสารต่าง ๆ ก่อนทาการสมัครตามรูปแบบที่กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนด และทาการอัพโหลดไฟล์ดังกล่าวตามขั้นตอนในระบบรับสมัครออนไลน์
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ า และพันธุ์พืช จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารต่าง ๆ ของผู้ สมัคร
หลังจากดาเนินการสอบแข่งขันแล้ว หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร
สอบ หรือข้อมูลในการสมัครสอบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือมีเจตนาส่อไปทางทุจริต หรือเอกสารที่ส่งมาทางระบบ
ออนไลน์ไม่ถูกต้อง ผู้ผ่านการสอบแข่งขันผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งและเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
ไฟล์เอกสารที่ใช้ประกอบการรับสมัคร มีดังต่อไปนี้
1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
นับถึงวันสมัคร จะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB)
2) สาเนาคุณวุฒิการศึกษา ดังต่อไปนี้
2.1) ผู้สมัครประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร : คุณวุฒิปริญญำตรี
(ตำแหน่งที่ 1 - 6) ให้แนบสาเนาปริญญาบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
2.2) ผู้สมัครประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน : คุณวุฒิประกำศนียบัตร
วิชำชีพเทคนิค (ปวท.) ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญำหลักสูตร 3 ปี ต่อจำกประกำศนียบัตร
ประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ (ตำแหน่งที่ 7 - 17) ให้แนบสาเนาประกาศนียบัตร และสาเนา
ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร
จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร
หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติภำยในวันปิด
รับสมัคร คือวันที่ 23 เมษำยน 2564
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาแนบได้ ให้นาหนังสือ
รับรองคุณวุฒิการศึกษาที่สถานศึกษาออกให้ตามหนังสือรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จ
การศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัคร
คือ วันที่ 23 เมษายน 2564 มาแนบแทน
2.3) เฉพำะผู้สมัครตำแหน่งวิศวกรโยธำปฏิบัติกำร ให้แนบสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด (สาขาวิศวกรรมโยธา) ที่ยังไม่หมดอายุ
จานวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จะต้องมีผลบังคับใช้ภายในวันปิดรับสมัครสอบ
คือ วันที่ 23 เมษายน 2564
3) สาเนา...

-53) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ - นามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวน 1 ฉบับ
ไฟล์ตำมข้อ 2) - 3) จำต้องเป็นไฟล์นำมสกุล .pdf เท่ำนั้น โดยแนบ
แต่ละไฟล์ขนำดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB)
5.1.3 กรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่
กาหนดและตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญาต
ให้แก้ไขหรือสมัครใหม่) และเมื่อยืนยันข้อมูลที่กรอกแล้ว ระบบจะกาหนดแบบฟอร์มการชาระเงินให้โดยอัตโนมัติ
5.1.4 ให้ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จานวน 1 แผ่น
หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อพิมพ์แบบฟอร์ม
การชาระเงินภายหลัง ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้า
ไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกจนกว่าจะปิดระบบรับสมัครสอบ
แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
5.2 นาแบบฟอร์มการชาระเงิน ไปชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามใบแจ้ง
การชาระเงิน ทีธ่ นาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2564
โดยสามารถชาระได้ 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
5.2.1 กำรชำระทำงเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ทุกสำขำทั่วประเทศ
โดยสามารถชาระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 24 เมษายน
2564 ภายในเวลาทาการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไว้ ด้วย ทั้งนี้
ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชาระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคาร
กรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาที่ชาระเงิน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ชาระเงินแล้ว
5.2.2 กำรชำระเงินทำงแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT
ให้ผู้สมัครเปิดแอปพลิเคชั่น และเข้าสู่ระบบ “จ่ายเงิน” จากนั้นค้นหารายการ
โดยระบุ “9068” โดยตรวจสอบชื่อ “กรมอุทยานแห่งชาติฯ สอบแข่งขัน” และใส่หมายเลขอ้างอิง Ref 1 :
เลขชาระเงิน 10 หลัก และ Ref 2 : เลขประจาตัวประชาชน จากนั้นใส่จานวนค่าธรรมเนียมการสอบ และใส่รหัส
ยืนยันการชาระเงินของท่าน และกดเสร็จสิ้น โดยสามารถชาระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ถึงวันที่
24 เมษายน 2564 เวลา 22.00 น. และให้เก็บหลักฐานการชาระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
5.2.3 กำรชำระเงินผ่ำนตู้ ATM ของธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ผู้สมัครสอบต้องมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (ต้องเป็นชื่อ
ของผู้สมัครสอบเท่านั้น) สามารถเลือกชาระเงินโดยนาแบบฟอร์มการชาระเงิน ตามข้อ 5.1 ไปทารายการชาระเงิน
ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่นๆ” เลือก “ชาระ
ค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “ระบุรหัสบริษัท” ใส่รหัส Company Code คือ 9068 จากนั้นใส่หมายเลข
อ้างอิง Ref 1 : เลขชาระเงิน 10 หลัก และ Ref 2 : เลขประจาตัวประชาชน ใส่จานวนเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม
การสอบ จานวน 400 บาท (ระบบจะทาการหักค่าธรรมเนียมธนาคาร จานวน 30 บาท) โดยสามารถ
ชาระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 22.00 น. และให้เก็บหลักฐาน
การชาระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
5.3 ผู้สมัคร...

-65.3 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวนตาแหน่งละ 430 บาท
ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน 400 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จานวน 30 บาท
เมื่อสมัครสอบและชำระค่ำธรรมเนียมแล้ว จะไม่จ่ำยคืนเงินให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5.4 หลังจากที่ได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบ
สถานะการชาระเงินได้ที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการชาระเงิน”
5.5 ผู้สมัครจะได้รับเลขประจาตัวสอบ โดยจะกาหนดเลขประจาตัวสอบตามลาดับการชาระ
ค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจาตัวสอบหลังจากการชาระ
ค่าธรรมเนียมสอบแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com
หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจาตัวสอบ” ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ
ให้ครบถ้วน และนำไปใช้เป็นหลักฐำนในกำรเข้ำสอบ
ทั้งนี้ สาหรับผู้ที่ชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว แต่ไม่ได้รับเลขประจาตัวสอบ
ให้นาหลักฐานการชาระเงิน ติดต่อ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ สานักบริหารงานกลาง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาคารสืบ นาคะเสถียร ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ในเวลาราชการ
6. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ
6.1 ผู้สมัครสอบสำมำรถเลือกสมัครได้ เพียง 1 ตำแหน่งเท่ำนั้น เมื่อเลือกแล้วจะ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขตาแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้
6.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
ภำยในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 23 เมษำยน 2564 ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
6.3 ผู้สมัครไม่สามารถนาวุฒิการศึกษาที่สูงกว่ามาสมัครในวุฒิการศึกษาที่ต่ากว่าได้
6.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137
6.5 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือตรวจพบว่า
เอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่ยื่น
สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ในกรณีที่...

-7ในกรณีที่เลขประจาตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตน
เพื่อเข้าห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น ในกรณีชื่อ นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรง
กับข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
7. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบ ในวันที่ 5 พฤษภำคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com
หรือเว็บไซต์ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สานักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
http://www.dnp.go.th/personnal หรือ http://portal.dnp.go.th/p/personnal โดยกาหนดการอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่ต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
8. หลักสูตรและวิธีกำรสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี 2 ส่วน ดังนี้
8.1 กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม
200 คะแนน)
ผู้สมัครสอบในตาแหน่งใด ต้องเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตาแหน่งของตาแหน่งนั้น ตามที่ได้กาหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละ
ตาแหน่งแนบท้ายประกาศนี้
8.2 กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธี
การสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ทั้งนี้ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช จะสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถ
ที่ใช้เฉพำะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิ
เข้ำสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่งต่อไป
9. หลักฐำนและเอกสำรหลักฐำนแสดงตนในกำรเข้ำสอบ
9.1 กำรสอบแข่งขันเพือ่ วัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง ให้ผู้เข้าสอบแสดง
หลักฐาน ดังต่อไปนี้ หำกขำดหลักฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งจะไม่มีสิทธิเข้ำสอบ
(1) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ
หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน
และยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง
(2) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ที่มีเลขประจาตัวสอบ รูปถ่าย และลง
ลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
ผู้เข้าสอบ...

-8ผู้เข้าสอบที่ไม่มีใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาต
ขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักระบุ
ชัดเจนซึ่งยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง ซึ่งต้องใช้แสดงคู่กันทั้ง 2 อย่ำง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบโดย
เด็ดขาด
9.2 กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง ให้ผู้เข้าสอบแสดงหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(1) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ
หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน
และยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับ
เดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสานักงาน ก.พ. จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น
ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(5) เอกสารทางทหาร เช่น หนังสือสาคัญ (แบบ สด.8) และสมุดประจาตัวทหาร
กองหนุนประเภทที่ 1 หรือใบสาคัญ (แบบ สด.9) สาหรับทหารกองเกิน และทหารกองหนุนประเภทที่ 2 หรือ
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (แบบ สด.43)
(๘) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้ องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ
วันที่ และระบุเลขประจาตัวสอบกากับไว้มุมบนด้านขวาของสาเนาหลักฐาน และเอกสารทุกหน้า
อนึ่ง กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติ
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
10. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัด
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสม
กับตาแหน่ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ โดยคานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
11. กำรขึ้นบัญชี...

-2(2) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงาน ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี
หรือระดับที่สูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วย
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-----------------------------------

-3ตาแหน่งที่ 02 : ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จานวนอัตราว่าง 3 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดทาบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วน
ราชการ
(2) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องและทันสมัย
(3) จัดทาและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับ
ความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
(4) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทาและจัดสรรงบประมาณ
(5) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสาคัญการรับ - จ่ายเงิน
เพื่อให้การรับ - จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนา
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
ข้อกาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

-4คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี
หรือระดับที่สูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ความรูเ้ กี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
2. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-----------------------------------

-5ตาแหน่งที่ 03 : ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
จานวนอัตราว่าง 2 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกาหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
(๒) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีต่างๆ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดทารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
(4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(5) จาหน่ายพัสดุเมื่อชารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จาเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป
เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คาแนะนาในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือประจาสาหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับ
เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่ อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

-6คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี
หรือระดับที่สูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ ซึ่งประกอบด้วย
1.1 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
1.2 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
1.3 ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1.4 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.๕ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
1.6 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓
1.7 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
1.8 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
1.9 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-----------------------------------

-7ตาแหน่งที่ 04 : ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง
และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนามาสรุปเสนอประกอบการกาหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ
หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง
(2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของ
ส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกาหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการ
ให้สามารถบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
(3) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทาแผน กาหนดตัวชี้วัดในการ
ขับเคลื่อน การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(4) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรองงบประมาณของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายของหน่วยงาน
(5) สารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็น
ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนงาน หรือ
กาหนดยุทธศาสตร์ และทิศทางองค์การ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด
(6) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลเพื่อประกอบ
การเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการกาหนดตัวชี้วัดและติดตาม
ประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการกาหนดทิศทางองค์การ การวางแผนการ
ทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนงานโครงการ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(2) ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ การจัดทาคารับรอง
การปฏิบัติราชการ งานนโยบายและแผนเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

-8คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี
หรือระดับที่สูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งประกอบด้วย
1.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนทุกระดับ
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
- แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรทางบก
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
- นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
- นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
1.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดทาแผนงานโครงการ การบริหารแผนงานโครงการ
การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ
- หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
1.3 ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการจัดทางบประมาณ
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น พ.ศ. 2562
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดาเนินการตามแผนงานหรือโครงการ
ภายใต้พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1.4 ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft office) และการใช้ Internet
2. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-----------------------------------

-9ตาแหน่งที่ 05 : ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จานวนอัตราว่าง 8 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคาสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคาสั่งสาเร็จรูป
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
(2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยาและทันสมัย
(3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตาม
ความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
(4) เขียนชุดคาสั่งตามข้อกาหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) เขียนชุดคาสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคาสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคาสั่งเพื่อให้ระบบ
ปฏิบัติการทางานได้อย่างถูกต้องแม่นยาและมีประสิทธิภาพ
(6) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูล
ของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน
(7) ช่วยรวบรวมข้อ มูล วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
(8) รวบรวมข้อมูลประกอบการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทางานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง
เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน
(9) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่
เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลหรือระบบ
(10) ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อให้การออก
ใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

- 10 4. ด้านการบริการ
(1) ช่วยจัดทาคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ดาเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
(3) ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี
หรือระดับที่สูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและเหตุการณ์ปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
- การวิเคราะห์ ออกแบบ และการจัดการระบบฐานข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแนวคิด
และกระบวนการในการแก้ปัญหา
- การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
- ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
- การใช้งานระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมสาเร็จรูป
- ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)
- การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
3. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-----------------------------------

- 11 ตาแหน่งที่ 06 : ตาแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
จานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คานวณ ประมาณราคา ควบคุมงาน
ก่อสร้าง งานบารุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอานวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
(3) ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสารวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย
เพื่อให้ได้รูปแบบ แผนที่ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง
(4) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ กาหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
(5) ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มี
ความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ
(6) ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บารุง บูรณะซ่อมแซมและอานวยความปลอดภัย รวมถึงการ
แก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คาปรึกษาแนะนา ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบ
การพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

- 12 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี
หรือระดับที่สูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตาแหน่งวิศวกรโยธา ซึ่งประกอบด้วย
- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ก่อสร้างอาคาร
- ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างไม้
- ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างเหล็ก
- ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฐานราก
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้าง
- ความรู้เกี่ยวกับระบบระบายน้า ถังเก็บน้า ท่อส่งน้า ท่อระบายน้า
- ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างทาง
- ความรู้เกี่ยวกับระบบอุปกรณ์ประกอบอาคาร
2. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-----------------------------------

- 13 ตาแหน่งที่ 07 : ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จานวนอัตราว่าง 22 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ พัสดุ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการ ที่ชัดเจน
ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลง
ทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินและการพิมพ์
เอกสาร จดหมาย และหนั งสื อราชการต่าง ๆ การเตรียมการประชุม การจดรายงานการประชุม เป็นต้น
เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
(2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสื อ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับ การเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ของสานักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มี
คุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนาไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
(5) ดาเนินการด้านงานบุคคล ข้อมูลพื้นฐาน ทะเบียนประวัติ
(6) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ พนักงาน
ข้อมูลจานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสาหรับ
ใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
(7) ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
(8) จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ
แจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ หรือดาเนินการต่าง ๆ ต่อไป
(9) ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน เช่น
การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และสถานที่
เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ
(10) การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล)
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
(11) จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุม เพื่อให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดเตรียม และดาเนินการผลิตเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรม
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดาเนินงานต่าง ๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
(12) ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสาร เพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร

- 14 (13) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุ ครุภัณฑ์ งานงบประมาณ
งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
(2) อานวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่อง
การประชุม และการดาเนินงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกาหนดเวลา
และบรรลุวัตถุประสงค์
(3) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(4) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
(5) ผลิ ตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนั บสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่ว ยงาน และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ในทุกสาขาวิชา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส.
หรืออนุปริญญา หรือระดับที่สูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ซึ่งประกอบด้วย
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสานักงาน
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-----------------------------------

- 15 ตาแหน่งที่ 08 : ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จานวนอัตราว่าง 3 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) จัดทาและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด
(2) รวบรวมรายละเอียดการจัดทางบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทางบประมาณประจาปี
ของหน่วยงาน
(3) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสาคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
ในการปฏิบัติงาน
(4) ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน
ของหน่วยงาน
(5) ตรวจสอบและกากับดูแล การรับเงิน การจ่ายเงิน การนาเงินส่งคลัง
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญแก่ผู้ที่สนใจ
(2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
การทางานของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ในทุกสาขาวิชา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส.
หรืออนุปริญญา หรือระดับที่สูงกว่า

- 16 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ซึ่งประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
2. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-----------------------------------

- 17 ตาแหน่งที่ 09 : ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จานวนอัตราว่าง 9 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานพัสดุตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑) ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การเก็บรักษา นาส่งการ
ซ่อมแซม และบารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดี พร้อมต่อการใช้งาน
(๒) ทาทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสาคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดาเนินงาน
(๓) ร่างและตรวจสอบสัญญาซือ้ ขาย สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ
เพื่อเป็นหลักฐานในการดาเนินงาน
(๔) รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทารายงาน และนาเสนอผู้บังคับบัญชา
ในหน่วยงาน
(๕) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพแลรวดเร็วยิ่งขึ้น
(๖) ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
๒) ด้านการบริการ
(๑) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่
ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดาเนินการสาเร็จลุล่วง
(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ในทุกสาขาวิชา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส.
หรืออนุปริญญา หรือระดับที่สูงกว่า

- 18 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ซึ่งประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
- ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
2. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-----------------------------------

- 19 ตาแหน่งที่ 10 : ตาแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
จานวนอัตราว่าง 2 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานสถิติตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ส ารวจ จั ดท า รวบรวม ตรวจสอบข้ อมู ลสถิ ติ ที่ มี ความซั บซ้ อนไม่ มากนั ก เพื่ อเป็ น
ฐานข้อมูล หรือข้อมูลสนับสนุนในการจัดทาเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ
(2) สนับสนุนการปฏิบัติงานสารวจสถิติ อาทิ ช่วยในการจัดทาร่างตารางรายงานสถิติ ช่วยร่าง
แบบสอบถาม เพื่อให้การปฏิบัติงานสารวจสถิติดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(3) จัดหมวดหมู่ และจัดทาระเบียบข้อมูลสถิติ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
2. ด้านการบริการ
(1) ให้บริการข้อมูลสถิติแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจ เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านั้น
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
(2) ให้คาปรึกษา แนะนาแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานดาเนินไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ในทุกสาขาวิชา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส.
หรืออนุปริญญา หรือระดับที่สูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตาแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ ซึ่งประกอบด้วย
- พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้ด้านสถิติเบื้องต้นเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูล การตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสาหรับงานทางด้านสถิติ
2. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-----------------------------------

- 20 ตาแหน่งที่ 11 : ตาแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
จานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดั บปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรมโครงสร้าง
และงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่าง ๆ
(2) ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง เพื่อนามาใช้ในงานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์
(3) ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ เพื่อใช้ในการเปิดสอบราคา และ
นาไปสู่การก่อสร้างตามวัตถุประสงค์
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่
ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง
(2) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการและให้ความ
ช่วยเหลือในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส. หรือระดับ
ที่สูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตาแหน่งนายช่างเขียนแบบ ซึ่งประกอบด้วย
- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบด้านงานโยธา
- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบด้านเครื่องกล
- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม
- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมาณราคา
2. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-----------------------------------

- 21 ตาแหน่งที่ 12 : ตาแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
จานวนอัตราว่าง 2 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิ ธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ดาเนินการตรวจสอบ บารุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
(2) ดาเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง
ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
(3) ส ารวจ รวบรวมข้อมูล จัดทาสถิติ ประวัติการบารุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล
เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสาหรับนาไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน
2. ด้านการบริการ
(1) ติ ดต่ อประสานงานกับ หน่ ว ยงานทั้ง ภายในและภายนอกส่ ว นราชการที่ เกี่ ยวข้อ ง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) ให้คาแนะนาและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
การทางาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส. หรือระดับ
ที่สูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตาแหน่งนายช่างเครื่องกล ซึ่งประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้ารถยนต์
- ความรู้เกี่ยวกับระบบส่งกาลังและเครื่องล่างรถยนต์
- ความรู้เกี่ยวกับนิวเมติกและไฮรดรอลิกส์
- การซ่อมบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะทั่วไป
- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
2. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-----------------------------------

- 22 ตาแหน่งที่ 13 : ตาแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
จานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิคตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่น ๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน
(2) ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชา
และมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คาปรึกษา แนะนา จัดทาข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะ
ทั่วไปให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ในทุกสาขาวิชา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส.
หรืออนุปริญญา หรือระดับที่สูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตาแหน่งนายช่างเทคนิค ซึ่งประกอบด้วย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน
- ความรู้เกี่ยวกับการดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมบารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่น ๆ
- ความรู้เกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร
เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ
- ความรู้ความเข้าใจงานด้านช่างเทคนิคที่จาเป็นตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
----------------------------------

- 23 ตาแหน่งที่ 14 : ตาแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
จานวนอัตราว่าง 2 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการ
ใช้งาน ดูแล บารุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ
ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์
รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนอง
ความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
(2) จัดทาระเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบารุงรักษา
(3) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน
หรือกฎหมายกาหนด
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบ
การปฏิบัติงาน ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส. หรือระดับ
ที่สูงกว่า

- 24 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตาแหน่งนายช่างไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมทางไฟฟ้า
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และคานวณวงจรไฟฟ้า
- ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดทางไฟฟ้า
- ความรู้เกี่ยวกับวิธีบารุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
- ความรู้เบื้องต้นด้านไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์
- ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร
- ความรู้เกี่ยวกับระบบสายส่งและสายอากาศ ระบบสื่อสารด้วยระบบเส้นใยนาแสง
- ความรู้เกี่ยวกับดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
- ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
2. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
----------------------------------

- 25 ตาแหน่งที่ 15 : ตาแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
จานวนอัตราว่าง 3 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิ บัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้ตรงตาม
หลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
(2) ตรวจสอบ แก้ไข และกาหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ถอดแบบ เพื่อสารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
(4) ควบคุ มงานก่อ สร้า ง งานปรับ ปรุง และซ่อ มแซม หรื อตรวจการจ้ างตามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
(5) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
(2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส. หรือระดับ
ที่สูงกว่า

- 26 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตาแหน่งนายช่างโยธา ซึ่งประกอบด้วย
- การเขียนแบบ ประมาณราคาก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง การสารวจ และความรู้
ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านโยธา
- การตรวจและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ถนน งานสาธารณูปโภค และการทดสอบ
วัสดุด้านวิศวกรรมโยธา
2. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-----------------------------------

- 27 ตาแหน่งที่ 16 : ตาแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
จานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานช่างศิลป์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ออกแบบงานศิลป์และตกแต่งภายใน บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา การจัดทา
ภาพ ฉาก ประดิษฐ์ ตัวอักษร เวทีของหน่ว ยงาน ผั งสถานที่ สื่ อสิ่งพิมพ์ จัดตกแต่งห้ องประชุมและอาคาร
สถานที่เพื่อประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และสื่อความได้
เป็นอย่างดี
(2) ดูแล จัดเก็บ บารุงรักษา ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์การทางานให้เป็นระบบเพื่อให้อุปกรณ์
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการแก่บุคลากร
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลป์
(2) ช่วยจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ แผ่นพับและนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพพจน์ และส่งเสริมการออกแบบงานศิลป์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส. หรือระดับ
ที่สูงกว่า
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตาแหน่งนายช่างศิลป์ ซึ่งประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับงานด้านช่างศิลป์ การออกแบบ การจัดงานศิลป์ บอร์ด สื่อสิ่งพิมพ์ ป้าย
โฆษณา และงานอื่น ๆ ทางด้านช่างศิลป์
- ความรู้ในหลักการออกแบบและองค์ประกอบศิลป์ การออกแบบ การตกแต่ง และจัดนิทรรศการ
- ความรู้ความสามารถในการออกแบบกราฟิก Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
2. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และเหตุการณ์ปัจจุ บัน
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-----------------------------------

- 28 ตาแหน่งที่ 17 : ตาแหน่งนายช่างสารวจปฏิบัติงาน
จานวนอัตราว่าง 21 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึก ษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างสารวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สารวจรังวัด จัดทาแผนที่ป่าอนุรักษ์
(2) สารวจรังวัด หมายแนวเขต และจัดทาเครื่องหมายแนวเขตป่าอนุรักษ์
(3) สารวจรังวัด จัดทาหมุดหลักฐานแผนที่
(4) สารวจรังวัด แปลงถือครองที่ดินของราษฎร ในเขตป่าอนุรักษ์
(5) สารวจรังวัด จัดทาระวางแผนที่ มาตรฐาน มาตราส่วน 1:4,000
(6) สารวจรังวัดตรวจสอบแปลงที่ดินกับขอบเขตป่าอนุรักษ์
(7) สารวจรังวัดรายละเอียดภูมิประเทศ เช่น ลาคลอง ห้วย ถนน เพื่อจัดทาแผนที่ป่าอนุรักษ์
(8) สารวจ ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คาปรึกษา แนะนา ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปแก่บุคลากรทุกสายงาน
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) ให้คาแนะนา ปรึกษา ตอบปัญหา เกี่ยวกับงานสารวจรังวัด จัดทาแผนที่ และตรวจสอบ
แปลงที่ดิน ที่ตนมีความรับผิดชอบ แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับ
ทราบข้อมูลเบื้องต้นที่มีประโยชน์
(3) ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
(4) ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลื อ
และร่วมมือในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการทางานของ
หน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท). หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา
สาขาวิชาสารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ. ในระดับ ปวท. หรือ ปวส.
หรือระดับที่สูงกว่า

- 29 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตาแหน่งนายช่างสารวจ ซึ่งประกอบด้วย
- การสารวจรังวัดแนวเขตที่ดิน เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าพิกัดฉาก เพื่อนามาจัดทาแผนที่
- การสารวจรังวัด ด้วยเครื่องมือรับสัญญาณจากดาวเทียม (GPS)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียม (GPS)
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่ภูมิประเทศ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหมุดหลักฐานแผนที่
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แผนที่ภูมิประเทศ เช่น มาตราส่วนแผนที่ การวัดระยะทาง
ในแผนที่การคานวณเนื้อที่
- ความรู้ เกี่ยวกับเครื่องมือ สารวจรังวัด
2. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
----------------------------------

1. การกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ตาแหน่งประเภททัว่ ไป ระดับวุฒิ ปวท. ป.กศ.สูง อนุปริญญา
อัตราเงินเดือน 10,840 - 11,930 (เงินทีจ่ ะได้รับเพิม่ 1,090) ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลว. 27 ธ.ค. 55
ปัจจัยทีน่ ามาพิจารณา
ปัจจัยที่ 1 ลาดับทีห่ รือผลคะแนนสอบแข่งขันหรือคัดเลือก
บรรจุเข้ารับราชการ
ปัจจัยที่ 2 ประสบการณ์ในการทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับตาแหน่ง
ทีบ่ รรจุและแต่งตั้ง
ปัจจัยที่ 3 การบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่งประเภททัว่ ไป
ระดับปฏิบัติงานในสายงานที่ ก.พ. กาหนด
ปัจจัยที่ 4 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ผลการสอบบรรจุเข้ารับราชการในลาดับทีไ่ ม่เกินเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90
และมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงาน
มีประสบการณ์ในงานทีเ่ กี่ยวข้องกับตาแหน่งทีบ่ รรจุและแต่งตั้ง 3 ปี
ขึ้นไปในหน่วยงานทีเ่ ป็นนิติบุคล โดยมีเอกสารแสดงประวัติการทางาน
หรือหนังสือรับรองการทางานทีแ่ สดงว่ามีผลการปฏิบัติงานในระดับดี
หรือในระดับทีย่ อมรับได้
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กาหนด
จานวน 36 สายงาน
ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษทีห่ น่วยงานจัดสอบตั้งแต่ 70 คะแนน
ขึ้นไป

ร้อยละ
20

จานวนเงิน
หมายเหตุ
ทีจ่ ะได้รับ
เพิ่ม
220 การปรับจานวนเงินแต่ละ

50

540

10

110

20

220

ปัจจัยที่เป็นจานวนเต็ม
และนาไปเฉลี่ยในปัจจัยอื่น
เพื่อความเหมาะสมในการ
คิดคานวณ ทั้งนี้ จานวน
เงินที่ได้รับเพิ่ม รวม
ทั้งหมดต้องไม่เกินตามที่
ก.พ.กาหนด

2. การกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ตาแหน่งประเภททัว่ ไป ระดับวุฒิ ปวส.
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 (เงินทีจ่ ะได้รับเพิม่ 1,150) ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลว. 27 ธ.ค. 55
ปัจจัยทีน่ ามาพิจารณา
ปัจจัยที่ 1 ลาดับทีห่ รือผลคะแนนสอบแข่งขันหรือคัดเลือก
บรรจุเข้ารับราชการ
ปัจจัยที่ 2 ประสบการณ์ในการทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับตาแหน่ง
ทีบ่ รรจุและแต่งตั้ง
ปัจจัยที่ 3 การบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่งประเภททัว่ ไป
ระดับปฏิบัติงานในสายงานที่ ก.พ. กาหนด
ปัจจัยที่ 4 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ผลการสอบบรรจุเข้ารับราชการในลาดับทีไ่ ม่เกินเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90
และมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงาน
มีประสบการณ์ในงานทีเ่ กี่ยวข้องกับตาแหน่งทีบ่ รรจุและแต่งตั้ง 3 ปี
ขึ้นไปในหน่วยงานทีเ่ ป็นนิติบุคล โดยมีเอกสารแสดงประวัติการทางาน
หรือหนังสือรับรองการทางานทีแ่ สดงว่ามีผลการปฏิบัติงานในระดับดี
หรือในระดับทีย่ อมรับได้
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กาหนด
จานวน 36 สายงาน
ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษทีห่ น่วยงานจัดสอบตั้งแต่ 70 คะแนน
ขึ้นไป

ร้อยละ
20

จานวนเงิน
หมายเหตุ
ทีจ่ ะได้รับ
เพิ่ม
230 การปรับจานวนเงินแต่ละ

50

570

10

120

20

230

ปัจจัยที่เป็นจานวนเต็ม
และนาไปเฉลี่ยในปัจจัยอื่น
เพื่อความเหมาะสมในการ
คิดคานวณ ทั้งนี้ จานวน
เงินที่ได้รับเพิ่ม รวม
ทั้งหมดต้องไม่เกินตามที่
ก.พ.กาหนด

3. การกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับวุฒิปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 (เงินทีจ่ ะได้รับเพิม่ 1,500) ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลว. 27 ธ.ค. 55
ปัจจัยทีน่ ามาพิจารณา
ปัจจัยที่ 1 ลาดับทีห่ รือผลคะแนนสอบแข่งขันหรือคัดเลือก
บรรจุเข้ารับราชการ
ปัจจัยที่ 2 ประสบการณ์ในการทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับตาแหน่ง
ทีบ่ รรจุและแต่งตั้ง
ปัจจัยที่ 3 การมีวุฒิการศึกษาทีเ่ ทียบได้ในระดับเดียวกัน
มากกว่า
ปัจจัยที่ 4 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ผลการสอบบรรจุเข้ารับราชการในลาดับทีไ่ ม่เกินเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90
และมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงาน
มีประสบการณ์ทางานในตาแหน่งทีส่ มัคร ในหน่วยงานทีเ่ ป็นนิติบุคคล
โดยมีเอกสารแสดงประวัติการทางาน หรือหนังสือรับรองการทางานที่
แสดงว่ามีผลการปฏิบัติงานในระดับดี หรือในระดับทีย่ อมรับได้
ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
คุณวุฒิอื่นในระดับเดียวกันเพิม่ เติมจากวุฒิทใี่ ช้ในการบรรจุฯ และ
คุณวุฒินั้นสนับสนุนการปฏิบัติงานในตาแหน่งทีไ่ ด้รับการบรรจุ
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวุฒิจากต่างประเทศ หรือสาเร็จการศึกษา
ในประเทศ และมีคะแนนสอบ TOEFL หรือคะแนนอื่นทีเ่ ทียบได้
ตั้งแต่ 500 คะแนน ขึ้นไป หรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ
จากหน่วยงานจัดสอบ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป

ร้อยละ
20

จานวนเงิน
หมายเหตุ
ทีจ่ ะได้รับ
เพิ่ม
300 การปรับจานวนเงินแต่ละ

30

450

10

150

40

600

ปัจจัยที่เป็นจานวนเต็ม
และนาไปเฉลี่ยในปัจจัยอื่น
เพื่อความเหมาะสมในการ
คิดคานวณ ทั้งนี้ จานวน
เงินที่ได้รับเพิ่ม รวม
ทั้งหมดต้องไม่เกินตามที่
ก.พ.กาหนด

4. การกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับวุฒิปริญญาโท
อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 (เงินทีจ่ ะได้รับเพิม่ 1,750) ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลว. 27 ธ.ค. 55
ปัจจัยทีน่ ามาพิจารณา
ปัจจัยที่ 1 ลาดับทีห่ รือผลคะแนนสอบแข่งขันหรือคัดเลือก
บรรจุเข้ารับราชการ
ปัจจัยที่ 2 ประสบการณ์ในการทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับตาแหน่ง
ทีบ่ รรจุและแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ผลการสอบบรรจุเข้ารับราชการในลาดับทีไ่ ม่เกินเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90
และมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงาน
มีประสบการณ์ทางานในตาแหน่งทีส่ มัคร ในหน่วยงานทีเ่ ป็นนิติบุคคล
โดยมีเอกสารแสดงประวัติการทางาน หรือหนังสือรับรองการทางาน
ทีแ่ สดงว่ามีผลการปฏิบัติงานในระดับดี หรือในระดับทีย่ อมรับได้
ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
ปัจจัยที่ 3 การบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่งประเภทวิชาการ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ในสายงานที่ ก.พ. กาหนด
ระดับปฏิบัติการในสายงานที่ ก.พ. กาหนด
จานวน 54 สาย
ปัจจัยที่ 4 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือ
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวุฒิจากต่างประเทศ หรือสาเร็จการศึกษา
ภาษาต่างประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ในประเทศ และมีคะแนนสอบ TOEFL หรือคะแนนอื่นทีเ่ ทียบได้
ตั้งแต่ 500 คะแนน ขึ้นไป หรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจาก
หน่วยงานจัดสอบตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป

ร้อยละ
20

จานวนเงิน
หมายเหตุ
ทีจ่ ะได้รับ
เพิ่ม
350 การปรับจานวนเงินแต่ละ

30

520

20

350

30

530

ปัจจัยที่เป็นจานวนเต็ม
และนาไปเฉลี่ยในปัจจัยอื่น
เพื่อความเหมาะสมในการ
คิดคานวณ ทั้งนี้ จานวน
เงินที่ได้รับเพิ่ม รวม
ทั้งหมดต้องไม่เกินตามที่
ก.พ.กาหนด

สายงานที่ ก.พ. กาหนดให้ส่วนราชการอาจใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาให้ผู้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
(ตาแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน จานวน 36 สายงาน)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

สายงาน
ปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศ
ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข
ปฏิบัติงานเภสัชกรรม
ปฏิบัติงานรังสีการแพทย์
ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟู
พยาบาลเทคนิค
สัตวแพทย์
ปฏิบัติงานกายอุปกรณ์
ปฏิบัติงานช่างทันตกรรม
ปฏิบัติงานชั่งตวงวัด
ปฏิบัติงานสื่อสาร
ปฏิบัติงานประมง
ปฏิบัติงานป่าไม้
ปฏิบัติงานสัตวบาล
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยา
ปฏิบัติงานอุทกวิทยา
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลาดับ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

สายงาน
ปฏิบัติงานช่างพิมพ์
ปฏิบัติงานช่างศิลปกรรม
ปฏิบัติงานช่างหล่อ
ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานช่างขุดลอก
ปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ
ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล
ปฏิบัติงานช่างตรวจสภาพรถ
ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติงานช่างโยธา
ปฏิบัติงานช่างรังวัด
ปฏิบัติงานช่างโลหะ
ปฏิบัติงานช่างสารวจ
ปฏิบัติงานช่างเหมืองแร่
ปฏิบัติงานช่างออกแบบเรือ
ปฏิบัติงานช่างอากาศยาน
ปฏิบัติงานตรวจโรงงาน
ปฏิบัติงานช่างชลประทาน

สายงานที่ ก.พ. กาหนดให้ส่วนราชการอาจใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาให้ผู้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
(ตาแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ จานวน 54 สายงาน)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

สายงาน
วิชาการคอมพิวเตอร์
วิชาการป่าไม้
วิชาการสัตวบาล
สารวจดิน
ธรณีวิทยา
กายภาพบาบัด
กิจกรรมบาบัด
ทันตแพทย์
เทคนิคการแพทย์
นายสัตวแพทย์
พยาบาลวิชาชีพ
แพทย์
แพทย์แผนไทย
เภสัชกรรม
รังสีการแพทย์
วิชาการพยาบาล
เวชศาสตร์การสื่อความหมาย
กายอุปกรณ์
ช่างกลเรือ
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
สถาปัตยกรรม
วิชาการชั่งตวงวัด
วิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร
วิชาการเกษตร
วิชาการประมง

ลาดับ
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

สายงาน
กีฏวิทยา
ชีววิทยารังสี
นิติวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์เคมี
นิวเคลียร์ฟิสิกส์
ฟิสิกส์รังสี
วิชาการโรคพืช
วิชาการอุทกวิทยา
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
สัตววิทยา
อุตุนิยมวิทยา
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ตรวจเรือ
ตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน
วิชาการกษาปณ์
วิชาการแผนที่ภาพถ่าย
วิศวกรรม
วิศวกรรมการเกษตร
วิศวกรรมนิวเคลียร์
วิศวกรรมปิโตรเลียม
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมรังวัด
วิศวกรรมโลหการ
วิศวกรรมสารวจ
วิศวกรรมเหมืองแร่
วิศวกรรมชลประทาน

