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กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
ตุลาคม 2560

เรื่อง การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ของกรมทรัพยากรนา ไปขึนบัญชีเป็น
ผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรียน ผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ของกรมทรัพยากรนา ลาดับที่ 56 - 65 (จานวน 10 ราย)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ฯ
2. ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในตาแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ของกรมทรัพยากรนา ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ จานวน 10 ราย (ลาดับที่ 56 - 65)
ซึ่งประกาศขึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 ไปขึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ในตาแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยการประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่ง ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ฉะนัน หากท่านมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง เพื่อไปขึน
บัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ขอให้ยื่นใบสมัครโดยทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตัง ส่วนการเจ้าหน้าที่
สานักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาคารเอช เอ สเลด (H. A. Slade) ชัน 3
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเฉลิมชัย ปาปาะทา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สานักบริหารงานกลาง
โทร./โทรสาร 0 2579 8607

รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ของกรมทรัพยากรนา ไปขึนบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ในตาแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
1. การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่ง และกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th/personnel และกาหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ทั้งนี้ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์
เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ประสบการณ์
ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการประเมิน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
สาหรับเกณฑ์การตัดสิน ผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง จะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ (๖๐ คะแนน)
2. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ คือ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทาง
วิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 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 ดูแลการปฎิบัติงานสารวจ 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. ด้านการ...

-23. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) ให้คาปรึกษาแนะนา ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูล
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้ างพื้นฐาน เพื่อให้ สอดคล้ องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบ การพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
3. ตาแหน่งที่จะบรรจุ คือ ตาแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จานวน 2 อัตรา สังกัดสานักฟื้นฟูและพัฒนา พื้นที่อนุรักษ์ ส่วนมาตรฐานและเทคนิคด้านวิศวกรรม ปฏิบัติงานส่วนกลาง กรุงเทพฯ
4. วิธีการสมัครเข้ารับการประเมิน
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินขอให้ยื่นใบสมัครโดยทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ สานักบริหาร
งานกลาง อาคารเอช เอ สเลด (H. A. Slade) ชั้น 3 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ตังแต่วันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการพร้อมเอกสารหลักฐานตาม ข้อ 4.1
โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
4.1 การสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันสมัคร) จานวน 1 รูป
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่ายและลายมือชื่อของ
ผู้ถือบัตร และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
- สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน และสาเนาใบปริญญาบัตร วุฒิที่สมัครสอบ และวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น
(ถ้ามี) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
- สาเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. ของ ก.พ. จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณี ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ ทุกหน้าของ
สาเนาเอกสาร

4.2 การสมัคร...

-34.2 การสมัครโดยทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องดาเนินการดังนี้
4.2.1 กรอกข้อความในใบสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด
1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันสมัคร) จานวน 1 รูป และลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ในใบ
สมัครให้ครบถ้วน
4.2.2 ส่งใบสมัคร พร้อมด้วยหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ 4.1 ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
ไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่
สานักบริหารงานกลาง อาคารเอช เอ สเลด (H. A. Slade) ชั้น 3 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 พร้อมทั้งวงเล็บมุมซองว่า “สอบคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้” ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยถือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับ
ตรารับจดหมายของผู้สมัคร เอกสารสมัครที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา
4.3 ให้นาหลักฐานดังต่อไปนีไปในวันประเมินทุกครัง
(1) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่ายและลายมือชื่อของผู้ถือบัตร
(2) หลักฐานการส่งใบสมัครเข้ารับการประเมินทางไปรษณีย์ (กรณีสมัครทางไปรษณีย์)
5. ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง หรือสมัครเข้ารับการประเมินแล้วแต่ไม่ได้
รับการคัดเลือก ยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งเดิม และมีสิทธิอยู่ตามเดิม
6. ผู้ที่ได้รับแจ้งให้สมัคร หรือสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง หรือผู้ที่รับการคัดเลือกใน
ตาแหน่งที่ประเมินนี้ ผู้ใดถูกยกเลิกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งที่ใช้ เพื่อการคัดเลือกบรรจุหรือได้รับ
การเรียกตัวและได้แจ้งความจานงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าจะรับการบรรจุ หรือได้รับการบรรจุ และแต่งตั้ง
ในตาแหน่งที่ใช้เพื่อการคัดเลือกบรรจุ หรือในตาแหน่งอื่น ๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตาแหน่งดังกล่าว
ผู้นั้นหมดสิทธิเข้ารับการประเมิน หรือหมดสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก หรือหมดสิทธิที่จะได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งในตาแหน่งที่ประเมินนี้ แล้วแต่กรณี
7. ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งใหม่นี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิก
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ของกรมทรัพยากรน้า
8. บั ญชี ได้ รั บการคั ดเลื อกในตาแหน่ งใหม่นี้ ให้ ใช้ได้จนถึ งวั นที่บั ญชี ผู้ สอบแข่ งขั นได้ในตาแหน่งเดิ มยั งไม่
หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่ประสงค์จะรับโอนผู้ที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้
ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งที่ประเมินนี้ และผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในสังกัดกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะต้องอยู่ปฏิบัติราชการในหน่วยงานที่ได้รับแต่งตั้ง โดยห้ามย้าย หรือช่วย
ปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่นในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จนกว่าจะพ้นทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ และห้ามโอนไปส่วนราชการอื่นหรือช่วยปฏิบัติราชการนอกสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ เว้นแต่กรณีการโอน
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือก
10. ผู้ที่ต้องการ...

-410. ผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดต่อกับคุณศศิขัณฑ์ เสือขา นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ หรือ
คุณธิดารัตน์ นามมะเริง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ หรือคุณกนกวรรณ หิรัญวิทย์ นักวิชาการป่าไม้
ปฏิบัติการ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ สานักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 0 2579 8607 , 0 2561 0777 หรื อ 0 2579 6666 ต่อ 1155
ก่อนวันทาการประเมิน
11. กาหนดแผนดาเนินการ
- รับสมัครเข้ารับการประเมิน
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
- สอบสัมภาษณ์
- ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
- บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก

วันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th/personnel
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 1 ธันวาคม 2560

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

ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เลขประจาตัวเข้ารับการประเมิน.................................
เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ด้วยข้าพเจ้าสอบแข่งขันได้ในตาแหน่ง.................................................................................................
ลาดับที่................... ตามประกาศผลการสอบแข่งขันของ...................................................................................................
ลงวันที่.................................................................................... มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสม
กับตาแหน่ง............................................................................. ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอแจ้ง
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

ติดรูปถ่าย

1. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................ สัญชาติ.………..…….…………
เชื้อชาติ….…..……..………… ศาสนา.………..…….………… สถานภาพการสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  แยกกันอยู่  หย่าร้าง
เกิดวันที.่ .................เดือน...................................................พ.ศ. ..................... อายุ.....................ปี ....................เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
เลขประจาตัวประชาชน ออกให้ ณ จังหวัด.................................................................................
2. สถานที่ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว
บ้านเลขที่....................... หมู่ท.ี่ .................. ตรอก/ซอย........................................................ ถนน......................................................................
ตาบล/แขวง........................................................ อาเภอ/เขต........................................................ จังหวัด.........................................................
รหัสไปรษณีย์...................................................... โทรศัพท์............................................................. โทรศัพท์มือถือ............................................
e-mail................................................................ Social-network (facebook ,instragram ฯลฯ)…………….……………………………………………
3. ประวัติการศึกษา (ให้กรอกทุกวุฒิที่ได้รับ และแนบสาเนาแสดงผลการเรียนเฉพาะวุฒิทใี่ ช้สมัครเข้ารับการประเมินพร้อมใบสมัคร)
วุฒิที่ได้รับ

สาขา/วิชาเอก

คะแนนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร

ชื่อสถานศึกษา

พ.ศ. ที่สาเร็จ
การศึกษา

ม.6 / ปวช.
ปวท. / ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
กาลังศึกษาต่อ/อื่น ๆ
4. อาชีพปัจจุบัน / ประวัติการทางาน / การฝึกอบรม
อาชีพปัจจุบัน  ข้าราชการพลเรือนสามัญ
 ข้าราชการประเภทอื่น  ลูกจ้าง/พนักงานในหน่วยงานราชการ
 ลูกจ้าง/พนักงานในหน่วยงานเอกชน  กาลังศึกษาต่อ
 อาชีพอื่น (โปรดระบุ).................................
สถานที่ทางานกรม/บริษัท………………..…………..…………….….ตาแหน่ง……………….…….………อัตราเงินเดือน.....................อายุการทางาน...…ปี
ประวัติการทางาน / การฝึกอบรม (ให้กรอกประวัติการทางาน หรือการฝึกอบรมทีผ่ ่านมา)
สถานที่ทางาน/ฝึกงาน
ตาแหน่ง
เงินเดือนสุดท้าย ระยะเวลา (พ.ศ.-พ.ศ.)
เหตุผลที่ออก

5. ความรู้ความสามารถพิเศษ .............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ................................................................ผู้สมัครเข้ารับการประเมิน
(...............................................................)
................/.............................../...............36

 หลักฐานการสมัครครบถ้วน
 มีปัญหา คือ...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ลงลายมือชื่อ………………………………....เจ้าหน้าที่รับสมัคร
……….../…………./………..

