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ส ำเนำ 
     
            ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งต่าง ๆ 
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

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

  ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้า
รับราชการในต าแหน่งต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17  
ลงวันที่  11  ธันวาคม  2556  เรื่อง  การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  จึงประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขันฯ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
1.1  ต าแหน่งนักวิชาการปา่ไม้ปฏิบัติการ 
1.2  ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 
1.3  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
1.4  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
1.5  ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
1.6  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
1.7  ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
1.8  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
1.9  ต าแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
1.10  ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 
1.11  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
1.12  ต าแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 
1.13  ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ   
อัตราเงินเดือนระหว่าง  15,000 - 16,500  บาท  หรือตามที่ ก.พ. ก าหนด  ทั้งนี้  จะได้รับ

เงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ฉบับลงวันที่  2  ธันวาคม  
พ.ศ. 2554  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 

ต ำแหน่งประเภทท่ัวไป 
1.14  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
1.15  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
1.16  ต าแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 
1.17  ต าแหน่งนายช่างส ารวจปฏิบัติงาน 
 

อัตราเงินเดือน... 
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อัตราเงินเดือนระหว่าง  11,500 - 12,650  บาท  หรือตามที่ ก.พ. ก าหนด  ทั้งนี้  จะได้รับ
เงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ฉบับลงวันที่  2  ธันวาคม  
พ.ศ. 2554  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง 

2. จ ำนวนต ำแหน่งว่ำงท่ีจะบรรจุครั้งแรก 
ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
2.1  ต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ   จ านวน  25  อัตรา 
2.2  ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ    จ านวน  14  อัตรา 
2.3  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   จ านวน    1  อัตรา 
2.4  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  จ านวน    1  อัตรา 
2.5  ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ   จ านวน    1  อัตรา 
2.6  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จ านวน    1  อัตรา 
2.7  ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  จ านวน    1  อัตรา 
2.8  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ   จ านวน    1  อัตรา 
2.9  ต าแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ   จ านวน    2  อัตรา 
2.10  ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ  จ านวน    1  อัตรา 
2.11  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  จ านวน    2  อัตรา 
2.12  ต าแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ   จ านวน    1  อัตรา 
2.13  ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ     จ านวน    2  อัตรา 
ต ำแหน่งประเภทท่ัวไป 
2.14  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   จ านวน    1  อัตรา 
2.15  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จ านวน    2  อัตรา 
2.16  ต าแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน   จ านวน    5  อัตรา 
2.17  ต าแหน่งนายช่างส ารวจปฏิบัติงาน   จ านวน  18  อัตรา 

3. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร 

สอบแข่งขันของแต่ละต าแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้  

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ    
 4.1  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และไม่มีลักษณะต้องห้ำม  ตามมาตรา 36  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ดังต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข. ลักษณะต้องห้ำม 

(1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 

(2)  เป็นคนไร.้.. 
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(2) เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริตหรือ   
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ 
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอื่น 
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้  

หรือตามกฎหมายอื่น 
(11) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  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  ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1)  ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้  
แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองแล้ว     
   ส าหรับพระภิกษหุรือสามเณร  ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501  
ลงวันที่  27  มิถุนายน  2501  และตามความในข้อ 5  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  17  มีนาคม  2538 

4.2  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละต าแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ 

5. กำรรับสมัครสอบ 
       5.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่  20  พฤศจิกำยน  
2558  ถึงวันที ่ 15  ธันวำคม  2558  ตลอด  24  ชัว่โมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตามขั้นตอนดังนี้ 

(1) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์  http://job.dnp.go.th  หรือเว็บไซต์กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  http://www.dnp.go.th  หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน 2559” 

(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน  ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนด  ระบบจะ 
ก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์  บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
 

(3)  พิมพ์แบบฟอร์ม... 

http://job.dnp.go.th/
http://www.dnp.go.th/
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(3) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A๔  จ านวน  1  แผ่น  หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น  ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ  File  ลงในสื่อบันทึกข้อมูล   

ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้  ผู้ สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน  หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก  แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 

5.2  น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินเฉพำะที่เคำน์เตอร์  บมจ.ธนำคำรกรุงไทย  
ทุกสำขำทั่วประเทศ  ตั้งแต่วันที่  20  พฤศจิกำยน  2558  ถึงวันที่  16  ธันวำคม  2558  ภำยในเวลำ
ท ำกำรของธนำคำร  กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์  เม่ือช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

5.3  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จ านวน  330  บาท  ซึ่งประกอบด้วย 
  (1)  ค่าธรรมเนียมสอบ  จ านวน  300  บาท 
  (2)  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน  30  บาท 

     ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
5.4  ผู้สมัครที่ช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบแล้ว  จะได้รับเลขประจ ำตัวสอบ  

โดยจะก ำหนดเลขประจ ำตัวสอบตำมล ำดับกำรช ำระค่ำธรรมเนียมสอบ  ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและ
พิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจ าตัวสอบหลังจากการช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว  3  วันท าการทางระบบอินเทอร์เน็ต  
ที่เว็บไซต์  http://job.dnp.go.th  เมื่อพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจ าตัวสอบแล้ว  ให้ติดรูปถ่ายขนาด  1x1.5 นิ้ว  
พร้อมลงลายมือชื่อ  และน ำไปแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน   

      ทั้งนี้  ส าหรับผู้ที่ช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว  แต่ไม่ได้รับเลขประจ าตัวสอบ  
ให้น าหลักฐานการช าระเงิน  ติดต่อฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  ส่วนการเจ้าหน้าที่  ส านักบริหารงานกลาง 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  อาคารเอช เอ สเลด ชั้น 3  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร  ภำยในวันที่  23  ธันวำคม  2558   

6. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ 
6.1  ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น 
6.2  ผู้สมัครสอบสำมำรถเลือกสมัครได้เพียง 1 ต ำแหน่งเท่ำนั้น  เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง

แก้ไขต าแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้  และให้เข้าสอบตามวัน เวลา ที่ก าหนดในแต่ละต าแหน่ง 
6.3  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง

ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ  ในข้อ 4.2  โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  
ภำยในวันปิดรับสมัครสอบ  คือ  วันที่  15  ธันวำคม  2558  ทั้งนี้  การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้น
ปริญญาบัตร  หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด  จะถือตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

6.4  การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น  ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ  และรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551  
ดังนั้น  หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ  อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน  ตามประมวล
กฎหมายอาญา  มาตรา 137 

 
 

6.5  ผู้สมัครสอบ... 
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6.5  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  ในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน  ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่
เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น  และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

7. กำรประกำศรำยช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ  

และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ในวันที่  29  มกรำคม  2559  ทางเว็บไซต์  http://job.dnp.go.th  หรือ
เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  http://www.dnp.go.th  หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน 2559”  

8. หลักสตูรและวิธีกำรสอบ  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน  มี  2  สว่น  ดังนี ้ 
     8.1  กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง  (คะแนนเต็ม  

200 คะแนน)   
  ผู้สมัครสอบในต าแหน่งใด  ต้องเข้าสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้

เฉพาะต าแหน่งของต าแหน่งนั้นตามที่ได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละ
ต าแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้ 

8.2  กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการ

สัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืน  เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท างาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

ทั้งนี้  จะสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งก่อน  และเม่ือสอบผ่ำน
กำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งแล้ว  จึงจะมีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับ
ต ำแหน่ง   

9. หลักฐำนและเอกสำรที่ต้องย่ืนในวันสอบ  
9.1   กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง  ให้ผู้เข้าสอบแสดง

หลักฐาน  ดังต่อไปนี้  หำกขำดหลักฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งจะไม่มีสิทธิเข้ำสอบ 
   (1)  บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย  

ลายมือชื่อ  และเลขประจ าตัวประชาชน  13  หลักระบชุัดเจน 
   (2)  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต  ที่มีเลขประจ าตัวสอบ  ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง  

ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า  ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  ขนาด 1x1.5  นิ้ว  และลงลายมือ
ชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 

ผู้เข้าสอบที่ไม่มีใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  และบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย  
ลายมือชื่อ  และเลขประจ าตัวประชาชน  13  หลักระบุชัดเจน  ซึ่งต้องใช้แสดงคู่กันทั้ง 2 อย่ำง  จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 

9.2  กำรสอบ... 
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9.2  กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง  ให้ผู้เข้าสอบแสดงหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

   (1)  บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย  
ลายมือชื่อ  และเลขประจ าตัวประชาชน  13  หลักระบชุัดเจน  ฉบับจริง  พร้อมส ำเนำ  จ ำนวน  1  ฉบับ 
     (2)  ส าเนาปริญญาบัตร /ส าเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และส าเนาระเบียน
แสดงผลการศึกษา (Transcript  of  Records)  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร  
โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 
     ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย  กฎ  หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร  คือ  วันที่ 15  ธันวำคม  2558  
ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้น าหนังสือรั บรองคุณวุฒิที่
สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร  
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัคร  มายื่นแทน 
       (3)  ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด  
จ านวน  1  ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครสอบต าแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ  และต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ) 

   (4)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
     (5)  ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป       
ของ ส านักงาน ก.พ.  ดังนี้ 
           -  ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร  ระดับปฏิบัติกำร  ใช้หนังสือรับรองผลการสอบ
ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  ของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญำตรีขึ้นไป (ฉบับจริง)  พร้อมส ำเนำ  
จ ำนวน  1  ฉบับ  ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน 
ก.พ  ในระดบัปริญญาโท  ให้แนบส าเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาโท  เพิ่มอีก  1  ฉบับ 
           -  ต ำแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงำน  ใช้หนังสือรับรองผลการสอบ
ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป 
(ฉบับจริง)  พร้อมส ำเนำ  จ ำนวน  1  ฉบับ  ในกรณีท่ียื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไป ของส านักงาน ก.พ  ในระดับปริญญาตรี  หรือปริญญาโท  ให้แนบส าเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี  
หรือปริญญาโท  เพิ่มอีก  1  ฉบับ 
     (6)  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน  เช่น  
ใบส าคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  เป็นต้น  จ านวนอย่างละ  1  ฉบับ 
     (7)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็น โรคต้องห้าม 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  คือ                                            ) 

      -  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
      -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
      -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
      -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
      -  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 

ทั้งนี.้.. 
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3. ด้านการประสานงาน 

(1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  รวมถึงประสานงานตามพันธกรณีเพ่ือให้เป็นไปตามอนุสัญญาต่าง ๆ 
ด้านอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
          ให้บริการข้อมูลสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  การ
ก าหนดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการ  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การจัดท าระบบสื่อความหมาย  และ
พัฒนาการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว  ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ  
และการบริการการท่องเที่ยวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน  การบริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
การเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์สัตว์ป่า  เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   

  1.  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางวนศาสตร์  และ 
  2.  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  200 คะแนน)   

  ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้  โดยวิธีการ
สอบข้อเขียน  ดังต่อไปนี้   
       1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตลอดจนเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ 
       2. ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการป่าไม้  ซึ่งประกอบด้วย 
               -  การจัดการเพ่ือคุ้มครอง อนุรักษ์ รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา 
               -  การค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านทรัพยากรป่าไม้ความหลากหลายทางชีวภาพใน
พ้ืนที่อนุรักษ ์
              -  การจัดการและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ การจัดท าและควบคุมระบบข้อมูลที่ดินในพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการป่าไม้ 
              -  การป้องกัน ปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า   

    -  การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 
              -  การบริหารจัดการการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูต้นน้ า 
              -  การบริหารจัดการพ้ืนที่และการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
              -  การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ และการนันทนาการ 
              -  งานวิชาการด้านป่าไม้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของคนไทย และที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน 

----------------------------------- 
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ต าแหน่งที่  02  :  ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 

จ านวนอัตราว่าง   14  อัตรา  
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน  
ปฏิบัติงานด้านนิติการ  ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
    (1)  เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ

ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณา
ของผู้บังคับบัญชา 

    (2)  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์และอ านวยความสะดวกในการท างาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรม
ต่อทุกฝ่าย 

    (3)  ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการด าเนินการ
เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการด าเนินการใดๆ ตามกฎหมาย
ปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการด าเนินคดีของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
และสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
(1)  ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
(2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
    ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ

ในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการด าเนินงานของ
บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  1.  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาตร์ และ 
  2.  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
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หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  200 คะแนน)   

  ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนิติกร  โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
ดังต่อไปนี้   
       1.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตลอดจนเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ 
       2.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งประกอบด้วย 
                2.1  กฎหมายสารบัญญัติ 
                   -  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
                   -  ประมวลกฎหมายอาญา 
                2.2  กฎหมายวิธีสหบัญญัติ 
                   -  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
                   -  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
                2.3  กฎหมายมหาชน 
                   -  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
                   -  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
                   -  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2542 
                2.4  กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
                   -  พระราชบัญญัติป่าไม้ พทุธศักราช 2484 
                   -  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
                   -  พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
                   -  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

     2.5  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 

----------------------------------- 
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ต าแหน่งที่  03  :  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

จ านวนอัตราว่าง   1  อัตรา  
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1)  ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารส านักงาน ในด้านต่างๆ 

เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ 
และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น 

(2)  ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารส าหรับ
การประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 

(3)  จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ เพ่ือให้
การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

(4)  ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

(5)  ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหารของ
หน่วยงาน เพ่ือการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป 

2. ด้านการวางแผน 
    วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
(1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
(2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
    ตอบปัญหา ชี้แจง และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่

หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่
รับผิดชอบ 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  1.  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชารัฐศาสตร์  หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์)  
และ 
  2.  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  200 คะแนน)   

  ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  โดยวิธีการ
สอบข้อเขียน  ดังต่อไปนี้   
       1.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตลอดจนเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ 
       2.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน  และด้านเลขานุการที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งประกอบด้วย 

 -  ความรู้ด้านการจัดการองค์กร  
 -  ความรู้ด้านการวางแผนและการจัดท างบประมาณ  
 -  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
 -  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และ    

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 -  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และ        

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
-  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft office) และการใช้ 

Internet ในการปฏิบัติงาน 
 

----------------------------------- 
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ต าแหน่งที่  04  :  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

จ านวนอัตราว่าง   1  อัตรา  
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1)  รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง 

และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ 
หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง 

(2)  รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของ
ส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนก าหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการ
ให้สามารถบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 

(3)  วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดท าแผน  ก าหนดตัวชี้วัดในการ
ขับเคลื่อน การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

(4)  ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรองงบประมาณของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล และนโยบายของหน่วยงาน 

(5)  ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็น 
ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนงาน หรือ
ก าหนดยุทธศาสตร์  และทิศทางองค์การ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 

(6)  ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลเพื่อประกอบ 
การเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการก าหนดตัวชี้วัดและติดตาม
ประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

2. ด้านการวางแผน 
    วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการก าหนดทิศทางองค์การ  การวางแผนการ

ท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
(1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
(2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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4. ด้านการบริการ 

(1)  รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนงานโครงการ  
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

(2)  ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ  งานนโยบายและแผนเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  1.  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชารัฐศาสตร์  หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์)  และ 
  2.  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  200 คะแนน)   

  ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ดังต่อไปนี้   
       1.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตลอดจนเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ 
      2.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานนโยบายและแผนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งประกอบด้วย 

-  ความรู้ความเข้าใจด้านการก าหนดยุทธศาสตร์ 
-  ความรู้ความเข้าใจในการก าหนดตัวชี้วัด 
-  ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 
-  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผน  การตั้งงบประมาณประจ าปี  การจัดท าแผนงาน

โครงการ  การบริหารแผนงานโครงการ  การวิเคราะห์และการติดตามประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงาน  
-  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft office) และการใช้ 

Internet ในการปฏิบัติงาน 
 

----------------------------------- 
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ต าแหน่งที่  05  :  ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

จ านวนอัตราว่าง   1  อัตรา  
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1)  ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ 
(2)  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดท าบันทึก สรุปรายงานการประชุม

ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อน าเสนอผู้บังคับบัญชา 
(๓)  ด าเนินการว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับต่างประเทศ 
(4)  จัดเตรียมข้อมูลส าหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพ่ือให้การ

ประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 
(6)  ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในการเจรจาอนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ

ต่างๆ 
(7)  ด าเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการอนุมัติให้ข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธุ์พืช ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน และประชุมในต่างประเทศ 
(๘)  ส่งเสริม สนับสนุน ด าเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุ

อุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป
ด้วยความราบรื่น 

2. ด้านการวางแผน 
    (1)  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
(2)  จัดท าแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

3. ด้านการประสานงาน 
(1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
(2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
(๓)  รวบรวม สรุปข้อมูล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ 

และการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน และประชุมในต่างประเทศของข้าราชการกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

(4)  รวบรวม สรุปข้อมูล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการอนุวัติตามอนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ 
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4. ด้านการบริการ 

(1)  เผยแพร่ความรู้ทั่วไปด้านการต่างประเทศแก่ผู้มาติดต่อ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดี
และถูกต้อง เผยแพร่ความรู้ ให้ค าปรึกษาและชี้แจงตอบปัญหาด้านการต่างประเทศแก่ผู้ที่มาติดต่อเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจอันดีและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  

(๒)  เผยแพร่ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะในการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน
และประชุมในต่างประเทศ 

(๓)  เผยแพร่ผลการด าเนินงาน การอนุวัติตามอนุสัญญาและพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

(4)  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูล 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  1.  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชา
หนึ่งทางภาษาอังกฤษ  หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  และ 
  2.  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  200 คะแนน)   

  ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์  โดยวิธีการ
สอบข้อเขยีน  ดังต่อไปนี้   
       1.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตลอดจนเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ 
       2.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์  ซึ่งประกอบด้วย 

-  การร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ  
-  การตีความ สรุปความ และการแปลความภาษาอังกฤษ  เป็นภาษาไทย  
-  การตีความ สรุปความ และการแปลความภาษาไทย  เป็นภาษาอังกฤษ  
-  ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญา  สนธิสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านทรัพยากร- 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน หรืออ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฯลฯ 

-  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้าราชการที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ 
 

----------------------------------- 
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ต าแหน่งที่  06  :  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

จ านวนอัตราว่าง   1  อัตรา  
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1)  จัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ 

เงินทุนหมนุเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วน
ราชการ 

(2)  รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องและทันสมัย 

(3)  จัดท าและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณตรง
กับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 

(4)  ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้การใช้จ่ายเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าและจัดสรรงบประมาณ 

(5)  ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ - จ่ายเงิน 
เพ่ือให้การรับ - จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 

(6)  ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน า
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
ข้อก าหนด 

2. ด้านการวางแผน 
    วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
(1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
(2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
(1)  ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ

ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
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(2)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่

เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  1.  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  และ 
  2.  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  200 คะแนน)   

   ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ดังต่อไปนี้   
       1.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตลอดจนเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ 
       2.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และงบประมาณ  ซึ่งประกอบด้วย 

-  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
-  การจัดท าสอบทานข้อมูลทางการเงิน  รายงานการเงิน และวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 
-  ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
-  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี  หลักการและนโยบายการบัญชี  มาตรฐานทางบัญชี  

 
----------------------------------- 
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ต าแหน่งที่  07  :  ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

จ านวนอัตราว่าง   1  อัตรา  
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1)  รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน 

การท าสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพ่ือให้การตรวจสอบด าเนินไปอย่างถูกต้องและ
ได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง 

(2)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ เพ่ือดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

 (3)  จัดท ารายงานการตรวจสอบ เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชา
หรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการด าเนินงาน 

 (4)  ร่วมประเมินความเสี่ยงและวางระบบควบคุมภายใน ให้เพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิผล 
ตลอดจนปรับปรุง และรายงานผลการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแบบรายการตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  เพ่ือน าไปสู่การ
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อไป 

2. ด้านการวางแผน 
    วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
(1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
(2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
(1)  ฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยตรวจรับและ

เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหา
ข้อขัดแย้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(2)  ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงาน ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  1.  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  และ 
  2.  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  200 คะแนน)   

  ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน  
โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ดังต่อไปนี้   
       1.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตลอดจนเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ 
       2.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  ได้แก่  การบริหารความเสี่ยง  การควบคุม
ภายใน  มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555  
มติคณะรัฐมนตรี  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
       3.  ความรู้ด้านการเงินการคลังภาครัฐ  และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน  เกี่ยวกับบุคลากร  งบประมาณ  การเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  และการใช้รถราชการ 
 

----------------------------------- 
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ต าแหน่งท่ี  08  :  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

จ านวนอัตราว่าง   1  อัตรา  
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1)  รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อก าหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ 
(2)  ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา

ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ 
(3)  จัดท ารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ 

เพ่ือให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก 
(4)  ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน 
(5)  จ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จ าเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป 

เพ่ือให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด 
(6)  ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน าในการ

ปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

2. ด้านการวางแผน 
    วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
(1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
(2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
(1)  ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับ

เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ 

(2)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ  
ที่เกี่ยวกับงานพัสดุ เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  1.  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  หรือสาขาวิชา 
บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์)  และ 
  2.  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  200 คะแนน)   

  ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ  โดยวธิีการ
สอบข้อเขียน  ดังต่อไปนี้   
       1.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตลอดจนเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ 
       2.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการพัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งประกอบด้วย 
            2.1  ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 
                 -  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ 
                 -  ความรู้ด้านกฎหมายเก่ียวกับการพัสดุ 
                -  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
                 -  ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)    
และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
            2.2  ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
          2.3  ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
 

----------------------------------- 
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ต าแหน่งที่  09  :  ต าแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 

จ านวนอัตราว่าง   2  อัตรา  
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิชาการเผยแพร่ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน ตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1)  ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะความคิดเห็นในการก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์

ในการเผยแพร่ ข่าวสารและความรู้ เพื่อให้การปรับปรุงงานด้านการเผยแพร่ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
(2)  ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือใช้ประกอบ 

ในการจัดท าแผนงานโครงการและการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ของหน่วยงาน 
(3)  ร่วมศึกษาวิจัย ด้านการเผยแพร่กิจกรรมข่าวสาร ความรู้ และสรุปผลการศึกษา เพ่ือใช้

ประกอบในการก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการการด าเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร 
ความรู้ของหน่วยงาน และเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่น 

(4)  จัดกิจกรรมพิเศษ  ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

(5)  ชี้แจง และแก้ไขความเข้าใจผิดจากการน าเสนอข่าวของสื่อสารมวลชน 
(6)  จัดแถลงข่าว และแถลงผลการปฏิบัติงาน 
(7)  สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน  ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
(8)  ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือใช้ใน   

การก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และโครงการเก่ียวกับการด าเนินงานเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ 
(9)  เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพ่ือเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ และช่องทาง   

การเผยแพร่ต่าง ๆ 
(10)  จัดท าสื่อ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมาย 

ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
(11)  ด าเนินการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และประสานงานการเผยแพร่กับหน่วยงานอื่น ๆ 

เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติแก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้และข่าวสารผลงานของหน่วยงาน  ผ่านสื่อ
และช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ 

(12)  ก ากับดูแลการเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

(13)  ร่วมด าเนินการประเมินผล การด าเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพ่ือปรับปรุง 
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(14)  จัดท าระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเผยแพร่ กิจกรรม 
ข่าวสาร ความรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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2. ด้านการวางแผน 
    วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
(1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
(2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
(1)  ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการเผยแพร่เบื้องต้นแก่ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน 
(2)  ให้ค าปรึกษา แนะน า ความรู้เบื้องต้นแก่บุคคลผู้ที่สนใจทั่วไป เพ่ือเป็นประโยชน์และ

สร้างความเข้าใจแก่บุคคลทั่วไป 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  1.  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์  
และ 
  2.  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  200 คะแนน)   

  ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักวิชาการเผยแพร่  โดยวิธี 
การสอบข้อเขียน  ดังต่อไปนี้   
       1.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตลอดจนเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ 
       2.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งประกอบด้วย 

-  ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
-  ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์ 
-  ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าว  บทความ 
-  ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

 
----------------------------------- 
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ต าแหน่งที่  10  :  ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 

จ านวนอัตราว่าง   1  อัตรา  
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  เกี่ยวกับงานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษาที่ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถทางวิชาการ ปฏิบัติงานและตัดสินใจ ภายใต้การก ากับ  แนะน าหรือตรวจสอบ  และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1)  จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุ อุปกรณ์

ที่ใช้ในการจัดแสดงหรือบรรยาย เพ่ือให้การแสดงหรือบรรยายที่ต้องอาศัยเครื่องเสียงหรือเครื่องฉายด าเนินไป
โดยความเรียบร้อย และเกิดความเหมาะสม 

(2)  ช่วยเขียน เรียบเรียง ค าบรรยายภาพ ค าบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุ ภาพยนตร์ 
หรือโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  

(3)  จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ดี ประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน และด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(4)  ผลิตสื่อวิทยุ  สารคดี  สปอต  สกู๊ปข่าว  ภาพถ่ายวิดีทัศน์และภาพนิ่ง  ข่าว
ประชาสัมพันธ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

(5)  ผลิตวิทยุกระจายเสียงทุกรูปแบบ  เช่น  ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง  ผลิตสารคดี  
สปอต  การจัดรายการเสียงตามสาย  สื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  กิจกรรมงานโครงการต่าง ๆ ของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชทั้งส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาค 

(6)  จัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ 

2. ด้านการวางแผน   
    วางแผนการท างานที่รับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
(1)  ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ 

ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
(2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ  
    ให้ค าปรึกษา แนะน าในด้านการใช้ บ ารุงรักษาเครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์

แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินการด้านโสตทัศนศึกษาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  1.  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางโสตทัศนศึกษา  ทางเทคโนโลยีการศึกษา  ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา  หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์  ทางนิเทศศาสตร์  ทางวารสารศาสตร์  ทางสื่อสารมวลชน   
หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา  และ 
  2.  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  200 คะแนน)   

  ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ดังต่อไปนี้   
       1.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตลอดจนเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ 
       2.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งประกอบด้วย 

-  ความรู้เกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนูปกรณ์และงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
-  ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความ สารคดี สปอตทางวิทยุและโทรทัศน์ 
-  ความรู้ความสามารถในการควบคุม บ ารุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  ตลอดจนวัสดุ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
-  ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ 
-  ความรู้เกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพ 

 
----------------------------------- 
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ต าแหน่งที่  11  :  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

จ านวนอัตราว่าง   2  อัตรา  
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูประบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

(2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นย าและทันสมัย 
(3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตาม

ความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน 
(4) เขียนชุดค าสั่งตามข้อก าหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ 

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) เขียนชุดค าสั่ง ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของค าสั่งเพ่ือให้ระบบ 

ปฏิบัติการท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพ 
(6) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูล

ของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความ
ต้องการของหน่วยงาน 

(7) ช่วยรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพ่ือให้ได้
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 

(8) รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการท างานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง 
เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน 

(9) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่
เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลหรือระบบ 

(10) ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการออกใบอนุญาต เพ่ือให้การออก
ใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. ด้านการวางแผน 
    วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน 

(1) ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
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(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
(1) ช่วยจัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง

อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ด าเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่

ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 
(3) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  1.  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  
ทางคอมพิวเตอร์  และ 
  2.  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  200 คะแนน)   

  ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ดังต่อไปนี้   
       1.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตลอดจนเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ 
       2.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน      
ซึ่งประกอบด้วย 

-  ความรู้เรื่องระบบจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดการระบบฐานข้อมูล 
-  ความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนโปรแกรม แนวคิดและ

กระบวนการในการแก้ปัญหา 
-  ความรู้เรื่องการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ 
-  การวิเคราะห์ ออกแบบ และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การติดตั้ง การใช้งานระบบปฏิบัติการ 

และชุดโปรแกรมส าเร็จรูป 
-  การบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
-  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

  3.  ทดสอบความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
 

----------------------------------- 
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ต าแหน่งที่  12  :  ต าแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 

จ านวนอัตราว่าง   1  อัตรา  
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) วางโครงการ ออกแบบ ค านวณ ควบคุมการสร้างหรือการผลิต อ านวยการใช้ ก าหนด

มาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง หรือซ่อมบ ารุง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เครื่องมือกลเครื่องยนต์
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

(2) ศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือให้งานมีคุณภาพและมี
มาตรฐานที่ดี 

(3) รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือให้งานมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพที่ดี 

(4) จัดท าข้อก าหนดและรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ (Specifications) เกี่ยวกับงาน
วิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน 

2. ด้านการวางแผน 
      วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ รว่มด าเนนิการวางแผนการท างานของหนว่ยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
(1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกลในระดับเบื้องต้น

แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ 

 
คุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  1.  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมเครื่องกล  และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด  และ 
  2.  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
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หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  200 คะแนน)   

  ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งวิศวกรเครื่องกล  โดยวิธีการ
สอบข้อเขียน  ดังต่อไปนี้   
       1.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตลอดจนเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ 
       2.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน              
ซึ่งประกอบด้วย 

-  ความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมเครื่องกล  กลศาสตร์ของไหล  เทอร์โมไดนามิกส์  
แมชชีนดีไซค์  ความดันไอ  ความดันไหล  มอดูลัสเชิงปริมาตร (BULK MODULUS) 

-  วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกล - ยานยนต์  ออกแบบการใช้ระบบเชื้อเพลิงคู่  
พลังงานสะอาด 
 

----------------------------------- 
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ต าแหน่งที่  13  :  ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

จ านวนอัตราว่าง   2  อัตรา  
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ส ารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ค านวณ ประมาณราคา ควบคุมงาน

ก่อสร้าง งานบ ารุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอ านวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(2) ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 

(3) ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงานส ารวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย  
เพ่ือให้ได้รูปแบบ แผนที่ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง 

(4) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ ก าหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(5) ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้มี
ความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ  

(6) ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บ ารุง บูรณะซ่อมแซมและอ านวยความปลอดภัย รวมถึงการ
แก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

2. ด้านการวางแผน 
    วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ รว่มด าเนนิการวางแผนการท างานของหนว่ยงานหรือโครงการ

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
(1) ให้ค าปรึกษาแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรม-

โยธา  และโครงสร้างพ้ืนฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม 

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง จัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบ 
การพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  1.  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา  และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด  และ 
  2.  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  200 คะแนน)   

  ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งวิศวกรโยธา  โดยวิธีการ
สอบข้อเขียน  ดังต่อไปนี้   
       1.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตลอดจนเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ 
        2.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งประกอบด้วย 

2.1  ความรู้ด้านการออกแบบ 
                   -  โครงสร้างคอนกรีต  โครงสร้างไม้  และโครงสร้างเหล็ก 

2.2  ความรู้ด้านการส ารวจ 
                   -  การส ารวจเพื่อออกแบบโดยใช้กล้อง 
                   -  การส ารวจโดยใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS 
 

----------------------------------- 
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ต าแหน่งที่  14  :  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

จ านวนอัตราว่าง   1  อัตรา  
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้
การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ

โต้ตอบ  จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและ
มีหลักฐานตรวจสอบได้ 

(2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพ่ือ
สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

(3) ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพไว้ใช้งาน
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

(4) รวบรวมรายงานผลการปฏบิัติงานและข้อมูลต่าง ๆ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

2. ด้านการบริการ 
(1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
(2) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
(3) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ

หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  1.  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน  ในสาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาการเลขานุการ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  หรือสาขาวิชาการจัดการส านักงาน  และ 
  2.  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ขึ้นไป  
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หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  200 คะแนน)   

  ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  โดยวิธีการ
สอบข้อเขียน  ดังต่อไปนี้   
       1.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตลอดจนเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ 
        2.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งประกอบด้วย 

-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม    
-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544   
-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
-  การใช้วัสดุส านักงาน  การจัดการส านักงาน  และการใช้คอมพิวเตอร์  
-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙  

 
----------------------------------- 
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ต าแหน่งที่  15  :  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

จ านวนอัตราว่าง   2  อัตรา  
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไป

ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
(2) รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการท างบประมาณประจ าปี

ของหน่วยงาน 
(3) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องใน

การปฏิบัติงาน 
(4) ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป 

เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน
ของหน่วยงาน 

2. ด้านการบริการ 
(1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 

หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ 
(2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ

ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
การท างานของหน่วยงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  1.  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน  ในสาขาวิชาการบัญชี  หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  และ 
  2.  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ขึ้นไป  
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หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  200 คะแนน)   

  ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
โดยวิธีการสอบข้อเขียน  ดังต่อไปนี้   
       1.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตลอดจนเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ 
        2.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินและบัญชีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งประกอบด้วย 

- ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น   
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 

และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา

เงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
- ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 

 
----------------------------------- 
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ต าแหน่งที่  16  :  ต าแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 

จ านวนอัตราว่าง   5  อัตรา  
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า  
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ด าเนินการตรวจสอบ บ ารุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ 

เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 
(2) ด าเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง 

ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน 

(3) ส ารวจ รวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติ ประวัติการบ ารุงรักษา การซ่อมเครื่องยนต์ - เครื่องจักรกล 
เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพ่ือเป็นข้อมูลหลักฐานส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน 

2. ด้านการบริการ 
(1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
(2) ให้ค าแนะน าและบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ

ในการท างาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  1.  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดยีวกัน  ในสาขาวิชาเครื่องกล  หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต  และ 
  2.  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ขึ้นไป  
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หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  200 คะแนน)   

  ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนายช่างเครื่องกล  โดยวิธีการ
สอบข้อเขียน  ดังต่อไปนี้   
       1.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตลอดจนเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ        

2.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องกลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน   ซึ่งประกอบด้วย 
-  ความรู้ความเข้าใจทางด้านเครื่องยนต์  เครื่องจักรกลหนัก  ระบบไฟฟ้าในเครื่องยนต์  

ระบบส่งก าลัง  หลักการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องยนต์ - เครื่องกลหนัก  ระบบไฮดรอลิก 
-  ความรู้ความเข้าใจทางด้านระบบเชื้อเพลิง  สารหล่อลื่น (Fluid Mechanics)        

การค านวณเกี่ยวกับการแข็งแรงของวัสดุ  
 

----------------------------------- 
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ต าแหน่งที่  17  :  ต าแหน่งนายช่างส ารวจปฏิบัติงาน 

จ านวนอัตราว่าง   18  อัตรา  
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างส ารวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ความรู้ด้านแผนที่  การจัดท าข้อมูลแผนที่ 
(2) การส ารวจ และจัดท าแผนที่ระดับขอบเขตและการถือครองที่ดิน 
(3) การจัดท าข้อมูลจ าแนกประเภทที่ดิน 
(4) การตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
(5) การส ารวจและซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน 
(6) การส ารวจ ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง 
(7) บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการส ารวจ และรายงานผล เพ่ือติดตาม

ความก้าวหน้าของงาน 
(8) ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายละเอียด

ต่าง ๆ ที่ได้จากการส ารวจ เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง 

2. ด้านการบริการ 
(1) ให้ค าปรึกษา แนะน า ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปแก่บุคลากรทุกสายงาน 

เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
(2) ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  1.  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน  ในสาขาวิชาส ารวจ  หรือสาขาวิชาโยธา  และ 
  2.  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ขึ้นไป  
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หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  200 คะแนน)   

  ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในต าแหน่งนายช่างส ารวจ  โดยวิธีการ
สอบข้อเขียน  ดังต่อไปนี้   
       1.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตลอดจนเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ             

2.  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานส ารวจที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งประกอบด้วย 
-  การส ารวจต าแหน่งรายละเอียดต่าง ๆ (ส ารวจหาค่าพิกัด)  ในพ้ืนที่ภูมิประเทศเพ่ือ 

การท าแผนที่ 
-  การค านวณและเขียนแผนที่  การค านวณพ้ืนที่จากค่าพิกัดฉาก 
-  การหาค่าระดับพ้ืนที่ตามต าแหน่งต่าง ๆ ในพ้ืนที่เพ่ือการท าแผนที่ 
-  การรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียมเบื้องต้น 
-  การแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ  ได้แก่  การค านวณมาตราส่วนบนภาพถ่ายทางอากาศ  

ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศในงานแผนที่ 
-  การส ารวจโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 

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

 
 




