
แนบทาย 

ประกาศสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาเปนผูปฏิบัติงานของ สพค. 

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

หนาที่รับผิดชอบและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ลําดับที ่ ตําแหนง หนาที่รับผิดชอบ/คุณสมบัติ 
 ประจําสํานักบริหารงานกลาง  

1.1 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (ระดับสูง) หนาที่รบัผิดชอบ 
๑. เสนอเปาหมายและแผนงานของงานบริหารงานทั่วไปตอ

ผูอํานวยการฝายบริหารงานกลาง 
๒. สนับสนุนการบริหารงาน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการดําเนินงานของงานบริหารงานทั่วไป 
๓. ใหคําแนะนํา ชวยแกไขปญหา ถายทอดและสอนงานแก

ผูใตบังคับบัญชา 
๔. วิเคราะหและจัดทํารายงานเชิงกลยุทธในงานบริหารงาน

ทั่วไปเพื่อนําเสนอตอผูบริหาร 
๕. ริเริ่ม เสนอแนะ พัฒนาระบบการทํางานของงานบริหารงาน

ทั่วไปใหมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอเปาหมายของงาน 
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
๑. อายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
๒. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี จากสถานศึกษาที่  

ก.พ. รับรอง 
๓. เปนผูซึ่งมีความรูความสามารถ มนุษยสัมพันธดี และมี

ประสบการณเหมาะสมกับกิจการของสํานักงาน อีกทั้งมี
ประวัติการทํ างานที่ มีความสามารถแสดงให เห็นถึ ง
ประสบการณของผูนั้นวาสามารถใหเกิดผลสําเร็จตองาน
ของสํานักงานไดอยางดี 

๔. มีประสบการณทํางานไมนอยกวา ๙ ป 
1.2 เจาหนาที่การเงิน (ระดับกลาง) หนาที่รบัผิดชอบ 

๑. ดูแลและตรวจสอบการบันทึก และจัดทําเอกสารรายรับ 
และรายจายของสํานักงานใหมีประสิทธิภาพ รัดกุม  
เปนระบบ  

๒. ดูแลและตรวจสอบระบบการเก็บรักษาเงินสด เช็ค และ
สมุดเงินฝากธนาคารใหมีประสิทธิภาพครบถวนและได
มาตรฐาน 

๓. จัดทํารายงานประกอบงบการเงิน 
๔. จัดทํางบการเงินรวมประจําเดือนและประจําป 
๕. ใหคําปรึกษา/แนะนําทางการเงินแกบุคลากร 
๖. ปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวของตามที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย 



คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
๑. อายุไมต่ํากวายี่สิบเอ็ดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
๒. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี สาขา การเงิน การ

บัญชี การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวของจากสถานศึกษาที่ 
ก.พ. รับรอง 

๓. เปนผูซึ่งมีความรูความสามารถ มนุษยสัมพันธดี และมี
ประสบการณเหมาะสมกับกิจการของสํานักงาน อีกทั้งมี
ประวัติการทํ างานที่ มีความสามารถแสดงให เห็นถึ ง
ประสบการณของผูนั้นวาสามารถใหเกิดผลสําเร็จตองาน
ของสํานักงานไดอยางดี 

๔. มีประสบการณทํางานไมนอยกวา ๓ ป 
1.๓ เจาหนาที่พสัดุ (ลูกจาง) หนาที่รบัผิดชอบ 

๑. จัดทําเอกสารจัดซื้อ/จัดจางใหเปนไปตามข้ันตอน ระเบียบ
ขอบังคับขององคการ 

๒. จัดทําทะเบียนคุมวัสดุและครุภัณฑ และควบคุมการเบกิ – 
จายวัสดุและครุภัณฑ  

๓. ดําเนินการกระจายวัสดุและครุภัณฑใหเพียงพอและตรงกบั
ความตองการของแตละหนวยงาน 

๔. ดําเนินการตอทะเบียนรถยนตและภาษีรถยนต 
๕. ปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวของตามที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
๑. อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
๒. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา นิติศาสตร บัญชี 

การเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร
หรือสาขาที่เกี่ยวของจากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 

๓. เปนผูซึ่งมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับภารกิจของ
สํานักงาน 

 ประจําสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟาร ี  
1.4 นายสัตวแพทย (ระดบักลาง)  หนาที่รบัผิดชอบ 

๑. ตรวจสุขภาพสัตว และรักษาสัตว เพื่อใหสัตวมีสุขภาพ
แข็งแรง 

๒. เฝาระวัง และปองกันโรคที่อาจเกิดกับสัตวแตละประเภท 
๓. ประสานงานเพื่อศึกษา คนควา วิจัย และเพาะขยายพันธุ

สัตวหายาก สัตวใกลสูญพันธุ และสัตวมีมูลคา 
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
๑. อายุไมต่ํากวายี่สิบเอ็ดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
๒. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย 

จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 
 
 



๓. เปนผูซึ่งมีความรูความสามารถ มนุษยสัมพันธดี และมี
ประสบการณเหมาะสมกับกิจการของสํานักงาน อีกทั้งมี
ประวัติการทํ างานที่ มีความสามารถแสดงให เห็นถึ ง
ประสบการณของผูนั้นวาสามารถใหเกิดผลสําเร็จตองาน
ของสํานักงานไดอยางด ี

๔. มีประสบการณทํางานไมนอยกวา ๓ ป 
1.5 เจาหนาที่งานการคาภายใน  

(ระดับกลาง) 
หนาที่รบัผิดชอบ 
๑. สรรหาและคัดเลือกรานคาและรานอาหารที่สามารถ

ตอบสนองและดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว โดยยังคง
รักษาแนวทางการดําเนินการของสํานักงานเชียงใหมไนท
ซาฟารี 

๒. จัดการพื้นที่เชาในสวนของรานคาและรานอาหารภายใน
พื้นที่ใหคุมคากับการใชพื้นที่มากที่สุด  

๓. บริหารความสัมพันธอันดีระหวางผูเชาพื้นที่และสํานักงาน
เชียงใหมไนทซาฟารี 

๔. ควบคุม ดูแลสัญญาเชากับผูเชาพื้นที่แตละราย 
๕. ดูแลและใหคําแนะนําแกเจาหนาที่ภายในหองอาหารให

ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
๖. ควบคุมและคํานวนการใชจายเงินในการซื้อวัตถุดิบเพื่อ

ประกอบอาหาร 
๗. ดูแลพื้นที่บริการภายในหองอาหารใหมีความสะอาดและ

เรียบรอยอยูเสมอ 
๘. ดูแลหองครัวใหมีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ 
๙. จัดทํ า รายงานสรุ ปการ ใชจ าย เงิ นของห อ งอาหาร

ประจําเดือน 
๑๐. จัดทํารายงานสรุปยอดการขายของหองอาหาร

ประจําเดือน 
๑๑. ปฏิบั ติ ง านอื่นที่ เ กี่ ย วขอ งตามที่ ผู บั ง คับบัญชา

มอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. อายุไมต่ํากวาย่ีสิบเอ็ดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
2. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี จากสถานศึกษาที่ 
ก.พ. รับรอง 
๓. เปนผูซึ่งมีความรูความสามารถ มนุษยสัมพันธดี และมี
ประสบการณเหมาะสมกับกิจการของสํานักงาน อีกทั้งมีประวัติ
การทํางานที่มีความสามารถแสดงใหเห็นถึงประสบการณของผู
นั้นวาสามารถใหเกิดผลสําเร็จตองานของสํานักงานไดอยางด ี
๔. มีประสบการณทํางานไมนอยกวา ๓ ป 
 
 
 



1.6 นักเทคนิคการสัตวแพทย (ระดับตน) หนาที่รบัผิดชอบ 
๑. ดําเนินการดูแลและจับบังคับสัตวเพื่อดําเนินงานทาง

หองปฏิบัติการอยางถูกตอง 
๒. ตรวจวินิจฉัยโรคสัตวทางหองปฏิบัติการและปฏิบัติการ

เอ็กซเรย 
๓. จัดการผาพิสูจนซากสัตว 
๔. จัดการกับซากสัตว เชน การสตาฟสัตว ฯลฯ จัดเก็บ หรือ

ทําลาย ตามนโยบายของสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี 
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา ทางวิทยาศาสตรบัน

ทิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพสัตว สาขาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว หรือสาขาวิชา
เทคโนโลยีการสัตวแพทย (Veterinary Technology) หรือ
สาขาที่เกี่ยวของจากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 

3. เปนผูซึ่งมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับภารกิจของ
สํานักงาน 

1.7 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (ระดับตน) 
 

หนาที่รบัผิดชอบ 
๑. ดําเนินการและจัดทําทะเบียนหนังสือรับ – สง 
๒. จัดทําทะเบียนเลขที่คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ 
๓. พิมพหนังสือโตตอบตางๆ 
๔. จัดเก็บเอกสาร และสําเนาหนังสือรับ – สง คําสั่ง ระเบียบ 

และขอบังคับตางๆ 
๕. จัดแฟมเอกสารหรือหนังสือนําเสนอผูอํานวยการ 
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
๑. อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
๒. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากสถานศึกษาที่ ก.พ. 

รับรอง 
๓. เปนผูซึ่งมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับภารกิจของ

สํานักงาน 
1.8 เจาหนาที่ระบบฐานขอมูลสัตว 

 (ระดับตน)   
หนาที่รบัผิดชอบ 
๑. รวบรวม ตรวจสอบ ประสานงาน บันทึก และสรุปขอมูล

บัญชีสั ตวประจํ า เดือน บัญชี เพิ่มขึ้น -ลดลงของสัตว  
และบัญชีสินทรัพยชีวภาพ สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี  

๒. สืบคน รวบรวม สรุป และบันทึกขอมูลพื้นฐานทั่วไปของ
สัตว จากแหลงขอมูลสัตวตางๆ ทั้งภายนอกและภายใน
องคกร 

๓. ประสานงาน ติดตาม เรงรัด จัดทํา และรวบรวมเอกสาร
การรับเขาและสงออกสัตว  



๔. รวบรวม จัดเก็บ เอกสารตางๆ เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้น ลดลง 
และการเคลื่อนยายสัตว  

๕. ติดตอ ติดตาม ประสานงาน และใหบริการเกี่ยวกับขอมูล
สัตวเกี่ยวกับงานดานระบบฐานขอมูลสัตว 

๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
๑. อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 

๒. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร  

สัตวศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. 

รับรอง 

๓. เปนผูซึ่งมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับภารกิจของ

สํานักงาน 

1.9 เจาหนาที่งานจัดเลี้ยงและกจิกรรม 
(ลูกจาง)  

หนาที่รบัผิดชอบ 
๑. จัดเตรียมสถานที่จัดเลี้ยงและสถานที่จัดกิจกรรมตาง ๆ ให

เหมาะสมกับรูปแบบของงานที่กําหนดไว 
๒. อํานวยความสะดวกภายในงานจัดเลี้ยงและระหวางการจัด

กิจกรรม 
๓. ประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของเพื่อใหงานจัดเลี้ยง/กิจกรรม

เสร็จสมบูรณตามรูปแบบที่กําหนดไว 
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
๑. อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 

๒. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับ ม.๖ หรือเทียบเทา 

๓. เปนผูซึ่งมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับภารกิจของ

สํานักงาน 

๔. มีใจรักงานบริการ 

1.10 เจาหนาที่งานการคาภายใน (ลูกจาง) หนาที่รบัผิดชอบ 
๑. ประสานงานการดูแลพื้นที่เชาของรานคาภายในสํานักงาน

เชียงใหมไนทซาฟารี 
๒. สรรหารานคารานอาหารใหเขามายังสํานักงานเชียงใหมไนท

ซาฟารี 
๓. จัดเตรียมเอกสารสัญญาการเชาพื้นที่ภายในสํานักงาน

เชียงใหมไนทซาฟารี 
๔. ดําเนินการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใชในหองอาหาร 
๕. ควบคุมราคา และสํารวจราคาอาหารของทองตลาด 
๖. กักตุนวัตถุดิบในการประกอบอาหารใหมีความเพียงพอ 

๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 



คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
๑. อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 

๒. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับ ม.๖ หรือเทียบเทา 

๓. เปนผูซึ่งมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับภารกิจของ

สํานักงาน 

๔. มีใจรักงานบริการ 

 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ 
1.11 เจาหนาที่โยธาและระบบน้ํา (ระดับตน) 

 
หนาที่รบัผิดชอบ 
๑. ดําเนินการตรวจสอบอาคาร สิ่งกอสราง ระบบน้ํา ระบบ

เครื่องปรับอากาศ ระบบเครื่องกลและถนน พรอมทั้ง
บํ า รุ ง รั กษาและซ อ มแซมอ าคาร แล ะถนนภายใน 
ศูนยประชุมฯ 

๒. ประสานงานการซอมบํารุงอาคาร สิ่งกอสราง ระบบ
เครื่องปรบัอากาศ และระบบเครื่องกลและถนน 

๓. ปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวของตามที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
๑. อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
๒. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 

สาขาไฟฟา สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่ เกี่ยวของจาก
สถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 

๓. เปนผูซึ่งมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับภารกิจของ
สํานักงาน 

1.12 เจาหนาที่ไฟฟากําลัง (ระดับตน) 
 

หนาที่รบัผิดชอบ 
๑. ดําเนินการตรวจสอบระบบไฟฟากําลัง (อาทิ สถานีจายไฟ 

ระบบสํารองไฟ หลอดไฟสองสวาง มอเตอรไฟฟา  เปนตน) 
และบํารุงรักษาและซอมแซมระบบไฟฟากําลัง ภายในศูนย
ประชุมฯ ใหพรอมใชงานอยูเสมอ 

๒. ประสานงานการซอม บํารุงระบบไฟฟากําลังกับหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของ 

๓. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
๑. อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
๒. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟา 

สาขาไฟฟากําลัง หรือสาขาที่เกี่ยวของจากสถานศึกษาที่ 
ก.พ. รับรอง 

๓. เปนผูซึ่งมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับภารกิจของ
สํานักงาน 

 
 
 



1.13 เจาหนาที่อิเล็กทรอนกิส (ระดับตน) หนาที่รบัผิดชอบ 
๑. ดําเนินการตรวจสอบระบบไฟฟา อิเล็คทรอนิกส (อาทิเชน 

ระบบเครื่องเสียง เครื่องฉายภาพ โทรทัศน โทรศัพท 
แผงวงจร circuit board เปนตน) และบํารุงรักษาและ
ซอมแซมระบบไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ภายในศูนยประชุมฯ  
ใหพรอมใชงานอยูเสมอ 

๒. ประสานงานการซอม บํารุงระบบไฟฟา อิเล็คทรอนิกสกับ
หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ 

๓. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
๑. อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
๒. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟา 

สาขาอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาที่เกี่ยวของจากสถานศึกษาที่ 
ก.พ. รับรอง 

๓. เปนผูซึ่งมีความรูความสามารถ เหมาะสมกับภารกิจของ
สํานักงาน 

 


