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รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ นักวิชาการเผยแพร่  
เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่า  พนักงานจ้างเหมาบริการ และบุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์ และ

ป้องกันรักษาป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แนบท้ายประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

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

ตำแหน่ง นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 

จำนวนอัตราที่จัดจ้าง  1 อัตรา   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
การสำรวจภูมิประเทศและการใช้งาน GPS การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม แผนที่ภูมิ
ประเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลตามภารกิจงานในเชิงพื้นที่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ร่วมกับงานตามภารกิจ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หน้าที่รับผิดชอบ 

  ๑) รวบรวมข้อมูล Shape file การจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหลวง ให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ ควบคุมการใช้พ้ืนที่ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของ
รัฐบาล รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง โดยยึดถือแนวทางเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  
  2) ปฏิบัติงาน ประสานงาน ตลอดจนสนับสนุนการสำรวจการถือครองที่ดินทำกินของราษฎรใน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามแผนงานที่กำหนด  
ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือ
แนวทางเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ 
  3) จัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ในพ้ืนที่ 
    4) จัดทำแนวเขตควบคุมพื้นที่เมื่อดำเนินการสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงแล้วเสร็จ เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกทำลายป่าเพ่ิมเติม 
  5) ตรวจสอบพื้นท่ีที่มีการขออนุญาตปลูกป่า ทำแหล่งน้ำสัตว์ป่า แหล่งอาหารสัตว์ป่า  
  6) แสวงหาข้อมูล และรวบรวมข้อมูล Shape file แปลงปลูกป่า พ้ืนที่ขออนุญาตดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
  7) ปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 
  8) ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน ช่วยเหลือการปฏิบัติงานควบคุมพ้ืนที่ทำกินตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ และพ้ืนที่ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมเติม 
 

9) ถ่ายทอด... 
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  9) ถ่ายทอดวิชาการด้านภูมิสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ผู้สนใจ 
  10) ประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการพ้ืนที่กับส่วนที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  

  1) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการศึกษาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือวิชาภูมิ
สารสนเทศ มาไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  
  2) สามารถใช้งานโปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศได้ 
  3) สามารถใช้งานและนำเข้าข้อมูลจากเครื่องระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ได้ 
  4) มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ภายในสำนักงาน MS Office เช่น Word, 
Excel, Power Point หรือโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ทำ 
  5) มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้การทำงาน พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
  6) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี ไม่เอาเปรียบเพ่ือนร่วมงาน 
  7) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา 
  8) สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น หรือ ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ หรือเข้ามา
ศึกษาธรรมชาติได ้

ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

  ผู ้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นงวด งวดละ ๑ เดือน ในอัตรางวดละ 12,000บาท/คน/งวด  
รวม ๑๒ งวด เป็นเงินทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า  144,000 บาท/คน (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) กำหนดจ่ายภายใน  
๕ วันทำการ หลังจากกรรมการตรวจรับงานเสร็จแล้ว (งวดการจ้างงานอาจปรับเปลี่ยนตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) 

อัตราค่าปรับ 

  หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงและผู้ว่าจ้าง
ยังมิได้บอกเลิกข้อตกลง ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ เป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ  
๐.๐๑ - ๐.๑๐  ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท 

 

 

 

 

ข้อตกลงจ้าง... 
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การจัดทำสัญญาจ้าง 

  การจัดทำสัญญาจ้างจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว  

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
  ทดสอบการวิ ่งระยะทาง 2 กิโลเมตร เกณฑ์คะแนนจะแบ่งตามเพศ และช่วงอายุ  (เอกสาร
หมายเลข 2) โดยอ้างอิงตามเกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบการวิ่ง ระยะทาง 2 กิโลเมตร การเลือกสรรพนักงาน
ราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
  สถานที่ : สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแก่งม่วง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

 การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

  สอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
   1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
   3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ ข้อบังคับ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช เกี่ยวกับ การจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  

  สอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
   1. ทดสอบการใช้งานโปรแกรมภูมิสารสนเทศ GIS 
   2. ทดสอบการใช้งานเครื่องกำหนดตำแหน่งพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) 
  สถานที่ : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

 การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

  ประเมินบุคคลเพื ่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที ่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้
วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริ ยธรรม การปรับตัวเข้า
กับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  
เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง สำหรับผู้ที่เคยปฏิบัติงานภายในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าภูหลวง มีสิทธิ์จะได้รับการพิจารณาคะแนนประสบการณ์การทำงาน โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานที่
ผ่านมา เกณฑ์คะแนนตั้งแต่ 0 - 5 คะแนน ทั้งนี้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
  สถานที่ : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
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ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ 
จำนวนอัตราที่จัดจ้าง  1 อัตรา   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงานทางวิชาการเกี่ยวกับการเผยแพร่กิจกรรมและความรู้ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การใช้ความรู้ทางวิชาการในการเผยแพร่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ความเคลื่อนไหวตลอดจน
วิทยาการใหม่ๆของส่วนราชการ ทางสื่อมวลชน เช่น ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หนังสือพิมพ์เอกสารหรือส่ง
ตีพิมพ์เป็นต้น จัดนิทรรศการ ซึ่งต้องใช้โสตวัสดุ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ และการเผยแพร่โดยทางอ่ืน ตลอดจน
การศึกษาวิเคราะห์ ทางวิชาการ เพื่อปรับปรุงวิธีการและการดําเนินงานเผยแพร่และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

หน้าที่รับผิดชอบ 
  1) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ประกอบ ในการ
จัดทำแผนงานการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ของหน่วยงาน  
  2) ศึกษา วิจัย ด้านการเผยแพร่กิจกรรมข่าวสาร  ความรู้ และสรุปผลการศึกษาเพื่อใช้ประกอบ
ในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการการดําเนินงาน เผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของ
หน่วยงาน และเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่น   
  3) เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพ่ือเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ และช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ 
  4) จัดทำสื่อ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่าง ๆ  
  5) ดำเนินการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และประสานงานการเผยแพร่กับหน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติแก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้และข่าวสารผลงานของหน่วยงาน ผ่านสื่อและ
ช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  

  1) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน    
  2) มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ภายในสำนักงาน MS Office เช่น Word, 
Excel, Power Point หรือโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ทำ 
  3) ทักษะด้านภาษา สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถ้าสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
  4) มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้การทำงาน พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
  5) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี ไม่เอาเปรียบเพ่ือนร่วมงาน 
  6) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ มีวินัย  
 
 

7) สามารถ... 
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  7) สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น หรือ ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ หรือเข้ามา
ศึกษาธรรมชาติได ้
  8) ตรงต่อเวลา 

ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

  ผู ้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นงวด งวดละ ๑ เดือน ในอัตรางวดละ 12,000บาท/คน/งวด  
รวม ๑๒ งวด เป็นเงินทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า  144,000 บาท/คน (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) กำหนดจ่ายภายใน  
๕ วันทำการ หลังจากกรรมการตรวจรับงานเสร็จแล้ว (งวดการจ้างงานอาจปรับเปลี่ยนตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) 

อัตราค่าปรับ 

  หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงและผู้ว่าจ้าง
ยังมไิด้บอกเลิกข้อตกลง ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ เป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ  
๐.๐๑ - ๐.๑๐  ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท 

การจัดทำสัญญาจ้าง 

  การจัดทำสัญญาจจ้างจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว  

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
  ทดสอบการวิ ่งระยะทาง 2 กิโลเมตร เกณฑ์คะแนนจะแบ่งตามเพศ และช่วงอายุ  (เอกสาร
หมายเลข 2) โดยอ้างอิงตามเกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบการวิ่ง ระยะทาง 2 กิโลเมตร การเลือกสรรพนักงาน
ราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
  สถานที่ : สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแก่งม่วง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

 การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

  สอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
   1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2. ความรู้เกี่ยวกับนันทนาการ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ งานด้านการประชาสัมพันธ์ 
   3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ ข้อบังคับ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช เกี่ยวกบั การจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  
 
 

สอบปฏิบัติ… 
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  สอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
   - สร้างชิ้นงานเพ่ือสื่อความหมายด้านการอนุรักษ์ 
  สถานที่ : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

 การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

  ประเมินบุคคลเพื ่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที ่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้
วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้า
กับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่ างอ่ืน  
เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง สำหรับผู้ที่เคยปฏิบัติงานภายในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าภูหลวง มีสิทธิ์จะได้รับการพิจารณาคะแนนประสบการณ์การทำงาน โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานที่
ผ่านมา เกณฑ์คะแนนตั้งแต่ 0 - 5 คะแนน ทั้งนี้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
  สถานที่ : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
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ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่า  
จำนวนอัตราที่จัดจ้าง  1 อัตรา   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการศึกษาและรวบรวมข้อมูลช้างป่า ดำเนินการ
สำรวจ จัดทำฐานข้อมูล เพ่ือดำรงความหลากหลายทางพันธุกรรม การจัดการและถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านช้างป่า 
พัฒนาแนวเชื่อมต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างป่า พัฒนาศักยภาพถิ่นที่อยู่อาศัย รวมถึง การแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงต่อ
การได้รับผลกระทบจากช้างป่า ทำความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า เสริมสร้างการมีส่วนรว่ม
ในการแก้ไขปัญหาช้างป่า ด้วยการศึกษาความเหมาะสมของปริมาณ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ช้างป่า ออกมาตรการและทบทวน ควบคุมปริมาณ และพฤติกรรมนักท่องเที ่ยว 
การศึกษาและส่งเสริมรูปแบบการเกษตรที่เหมาะสม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หน้าที่รับผิดชอบ 
  1) เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายฯ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  2) ร่วมวางแผนกับเครือข่ายผู้นำชุมชนเพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนกับประชาชนจาก
กรณีช้างป่าออกมานอกพ้ืนที่อนุรักษ์ 
  3) ประสานงานกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ทำงานแบบบูรณาการร่วมกันแก้ปัญหาช้างป่า
ออกนอกพ้ืนที่อนุรักษ์ 
  4) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนแนะ
แนวทางในการดูแลชีวิต และทรัพย์สินเบื้องต้น  
  5) เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับช้างป่า เพ่ือนำมาสู่การจัดการ
แก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพ้ืนที่อนุรักษ์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นระบบ 
  6) ร่วมติดตาม เฝ้าระวัง และผลักดันช้างป่า ที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
  1) สามารถใช้งาน Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี 
  2) ถ้ามีความสามารถทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
  3) สามารถลงพื้นที่ติดตาม เฝ้าระวัง และผลักดันช้างป่าได้ มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอันตราย 
  4) สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี เคารพมติของทีมงาน สามารถนำเสนอความคิด และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อื่น 
  5) ถ้ามีความสามารถทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
  6) สามารถประสานงาน ติดต่อ สื่อสาร กับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ี
  7) มีความอดทน ขยัน เสียสละ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้  
 

8) มีความพร้อม... 
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  8) มีความพร้อมในการเข้าปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบ 
  9) ตรงต่อเวลา 

ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นงวด งวดละ ๑ เดือน ในอัตรางวดละ 9,000บาท/คน/งวด รวม  
๑๒ งวด เป็นเงินทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า  108,000 บาท/คน (หนึ่งแสนแปดพันถ้วน) กำหนดจ่ายภายใน ๕ วันทำการ 
หลังจากกรรมการตรวจรับงานเสร็จแล้ว (งวดการจ้างงานอาจปรับเปลี่ยนตามงบประมาณท่ีได้รับ) 

อัตราค่าปรับ 

  หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงและผู้ว่าจ้าง
ยังมิได้บอกเลิกข้อตกลง ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ เป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ  
๐.๐๑ - ๐.๑๐  ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท 

การจัดทำสัญญาจ้าง 

  การจัดทำสัญญาจ้างจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว  

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
  ทดสอบการวิ ่งระยะทาง 2 กิโลเมตร เกณฑ์คะแนนจะแบ่งตามเพศ และช่วงอายุ  (เอกสาร
หมายเลข 2) โดยอ้างอิงตามเกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบการวิ่ง ระยะทาง 2 กิโลเมตร การเลือกสรรพนักงาน
ราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
  สถานที่ : สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแก่งม่วง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

 การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

  สอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
   1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2. ความรู้เกี่ยวกับช้างป่า 
   3. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
  สถานที่ : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
 
 
 
 

การสอบ… 
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 การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

  ประเมินบุคคลเพื ่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที ่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้ 
วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริ ยธรรม การปรับตัวเข้า
กับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  
เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง สำหรับผู้ที่เคยปฏิบัติงานภายในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าภูหลวง มีสิทธิ์จะได้รับการพิจารณาคะแนนประสบการณ์การทำงาน โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานที่
ผ่านมา เกณฑ์คะแนนตั้งแต่ 0 - 5 คะแนน ทั้งนี้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
  สถานที่ : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
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ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ 

จำนวนอัตราที่จัดจ้าง  จำนวนประมาณ 20 ตำแหน่ง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคคลากรของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทางปฏิบัติของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑) ปฏิบัติหน้าที่ในงานธุรการ งานช่าง งานรักษาความสะอาด หรือ งานเวรยามรักษาความ
ปลอดภัย ฯลฯ 
  ๒) ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
  1) หากสามารถใช้งาน Microsoft Word, Excel, PowerPoint ไดจ้ะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ 
  2) สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี เคารพมติของทีมงาน สามารถนำเสนอความคิด และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อื่น 
  3) สามารถประสานงาน ติดต่อ สื่อสาร กับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
  4) มีความอดทน ขยัน เสียสละ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้  
  5) มีความพร้อมในการเข้าปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบ 
  6) ตรงต่อเวลา 

ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นงวด งวดละ ๑ เดือน ในอัตรางวดละไม่ต่ำกว่า  ๖ ,๖๐๐ บาท/คน/
งวด รวม ๑๒ งวด เป็นเงินทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า  ๗๙ ,๒๐๐ บาท/คน (เจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) กำหนดจ่าย
ภายใน ๕ วันทำการ หลังจากกรรมการตรวจรับงานเสร็จแล้ว (งวดการจ้างงานอาจปรับเปลี่ยนตามงบประมาณที่
ได้รับ) 

อัตราค่าปรับ 

  หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงและผู้ว่าจ้าง
ยังมิได้บอกเลิกข้อตกลง ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ เป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ  
๐.๐๑ - ๐.๑๐  ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท 

 

ข้อตกลง... 
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การจัดทำสัญญาจ้าง 

  การจัดทำสัญญาจจ้างจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว  

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
  ทดสอบการวิ ่งระยะทาง 2 กิโลเมตร เกณฑ์คะแนนจะแบ่งตามเพศ และช่วงอายุ  (เอกสาร
หมายเลข 2) โดยอ้างอิงตามเกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบการวิ่ง ระยะทาง 2 กิโลเมตร การเลือกสรรพนักงาน
ราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
  สถานที่ : สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแก่งม่วง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

 การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

  สอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
   1. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2. ความรู้เกี่ยวกับช้างป่า 
   3. กฎหมายที่เก่ียวข้อง ระเบียบ ข้อบังคับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

  สถานที่ : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

 การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

  ประเมินบุคคลเพื ่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที ่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้
วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้า
กับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  
เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง สำหรับผู้ที่เคยปฏิบัติงานภายในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าภูหลวง มีสิทธิ์จะได้รับการพิจารณาคะแนนประสบการณ์การทำงาน โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานที่
ผ่านมา เกณฑ์คะแนนตั้งแต่ 0 - 5 คะแนน ทั้งนี้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
  สถานที่ : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
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ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์ และป้องกันรักษาป่า 

จำนวนอัตราที่จัดจ้าง  จำนวนประมาณ 13 ตำแหน่ง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำในการเดินลาดตระเวน ป้องกัน ปราบปราม การกระทำ
ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับป่าไม้ พร้อมบันทึกผลการลาดตระเวน ติดตาม จับกุมผู้ต้องหา นำส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือ
ดำเนินคดี ทำหน้าที่เฝ้าระวังไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ มีการตรวจสอบตรวจยึด จัดทำบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับของ
กลาง หาข่าวเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ประสานงานเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติการ
ปราบปรามผู้บุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สร้างเครือข่ายการดูแลรักษาป่า ตลอดจนสำรวจทรัพยากรป่าไม้ 
สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงแนวเขต และประกาศเป็นพื้นที่
อนุรักษ์ ติดต่อประสานงานและรับ – ส่งข้อมูลทางวิทยุสื ่อสารและสื่ออื่นๆที่เกี ่ยวข้องของทางราชการ และ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

หน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑) เป็นผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่าในการปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า 
        ๒) ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  

  1) เป็นผู้มีสมรรถนะร่างกายที่แข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติงานลาดตระเวนในพื้นที่ป่าที่อาจจะเกิด
อันตรายและเสี่ยงภัย  สามารถดำรงชีพในป่าในระยะเวลานานได้ 
  2) หากสามารถใช้งาน Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  3) สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี เคารพมติของทีมงาน สามารถนำเสนอความคิด และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อื่น 
  3) สามารถประสานงาน ติดต่อ สื่อสาร กับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
  4) มีความอดทน ขยัน เสียสละ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้  
  5) มีความพร้อมในการเข้าปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบ 
  6) ตรงต่อเวลา 

ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นงวด งวดละ ๑ เดือน ในอัตรางวดละ ๙,๐๐๐ บาท/คน/งวด รวม ๑๒ 
งวด เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๐๘,๐๐๐ บาท/คน (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) กำหนดจ่ายภายใน ๕ วันทำการ หลังจาก
กรรมการตรวจรับงานเสร็จแล้ว (งวดการจ้างงานอาจปรับเปลี่ยนตามงบประมาณท่ีได้รับ) 

 

 

อัตราค่าปรับ... 
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อัตราค่าปรับ 

  หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงและผู้ว่าจ้าง
ยังมิได้บอกเลิกข้อตกลง ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ เป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ  
๐.๐๑ - ๐.๑๐  ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท 

การจัดทำสัญญาจ้าง 

  การจัดทำสัญญาจจ้างจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว  

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
  ทดสอบการวิ ่งระยะทาง 2 กิโลเมตร เกณฑ์คะแนนจะแบ่งตามเพศ และช่วงอายุ  (เอกสาร
หมายเลข 2) โดยอ้างอิงตามเกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบการวิ่ง ระยะทาง 2 กิโลเมตร การเลือกสรรพนักงาน
ราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
  สถานที่ : สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแก่งม่วง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

 การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

  สอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 
   1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2. ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับการใช้แผนที่ เข็มทิศ และเครื่องกำหนดตำแหน่ง
พิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) 
   3. กฎหมายที่เก่ียวข้อง ระเบียบ ข้อบังคับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

  สถานที่ : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

 การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

  ประเมินบุคคลเพื ่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที ่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้
วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้า
กับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่ างอ่ืน  
เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง สำหรับผู้ที่เคยปฏิบัติงานภายในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าภูหลวง มีสิทธิ์จะได้รับการพิจารณาคะแนนประสบการณ์การทำงาน โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานที่
ผ่านมา เกณฑ์คะแนนตั้งแต่ 0 - 5 คะแนน ทั้งนี้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
  สถานที่ : สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
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หนังสือยินยอมเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายในการเลือกสรรเป็นนักวิชาการภูมิสารสนเทศ 

นักวิชาการเผยแพร่ เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่า พนักงานจ้างเหมาบริการ และบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานอนุรักษ์ และป้องกันรักษาป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................... .................................. วัน/เดือน/ปีเกิด 
…….………….…...…......… (อายุ…..….ปี….…เดือน) บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.................................................. 
ออกโดย................………………………… ที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่................ตรอก/ซอย
.......................ถนน..................................แขวง/ตำบล.................................. เขต/อำเภอ.....................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์............................ ...........................สมัคร
เข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่ง........................................................................  สังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 
เลขประจำตัวสอบ...................................... โดยเข้าทดสอบสมรรถภาพรา่งกาย โดยการวิ่งระยะทาง 2 กิโลเมตร   

ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความยินยอมและขอรับรอง โดยมีข้อความดังต่อไปนี้  
1. ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสรรเป็นนักวิชาการภูมิ

สารสนเทศ นักวิชาการเผยแพร่ เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่า พนักงานจ้างเหมาบริการ และบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานอนุรักษ์ และป้องกันรักษาป่า ตามประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ฉบับลงวันที่ 10 สิงหาคม  
พ.ศ. 2564 และทราบประโยชน์และข้อเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อข้าพเจ้าแล้ว อย่างชัดเจนโดยไม่มีสิ่งปิดบังซ่อนเร้น  

2. ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมโดยความสมัครใจเข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  โดย
การวิ่ง ในการเลือกสรรเป็นนักวิชาการภูมิสารสนเทศ นักวิชาการเผยแพร่ เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่า 
พนักงานจ้างเหมาบริการ และบุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์ และป้องกันรักษาป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 

3. ข้าพเจ้าทราบว่าหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
ข้าพเจ้าสามารถสอบถามจากคณะกรรมการเลือกสรรฯ และข้าพเจ้าสามารถ ถอนตัวออกจากการเข้ารับการ
ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายในครั้งนี้เมื่อใดก็ได้   

4. หากมีความเสียหายเกิดข้ึนต่อข้าพเจ้า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ในระหว่างการทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกาย และ/หรือภายหลังจากการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ที่มีผลสืบเนื่องโดยตรงมาจากการทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย และ/หรือเกิดจากโรคแทรกซ้อนของข้าพเจ้าที่มีอยู่ก่อนเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทาง
ร่างกาย และ/หรือที่อาจมีขึ้นอันเนื่องมาจากการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้น 
แก่ร่างกาย จิตใจ หรือชีวิต ข้าพเจ้าและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่ใช้สิทธิโต้แย้ง และเรียกร้อง ค่าเสียหายใด ๆ 
ทั้งสิ้นจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง   
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  ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าถูกต้องเป็นประสงค์ เพื่อเป็น
หลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  

 

 ลงชื่อ..........................................................ผู้สมัคร 
(........................................................) 
.............../..................../................... 

 
 

ลงชื่อ..........................................................พยาน                   ลงชื่อ.........................................................พยาน  
      (........................................................)                                (........................................................)  
      .............../......................./................                                  .............../......................./...............  



  เอกสารหมายเลข ๔ 
 
 
 

หนังสือรับรองความประพฤติ 
 

       เขียนที.่.......................................................... 
...................................................................... 

วันที่.............เดือน..................................พ.ศ........... . 
เรียน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 
                   ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.....................ตรอก/ซอย....................................... ..................ถนน....................................... ........... 
ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด.................................... ...... 
สถานที่ทำงาน.....................................อาชีพ...................................................ตำแหน่ง........................................ 
โทรศัพท์..............................................โทรสาร................................................E-mail.......................................... 
เกี่ยวข้องกับ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................... .......................... 
โดยเป็น........................................................................และรูจ้ักกันมาเป็นเวลา..................ปี.......................เดือน 
ขอรับรองว่า หลังจากท่ี (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................  
รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก  เพราะกระทำความผิดทางอาญา  และพ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี 
ได้ประกอบอาชีพ (ทำอะไร ที่ใด ตั้งแต่เมื่อใดถึงเม่ือใด)....................................................................... ................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
และผู้นี้มีความประพฤติ....................................................................................................... ................................. 
................................................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
ได้ประกอบคุณงามความดี คือ.................................................................................................... .......................... 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
 

                                                                          ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ)......................................................ผู้รับรอง 
                                                                       (.......................................................) 

 
หมายเหตุ :  
           ๑.ผู้รับรองความประพฤติควรเป็นผู้บังคับบัญชาเดิม นายจ้างหรือผู้มีเกียรติอันควรเชื่อถือได้  
           ๒.ให้ยื่นเอกสารแสดงการพ้นโทษจำคุก มาพร้อมกับหนังสือรับรองความประพฤติฯ นี้ 
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