
  
 

 
 

ประกาศกรมป่าไม้ 

เรื่อง  รับสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ 

  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

................................................ 

  ด้วย กรมป่าไม้มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน

ราชการทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการ 

บริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง      

การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงาน

ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่อง ลักษณะงาน

และคุณสมบัติเฉพาะของตําแหน่งพนักงานราชการของกรมป่าไม้ กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน

ราชการทัว่ไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน  22  ตําแหน่ง รวม 197 อัตรา 

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง  

   กลุ่มงานบริการ 

 (1) เจ้าพนกังานการเงินและบัญชี จํานวน        1  อัตรา 

 (2) เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบญัชี  จํานวน        5  อัตรา 

 (3) เจ้าหน้าทีธุ่รการ (ปวช.)    จํานวน        4  อัตรา 

 (4) เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล  จํานวน        4  อัตรา 

 (5) เจ้าหน้าทีก่ารเกษตร   จํานวน        8  อัตรา 

 (6) เจ้าหน้าทีธุ่รการ (ม.3)  จํานวน        9  อัตรา  

 (7) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีก่ารเกษตร  จํานวน    100  อัตรา 

          (8) ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า  จํานวน     17  อัตรา 

 (9) เจ้าหน้าทีต่รวจป่า   จํานวน      11  อัตรา 

  กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 

 (10) เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน       3  อัตรา 

 (11) นายช่างสํารวจ    จํานวน       1  อัตรา 

 (12) เจ้าพนกังานการเกษตร   จํานวน        2  อัตรา 

                                                                                         (13) ช่างเขียนแผนที่... 
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 (13) ช่างเขียนแผนที ่   จํานวน        1  อัตรา 

 (14) ช่างสํารวจ   จํานวน        3  อัตรา 

          (15) พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง จํานวน        1  อัตรา 

 (16) พนกังานพิทกัษ์ป่า   จํานวน      10  อัตรา 

          กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

 (17) นกัวิชาการป่าไม้   จํานวน        2  อัตรา 

 (18) นกัวิชาการเผยแพร ่  จํานวน        1  อัตรา 

 (19) นิติกร     จํานวน       6  อัตรา 

 (20) บุคลากร     จํานวน       3  อัตรา 

    (21) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    จํานวน       4  อัตรา 

(22) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน       1  อัตรา 

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1)  

 1.1 สิทธิประโยชน์   

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 ประกาศ

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และประกาศ

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 

 1.2 ระยะเวลาการจ้าง   

                         ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 30 กันยายน 2563 ทั้งน้ี เป็นไปตามเงื่อนไข    

ในสัญญาจ้าง   

 1.3 สถานที่ปฏิบัติงาน   

                           ผู้ที่ได้รับการข้ึนบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรและเรียกมาลงนามในสัญญาจ้างแล้ว 

จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่งและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้สมัครไว้ รายละเอียดเกี่ยวกับ

หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 2) 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 

 2.1 มีสัญชาติไทย 

 2.2 มีอายจุนถึงวันสมัครไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 

 2.3 ไม่เปน็บคุคลล้มละลาย 

 2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ               

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 

 1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 

 2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นทีร่ังเกียจแก่สังคม 

 3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

                                                                                   4) โรคพิษสุรา... 
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 4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

 5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง ที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด  

 2.5 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ

เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

  2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา

ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือ

เป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าป ี

        การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหน่ึงเข้าเป็นพนักงานราชการ   

ให้บุคคลผู้นั้นต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่า

รังเกียจของสังคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกําหนดเพ่ือประกอบการ

พิจารณาด้วย (เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560) 

 2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่จัดทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ            

หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน    

หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน                

และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย    

 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการ

ประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ 

คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 

ของคําส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538  

3. การรับสมัคร 

  3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

         ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15-23   

พฤษภาคม 2560 โดยเปิดเว็บไซด์ https://forest.job.thai.com หรือ www.forest.go.th ตลอด 24 ช่ัวโมง 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

  3.2  วิธีการรับสมัคร 

   (1) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด 

แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ 

 

                                                                                                                       ทั้งนี้... 
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   ทั้งนี้ เมื่อกรอกใบสมัครครบถ้วนและยืนยันแล้วจะแก้ไขข้อมูลอีกไม่ได้ หากมีการ

กรอกข้อมูลผิดพลาดในสาระสําคัญให้แจ้งขอแก้ไขข้อมูลเป็นหนังสือให้สํานักบริหารกลางแก้ไข ภายใน

วันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 23 พฤษภาคม 2560) 

   (2) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี 

เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในส่ือบันทึกข้อมูล เช่น flash drive เป็นต้น 

                (3) ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร

สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในส่ือบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก            

แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์ได้ 

  3.3  การชําระเงิน   

        ให้นําแบบฟอร์มการชําระเงินที่พิมพ์ตามข้อ 3.2 (2) ไปชําระเงินได้เฉพาะที่

เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤษภาคม 2560 ทั้งน้ี การรับสมัคร 

จะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว     

  3.4 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร  

                           ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สําหรับทุกตําแหน่งที่สมัคร จํานวน 330 บาท    

ประกอบด้วย 

    1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท 

    2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท 

หมายเหตุ : เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

  3.5 ผู้สมัครท่ีชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว  

                            จะได้รับเลขประจําตัวสอบโดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระ 

ค่าธรรมเนียมสอบ ซึ ่งผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจําตัวสอบจากเว็บไซต์ 

https://forest.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป        

4. เง่ือนไขในการรับสมัคร 

  4.1 ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้เพียง 1 หน่วยงาน 1 ตําแหน่งเท่าน้ัน และเมื่อ

เลือกสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ 

  4.2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง             

ของผู้มีสิทธิสมัคร (เอกสารแนบ1) โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ

อนุมัติภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ทั้งน้ี การสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรข้ันปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย              

กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานที่ ศึกษานั้นเป็นเกณฑ์            

และมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 2  

                                                                                                          4.3 การสมัคร... 
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  4.3 การสมัครตามข้ันตอนข้างต้นถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือ และรับรอง         

ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน     

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

  4.4 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ              

ตรงตามประกาศรับสมัคร และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในข้ันตอนการสมัครให้ถูกต้อง

ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ    

หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐาน       

ซ่ึงผู้สมัครนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของกรมป่าไม้ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาด

คุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณี 

  4.5 หากผู้สมัครผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ       

ตามเกณฑ์ที่กําหนดจะต้องจัดทําสัญญาจ้าง และปฏิบัติงานในหน่วยงานและตําแหน่งที่สมัครไว้เท่านั้น

  4.6 การข้ึนบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว แยกตามหน่วยงานที่สมัคร           

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารบัการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเก่ียวกับการเข้ารับการประเมิน   

  กรมป่าไม้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์ 

https://forest.job.thai.com และ www.forest.go.th โดยแยกเป็นรายหน่วยงานและรายตําแหน่งตามที่

ผู้สมัครได้เลือกไว้ และผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ครั้งที่  1 ตามที่กรมป่าไม้กําหนด  ซ่ึงจะกําหนด วัน เวลา สถานที่ สําหรับการประเมินความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามหน่วยงานที่สมัครสอบได้แจ้งไว้ในประกาศ  

6. หลักฐานแสดงตนในการเข้าสอบ 

  6.1 การเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1          

(สอบข้อเขียนและสอบสมรรถภาพ) ให้ผู้เข้าสอบนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซ่ึงมีรูปถ่าย ลายมือช่ือ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถ 

(ใบขับข่ี) ซ่ึงมีรูปถ่าย ลายมือช่ือ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือหนังสือเดินทาง 

(passport) ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ หรือเลขประจําตัวประชาชน   

13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

  6.2 การเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  

(สอบสัมภาษณ์) ให้ผู้เข้าสอบแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

 

                                                                                                      1) บตัรประจาํตัว... 
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     1) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซ่ึงมีรูปถ่าย 

ลายมือช่ือ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถ (ใบขับข่ี) ซ่ึงมีรูปถ่าย 

ลายมือช่ือ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือหนังสือเดินทาง (passport) พร้อมสําเนา

จํานวน 1 ฉบับ 

     2) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตที่มีเลขประจําตัวสอบ ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง    

ไม่ใส่หมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ป ีขนาด 1x1.5 นิ้ว แล้วลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน  

     3) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมั ติหรือ

ประกาศนียบัตร แล้วแต่กรณี และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ตัวจริง พร้อม 

สําเนาอย่างละ 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสําเร็จ 

การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 23 พฤษภาคม  2560 

ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิ                

ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษา                

ซ่ึงจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

 4) ทะเบียนบ้านฉบับจริง และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ 

 5) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เช่น 

ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล เป็นต้น อย่างละ 1 ฉบับ  

 6) หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

 7) สําเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จํานวน 1 ฉบับ  

 ทั้งน้ี ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ในสําเนาเอกสารทุกฉบับ   

ลงชื่อ  วันที่  และระบุเลขประจําตัวสอบ  กํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร 

  อน่ึง กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการรับสมัครสอบ                

หรือมีคุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมป่าไม้ 

จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิ์ได้รับจัดจ้าง    

เป็นพนักงานราชการหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ  ทั้งสิ้น 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

  ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ          

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดดังต่อไปน้ี 

  7.1 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  

(100 คะแนน)         

        ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน  

ยกเว้นตําแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ผูช้่วยพนักงานพิทักษ์ป่า และเจ้าหน้าที่ตรวจป่า จะทดสอบ

สมรรถภาพทางร่างกาย โดยการวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร 

                                                                                              7.2 การประเมิน...   
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  7.2 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  

(100 คะแนน)  

               ผู้ที่จะได้รับการประเมินจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 โดยจะทําการทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์            

      สําหรับรายละเอียดการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของ     

ตําแหน่งต่าง ๆ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  (เอกสาร 1) 

8. เกณฑ์การตัดสิน 

 8.1 ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการประเมิน แต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 

 8.2 ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

(สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ครั้งที่ 1 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 

 8.3 ผู้ที่ได้รับการจัดจ้างจะต้องได้คะแนนการประเมินรวมสูงสุดเรียงลงมา ตามบญัชี

รายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร        

9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

 กรมป่าไม้ จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรโดยจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ผ่าน

การเลือกสรร แยกตามหน่วยงานและตําแหน่งงาน ที่ผู้สมัครได้เลือกสมัครไว้ ตามลําดับคะแนน  

ที่สอบได้ โดยเรียงลําดับทีไ่ด้จากผู้ได้คะแนนประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ่1 

และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า ในกรณีถ้าได้คะแนนรวม

เท่ากันจะให้ผู้สอบได้คะแนนประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มากกว่า 

เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่าและถ้าได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ครั้งที่ 1 เท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน ลําดับที่สูงกว่า และจะประกาศผล 

ให้ทราบทางเว็บไซด์ https://forest.job.thai.com และ www.forest.go.th โดยจะข้ึนบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ 

2 ป ีนบัแต่วันประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

10. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 

 10.1 ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการจัดทําสัญญาจ้างตามลําดับที่ในบัญชีรายช่ือ             

ผู้ผ่านการเลือกสรร โดยจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และ

กรมป่าไม้กําหนด 

  10.2 ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง

ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง

ของราชการส่วนท้องถิ่น 

 

                                                                                                        10.3 ผู้ผ่านการ... 
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  10.3 ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องนําใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้   

ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซ่ึงได้แก่ 

  - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 

  - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

  - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

  - โรคพิษสุราเรื้อรัง 

  - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด 

  10.4 การจัดทําสัญญาจ้าง กรมป่าไม้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้ข้ึนบัญชีไว้ตาม

จํานวนตําแหน่งว่างของแต่ละหน่วยงาน ไปปฏิบัติงานและดําเนินการจัดทําสัญญาจ้าง หากผู้ผ่าน    

การเลือกสรรถึงลําดับที่จะจัดทําสัญญาจ้าง ไม่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งว่างดังกล่าว จะถือว่า 

สละสิทธิไม่เข้ารับการจัดทําสัญญาจ้าง 

  10.5 ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจํานวนตําแหน่งว่างที่มี และภายหลัง  

มีตําแหน่งว่างลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน กรมป่าไม้ อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุหรือจะดําเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ 

   อนึ่ง กรมป่าไม้ ขอแจ้งให้ผู้สมัครทราบว่าการดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ

ของกรมป่าไม้ มีกฎ ระเบียบ และวิธีการที่รัดกุม โปร่งใส เป็นธรรมทุกข้ันตอน ดังนั้น หากมีผู้แอบอ้าง

ว่าจะสามารถช่วยเหลือท่านให้สอบได้ ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม ขอได้โปรดอย่าหลงเช่ือและ

หากท่านพบว่ามีผู้แอบอ้างดังกล่าวโปรดแจ้งท่ีกรมป่าไม้ โทร. 1310 กด 3 เพ่ือกรมป่าไม้จะได้

ดําเนินการโดยเด็ดขาดต่อไป  

  ประกาศ ณ วันที่                พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           

รายละเอียดเก่ียวกับตําแหน่งท่ีรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แนบท้ายประกาศกรมป่าไม้  ฉบับลงวันที่     3     พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ตําแหน่งที่ 01 : ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

1.กลุ่มงาน    บริการ 

2.อัตราค่าตอบแทน  13,800 บาท    

3.จํานวนอัตราว่าง      1 อัตรา 

4.สถานที่ปฏิบัติงาน    สํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่1 (เชียงใหม่) 1  อัตรา 

5. วุฒิการศึกษา         ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกนั                 

ทางสาขาวิชาการบัญชี 

6. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย        

เช่น งานงบประมาณ การเงิน และบัญชี และปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย   

7.หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 100 สอบข้อเขียน 

- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมป่าไม้ 

- ทดสอบวิชาความรู้ เกี่ ยวกับงานงบประมาณการเงินและบัญ ชี  

และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   100 สอบสัมภาษณ์ 

- ประเมินบุคคล  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่  

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต

พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ

เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 

อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 

รวมทั้งสังคม และส่ิงแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิบัติไหวพริบ 

และบุคลิกภาพอย่างอื่น เปน็ต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่

จําเป็นของตําแหน่ง 

  

รวม 200  

 

เอกสารแนบ 1 
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ตําแหน่งที่ 02 : ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

1.กลุ่มงาน    บริการ 

2.อัตราค่าตอบแทน  11,280 บาท    

3.จํานวนอัตราว่าง      5 อัตรา 

4.สถานที่ปฏิบัติงาน    สํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่1 (เชียงใหม่)  2    อัตรา 

    สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่6 (อุดรธานี)  1    อัตรา 

    สํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่10 (ราชบรุี)  2    อัตรา 

5. วุฒิการศึกษา  ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรอืเทียบได้ในระดับเดียวกนั ทางสาขาวิชาพณิชยการ 

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 

6. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย        

เช่น งานงบประมาณ การเงิน และบัญชี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย   

7.หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 100 สอบข้อเขียน 

- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมป่าไม้ 

- ทดสอบวิชาความรู้ เกี่ ยวกับงานงบประมาณการเงินและบัญ ชี  

และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   100 สอบสัมภาษณ์ 

- ประเมินบุคคล  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่  

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต

พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ

เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 

อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 

รวมทั้งสังคม และส่ิงแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิบัติไหวพริบ 

และบุคลิกภาพอย่างอื่น เปน็ต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่

จําเป็นของตําแหน่ง 

  

รวม 200  
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ตําแหน่งที่ 03 : ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) 

1.กลุ่มงาน    บริการ 

2.อัตราค่าตอบแทน  11,280 บาท    

3.จํานวนอัตราว่าง      4 อัตรา 

4.สถานที่ปฏิบัติงาน    สํานกับริหารกลาง    1 อัตรา 

   สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) 3  อัตรา 

5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ทางสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยการ พาณิชยศาสตร์ พาณิชยกรรม  เลขานุการ  

6. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือราชการ พร้อมลงทะเบียนรับ – ส่ง 

ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารอ่ืน ที่เกี่ยวข้องว่าด้วยงานสารบรรณ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย   

7. หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 100 สอบข้อเขียน 

- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมป่าไม้ 

- ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ เกี่ยวกับการรับ-ส่ง 

หนังสือราชการ การลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวม

ข้อมูล ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง และงานธุรการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   100 สอบสัมภาษณ์ 

- ประเมินบุคคล  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่  

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต

พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ

เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 

อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 

รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 

และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ 

ที่จําเป็นของตําแหน่ง 

  

รวม 200  
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ตําแหน่งที่ 04 : ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  

1.กลุ่มงาน    บริการ 

2.อัตราค่าตอบแทน  11,280 บาท    

3.จํานวนอัตราว่าง      4 อัตรา 

4.สถานที่ปฏิบัติงาน    สํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่3 (ลําปาง)    1  อัตรา 

    สํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่4 (ตาก)    1  อัตรา  

    สํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่6 (อุดรธานี)    1  อัตรา 

    สํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่8 (นครราชสีมา)  1 อัตรา 

5.คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหน่ง   ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ทียบได้

ในระดับเดียวกัน ทางการบญัชี พาณิชยการ พาณิชยศาสตร์ พาณิชยกรรม เลขานุการ  

 6.ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ และงานบันทึก 

งานพิมพ์ข้อมูล งานพิมพ์หนังสือราชการ หรือเอกสารต่าง ๆ งานหนังสือราชการ งานสารบรรณ     

การจัดทําเอกสารการประชุมต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และข้อมูลที่ได้รับมาก่อน         

ที่จะดําเนินการบันทึก และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

7.หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 100 สอบข้อเขียน 

- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมป่าไม้ 

- ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกบังานธรุการ งานสารบรรณ ความรูใ้นด้านงาน

คอมพิวเตอร์ การบนัทึกข้อมูลด้านต่าง ๆ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   100 สอบสัมภาษณ์ 

- ประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที ่ 

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการ

สังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์

พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็น

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ 

ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม  การปรับตัว 

เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม และส่ิงแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ 

ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะ

หลัก และสมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

  

รวม 200  
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ตําแหน่งที่ 05 : ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร  

1.กลุ่มงาน    บริการ 

2.อัตราค่าตอบแทน  11,280 บาท    

3.จํานวนอัตราว่าง      8 อัตรา 

4.สถานที่ปฏิบัติงาน    สํานักจัดการป่าชุมชน     2 อัตรา 

                               สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่1 (เชียงใหม่)   1  อัตรา 

       สํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่5 (สระบรุี)   1  อัตรา 

                               สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่7 (ขอนแก่น)   3  อัตรา 

    สํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่11 (สุราษฎร์ฯ)  1  อัตรา 

5.คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหน่ง   ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ทียบได้

ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกรรม         

6.ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการประสานงานและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการจัดทํา

แปลงสาธิต ช่วยดูแลการจัดทําแปลงสาธิต แปลงเพาะชํากล้าไม้ ดูแลและจัดสภาพภูมิทัศน์ และปฏิบัติ

หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

7.หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 100 สอบข้อเขียน 

- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมป่าไม้ 

- ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับงานเกษตรกรรม การเพาะชํากล้าไม้  

และความรู้ด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 

  

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   100 สอบสัมภาษณ์ 

- ประเมินบุคคล  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่  

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต

พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ

เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 

อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 

รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 

และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่

จําเป็นของตําแหน่ง 

  

รวม 200  
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ตําแหน่งที่ 06  : ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) 

1. กลุ่มงาน    บริการ 

2. อัตราค่าตอบแทน   10,430 บาท    

3. จํานวนอัตราว่าง    9 อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน   สํานักบริหารกลาง      1       อัตรา                                    

               สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้                  3  อัตรา 

 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)       1  อัตรา  

 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)    1  อัตรา   

 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)   1  อัตรา 

 สํานักจัดการทรพัยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)  2     อัตรา 

5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) 

หรือประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

6. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการงานสารบรรณ ลงทะเบียนรับ-ส่ง ส่งหนังสือ

ราชการ ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารราชการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

7. หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมป่าไม้ 

100 สอบข้อเขียน 

- ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ รวบรวมข้อมูล

จัดเตรียมเอกสาร และงานธุรการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   100 สอบสัมภาษณ์ 

- ประเมินบุคคล  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่  

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต

พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ

เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 

อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 

รวมทั้งสังคม และส่ิงแวดล้อม  ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 

และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ 

ที่จําเป็นของตําแหน่ง 

  

รวม 200  
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ตําแหน่งที่ 07 : ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร 

1. กลุ่มงาน     บริการ 

2. อัตราค่าตอบแทน   10,430 บาท    

3. จํานวนอัตราว่าง    100  อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน    สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้             62   อัตรา   

 สํานักจัดการป่าชุมชน     8 อัตรา 

 สํานักจัดการที่ดินป่าไม้                 1   อัตรา 

 สํานักส่งเสริมการปลูกป่า                    13  อัตรา  

 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)      1  อัตรา 

 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)      3  อัตรา  

 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี)      1  อัตรา 

 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)     2  อัตรา   

 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)     3  อัตรา  

 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี)     5  อัตรา  

 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ฯ)     1  อัตรา  

5. คุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่ง   ประกาศนียบัตรประโยคมธัยมศึกษาตอนต้นสายสามญั (ม.ศ.3) 

หรือประกาศนียบตัรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 

6. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานด้านการเพาะชํากล้าไม้ รดน้ํา ดูแล บํารุงรักษากล้าไม้ ขนกล้าไม้ 

ขนอุปกรณ์ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 100 สอบข้อเขียน 

- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมป่าไม้ 

- ความรู้ด้านการเพาะชํากล้าไม้ การดูแล บํารุงรักษากล้าไม้ และที่

เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 

  

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   100 สอบสัมภาษณ์ 

- ประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ี จากประวัติ

ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่

ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความเหมาะสมในด้าน

ต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 

คุณธรรม จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และ

ส่ิงแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  

เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

  

รวม 200  
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                          ตําแหน่งที่ 08 : ตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 

1. กลุ่มงาน    บริการ 

2. อัตราค่าตอบแทน  10,430 บาท    

3. จํานวนอัตราว่าง   17 อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน  สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่3 (ลําปาง)          4 อัตรา 

                               สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่4 (ตาก)          2 อัตรา 

    สํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่6 (อุดรธานี)          2 อัตรา 

                               สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่7 (ขอนแก่น)          3 อัตรา 

                               สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่8 (นครราชสีมา)     3 อัตรา 

    สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่10 (ราชบรุี)          2 อัตรา 

                               สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)   1 อัตรา  

5. คุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตาํแหน่ง ประกาศนียบตัรประโยคมธัยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) 

หรือประกาศนียบตัรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 

6. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   ปฏิบัติงานตรวจพ้ืนที่ ตรวจลาดตระเวน ให้ความคุ้มครองและอํานวย

ความสะดวกในเขตป่าสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7.หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

      -   ทดสอบการวิง่ระยะทาง 5 กิโลเมตร 

100 ทดสอบ

สมรรถภาพ 

  ทางร่างกาย 

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   100 สอบสัมภาษณ์ 

- ประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที ่ 

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการ

สังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์

พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็น

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ 

ท่ วงที วาจา  อุป นิ สัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณ ธรรม  จริยธรรม  

การปรับตั ว เข้ากับ ผู้ร่วมงาน  รวมทั้ ง สั งคม  และส่ิงแวดล้อม  

ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  

เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

  

รวม 200  
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ตําแหน่งที่ 09 : ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า 

1. กลุ่มงาน    บริการ 

2. อัตราค่าตอบแทน  10,430 บาท    

3. จํานวนอัตราว่าง   11 อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน  สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่3 (ลําปาง)   4 อัตรา 

    สํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่4 (ตาก)   3 อัตรา 

    สํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่6 (อุดรธานี)   1 อัตรา 

    สํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่7 (ขอนแก่น)   2 อัตรา 

                               สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่10 (ราชบุรี)   1 อัตรา 

5. คุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ประกาศนียบตัรประโยคมธัยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) 

หรือประกาศนียบตัรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั 

6. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   ปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกตรวจลาดตระเวน ป้องกัน  

และปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7.หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

      -  ทดสอบการว่ิงระยะทาง 5 กิโลเมตร 

100 ทดสอบ

สมรรถภาพ 

   

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   100 สอบสัมภาษณ์ 

- ประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที ่ 

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการ

สังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์

พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็น

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ 

ท่ วงที วาจา  อุป นิ สัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณ ธรรม  จริยธรรม  

การปรับตั ว เข้ากับ ผู้ร่วมงาน  รวมทั้ ง สั งคม  และส่ิงแวดล้อม  

ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  

เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

  

รวม 200  
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ตําแหน่งที่ 10 : ตําแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร ์

1.กลุ่มงาน    เทคนิคทั่วไป 

2.อัตราค่าตอบแทน  13,800 บาท    

3.จํานวนอัตราว่าง      3 อัตรา 

4.สถานที่ปฏิบัติงาน    สํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่1 (เชียงใหม่) 2 อัตรา 

    สํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่7 (ขอนแก่น) 1 อัตรา 

5.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง    ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน    

ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

6.ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลและควบคุมการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายสารสนเทศ การพิมพ์หนังสือราชการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

7.หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 100 สอบข้อเขียน 

- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมป่าไม้ 

- ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศและความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 

  

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   100 สอบสัมภาษณ์ 

- ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่  

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการ

สังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์

พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็น

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ 

ท่วงทีวาจา อุปนิ สัย  อารมณ์  ทัศนคติ  คุณธรรม  จริยธรรม  

การปรับตัวเข้ากับ ผู้ร่วมงาน  รวมทั้ งสังคม  และส่ิงแวดล้อม  

ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน  

เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

  

รวม 200  
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ตําแหน่งที่ 11 : ตําแหน่งนายช่างสํารวจ  

1. กลุ่มงาน    เทคนิคทั่วไป 

2. อัตราค่าตอบแทน  13,800 บาท    

3. จํานวนอัตราว่าง   1 อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักจัดการที่ดินป่าไม้  1 อัตรา 

5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้

ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสํารวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม  

6. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   ปฏิบตัิงานเกีย่วกบัการสํารวจรงัวัดแปลงที่ดิน และแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ 

จัดทําผังแปลงที่ดิน ถ่ายทอดแนวเขตจดัทําแผนที่แสดงผล  คํานวณตรวจสอบ จําแนกรายละเอียดของ

ภาพถ่ายทางอากาศ วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐานแผนทีโ่ดยดาวเทียมเบื้องต้น (GPS)  

จัดทําระบบการจัดการและปรับปรงุชุดข้อมลูภูมิศาสตร์พื้นฐาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 100 สอบข้อเขียน 

- ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  

ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมป่าไม้ 

- ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการสํารวจรังวัดแปลงที่ดิน และแนวเขต พื้นที่

ป่าไม้ จัดทําผังแปลงที่ดิน ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และอ่ืน ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 

  

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   100 สอบสัมภาษณ์ 

- ประเมินบุคคล  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่  

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต

พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ

เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 

อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 

รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 

และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ  

ที่จําเป็นของตําแหน่ง 

  

รวม 200  
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ตําแหน่งที่ 12 : ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร 

1. กลุ่มงาน    เทคนิคทั่วไป 

2. อัตราค่าตอบแทน  13,800 บาท    

3. จํานวนอัตราว่าง    2 อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักจัดการป่าชุมชน             2 อัตรา 

5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้       

ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกรรม 

6. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบติัการเกษตรด้านต่าง ๆ  เช่น การจัดทําแปลงสาธิต การเพาะปลูก การใช้ปุ๋ย 

การปรบัปรุงดิน การป้องกันและการกําจัดศัตรูพืช ติดตามผลและให้คําแนะนาํในการส่งเสรมิการป่าไม้ชุมชน 

และป่าไม้เกษตรและปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 100 สอบข้อเขียน 

- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมป่าไม้ 

- ความรู้การเกษตรด้านต่าง ๆ  เช่น การจัดทําแปลงสาธิต การเพาะปลูก การ

ใช้ปุ๋ย การปรบัปรงุดิน การป้องกันและการกําจัดศัตรูพืช การป่าไม้ชุมชน 

และป่าไม้เกษตรที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   100 สอบสัมภาษณ์ 

- ประเมินบุคคล  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่  

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต 

พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ

เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  

ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 

คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และ

ส่ิงแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 

เป็นต้น  รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

  

รวม 200  
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ตําแหน่งที่ 13 : ตําแหน่งช่างเขียนแผนที่  

1. กลุ่มงาน    เทคนิคทั่วไป 

2. อัตราค่าตอบแทน  11,280 บาท    

3. จํานวนอัตราว่าง    1 อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักจัดการที่ดินป่าไม้             1 อัตรา 

5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้       

ในระดับเดียวกัน ในสาขาช่างเขียนแผนที่ สาขาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาอุตสาหกรรม 

6. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัตงิานเกี่ยวกบัการจดัทําแผนที่ ตรวจสอบและถ่ายทอดตําแหน่งแนวเขต 

พ้ืนทีป่่าไม้ ลงบนแผนที่ มาตราส่วน 1 : 50,000 และคัดลอกแผนที่ เพื่อประกาศเขตพื้นที่ป่าไม้ 

และปฏิบตัิหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 100 สอบข้อเขียน 

- ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  

ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมป่าไม้ 

- ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนที่ การตรวจสอบและถ่ายทอด

ตําแหน่งแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และอ่ืน ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 

  

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   100 สอบสัมภาษณ์ 

- ประเมินบุคคล  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่  

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต 

พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ

เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  

ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 

คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และ

ส่ิงแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 

เป็นต้น  รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

  

รวม 200  
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ตําแหน่งที่ 14 : ตําแหน่งช่างสํารวจ  

1. กลุ่มงาน    เทคนิคทั่วไป 

2. อัตราค่าตอบแทน  11,280 บาท    

3. จํานวนอัตราว่าง   3 อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่  1 เชียงใหม่)  1 อัตรา 

                               สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่7 (ขอนแก่น)  1 อัตรา 

    สํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่8 (นครราชสีมา) 1 อัตรา 

5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้      

ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสํารวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ   

6. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   ปฏิบตัิงานเกีย่วกบัการสํารวจรงัวัดแปลงที่ดิน และแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ 

จัดทําผังแปลงที่ดิน ถ่ายทอดแนวเขตจดัทําแผนที่แสดงผล  คํานวณตรวจสอบ จําแนกรายละเอียดของ

ภาพถ่ายทางอากาศ วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐานแผนทีโ่ดยดาวเทียมเบื้องต้น (GPS)  

จัดทําระบบการจัดการและปรับปรงุชุดข้อมลูภูมิศาสตร์พื้นฐาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 100 สอบข้อเขียน 

- ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  

ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมป่าไม้ 

- ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการสํารวจรังวัดแปลงที่ดิน และแนวเขต พ้ืนที่ป่าไม้ 

จัดทําผังแปลงที่ดิน ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   100 สอบสัมภาษณ์ 

- ประเมินบุคคล  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่  

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต

พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ

เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 

อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 

รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 

และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ  

ที่จําเป็นของตําแหน่ง 

  

รวม 200  
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ตําแหน่งที่ 15 : ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง  

1. กลุ่มงาน    เทคนิคทั่วไป 

2. อัตราค่าตอบแทน  11,280 บาท    

3. จํานวนอัตราว่าง   1 อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักส่งเสริมการปลูกป่า  1 อัตรา 

5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  มีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญในหน้าที่ และเคยขับ

เครื่องจักรกล มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ป ีและได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 

6. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   ปฏิบตัิงานเกีย่วกบัการขับเครื่องจักรขนาดกลาง ตลอดจนบํารุงรักษา 

แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ และปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 100 สอบข้อเขียน 

- ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  

ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมป่าไม้ 

      -    ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกบัเครื่องจักรกล การซ่อมแซม บํารงุรักษา   

          เครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

    

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   100 สอบสัมภาษณ์ 

- ประเมินบุคคล  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่  

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต

พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ

เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 

อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 

รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 

และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ  

ที่จําเป็นของตําแหน่ง 

  

รวม 200  
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ตําแหน่งที่ 16 :ตําแหน่งพนักงานพิทกัษ์ป่า 

1. กลุ่มงาน    เทคนิคทั่วไป 

2. อัตราค่าตอบแทน  11,280 บาท    

3. จํานวนอัตราว่าง   10 อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน  สํานักวิจยัและพัฒนาการป่าไม้   1 อัตรา 

    สํานกัจัดการป่าชุมชน   1 อัตรา 

    สํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่1 (เชียงใหม่)   1 อัตรา 

    สํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่3 (ลําปาง)   1 อัตรา 

    สํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่4 (ตาก)   1 อัตรา 

    สํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่5 (สระบรุี)   1 อัตรา 

    สํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่6 (อุดรธานี)   1 อัตรา 

    สํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่7 (ขอนแก่น)   1 อัตรา 

    สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่8 (นครราชสีมา) 1  อัตรา 

    สํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่11 (สุราษฎร์ธานี)   1 อัตรา  

5. คุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตาํแหน่ง มีความรู้ความชํานาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงาน

สอดคล้องกบังานทีต่้องปฏิบัต ิเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 5 ป ี(ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะใน

งานนัน้ ๆ โดยมีหนังสือรบัรองการทํางานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน) 

6. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   ปฏิบัติงานตรวจลาดตระเวนคุ้มครองพ้ืนที่คงสภาพป่า พ้ืนที่ปลูกป่า และ

พ้ืนที่ป่าอ่ืน ๆ ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ตลอดจนให้ความคุ้มครอง และอํานวยความสะดวก  

แก่ประชาชนที่เข้ามาศึกษา วิจัย และให้บริการทางวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
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7.หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

     -  ทดสอบการวิง่ระยะทาง 5 กิโลเมตร 

100 ทดสอบ

สมรรถภาพ 

  ทางร่างกาย 

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   100 สอบสัมภาษณ์ 

- ประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่  

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการ

สังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์

พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็น

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ 

ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม  การ

ปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม และส่ิงแวดล้อม ความริเริ่ม 

สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น 

รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

  

รวม 200  
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ตําแหน่งที่ 17 : ตําแหน่งนักวิชาการปา่ไม้ 

1. กลุ่มงาน              บริหารทั่วไป 

2. อัตราค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000 บาท 

3. จํานวนอัตราว่าง   2  อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน  สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่4 (ตาก)            1 อัตรา 

    สํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่8 (นครราชสีมา)     1 อัตรา 

5.คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหน่ง   ปริญญาตรีทางวนศาสตร์ 

6.ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   ปฏิบตัิงานทางวิชาการป่าไม้ ซ่ึงมีลักษณะงานทีป่ฏิบัติเกี่ยวกบัการสํารวจ

ทรัพยากรป่าไม้ การจัดทําแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม การจัดการป่าไม้ การเศรษฐกิจป่าไม้ 

การวิจัยวนวัฒนวิทยา การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า การส่งเสริมการ 

ปลูกป่า บํารุงและปลูกสร้างสวนป่า การอนุญาตด้านป่าไม ้และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รบัมอบหมาย 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 100 สอบข้อเขียน 

- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมป่าไม้ 

- ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสวนป่า 

พ.ศ. 2535 และกฎหมาย ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านป่าไม้ 

- ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ การเศรษฐกิจป่าไม้ การวิจัย 

วนวัฒนวิทยา การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน การป้องกันรักษาป่า

และควบคุมไฟป่า การส่งเสริมการปลูกป่า บํารุงและปลูกสร้างสวนป่า 

การอนุญาตด้านป่าไม้ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   100 สอบสัมภาษณ์ 

- ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ

ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่

ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความเหมาะสมในด้าน

ต่าง ๆ เช่น ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ความสามารถ ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์  ทัศนคติ 

คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และ

ส่ิงแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 

เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

  

รวม 200  
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ตําแหน่งที่ 18 : ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่  

1.กลุ่มงาน                บริหารทั่วไป 

2.อัตราค่าตอบแทน   ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000 บาท 

3.จํานวนอัตราว่าง    1  อัตรา 

4.สถานที่ปฏิบัติงาน  สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)  1  อัตรา 

5.คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหน่ง  ปริญญาตร ีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

6.ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเกี ่ยวกับงานเผยแพร่กิจกรรม และความรู ้ ตลอดจน

วิทยาการใหม่ ๆ ทางส่ือมวลชน จัดทําส่ือ จัดนิทรรศการหรือหน่วยเผยแพร่ออกแสดงกิจกรรม สํารวจ 

เก็บรวบรวม  เรียบเรียงข่าวสาร บทความ และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารการเผยแพร่ เกี่ยวกับงานด้านป่าไม้ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

7.หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 100 สอบข้อเขียน 

- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมป่าไม้ 

- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ งานธุรการ และงานอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 

- ทดสอบ วิชาความรู้ เกี่ ย วกั บ งาน โสตทั ศน ศึ กษา  การผ ลิต ส่ื อ  

การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ งานด้านป่าไม้ และความรู้ที่อาจใช้

ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 

  

การประเมินความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   100 สอบสัมภาษณ์ 

- ประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติ 

ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรม  

ที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความเหมาะสมใน

ด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 

คุณธรรม จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม และ

ส่ิงแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ

อย่างอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

  

รวม 200  
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ตําแหน่งที่ 19: ตําแหน่งนิติกร 

1.กลุ่มงาน                 บริหารทั่วไป 

2.อัตราค่าตอบแทน     ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000 บาท 

3.จํานวนอัตราว่าง       6  อัตรา 

4.สถานที่ปฏิบัติงาน    สํานกับริหารกลาง               5 อัตรา 

    สํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)  1 อัตรา 

5.คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหน่ง   ปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์ 

6.ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   ปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัการสืบสวนข้อเทจ็จริง ตรวจสํานวนการสืบสวนข้อเทจ็จรงิ 

และสํานวนการสอบสวนวินยั สรปุประเด็นการสอบสวน ทําความเหน็เบื้องต้น ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง 

และสอบสวนข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับการร้องเรียนหรือกรณีพิพาทในงานด้านป่าไม้ ปฏิบติังานด้านกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

กับงานด้านป่าไม้ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

7.หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังที่ 1 100 สอบข้อเขียน 

     -   ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พรก. พ.ศ. 2547 และ   

            ของกรมป่าไม้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าไม้    

          พุทธศักราช 2484 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสวนป่า 

พ.ศ. 2535 และกฎหมาย ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านป่าไม้ 

     -   พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

     -   กฎ ก.พ. และระเบียบ ก.พ. ที่เกีย่วข้องกับการดําเนินการทางวินัย 

  

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังที่ 2   100 สอบสัมภาษณ์ 

- ประเมินบุคคล  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่  

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต

พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ

เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 

ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม 

และส่ิงแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 

เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

  

รวม 200  
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ตําแหน่งที่ 20 : ตําแหน่งบุคลากร 

1.กลุ่มงาน                 บริหารทั่วไป 

2.อัตราค่าตอบแทน    ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000 บาท 

3.จํานวนอัตราว่าง      3  อัตรา 

4.สถานที่ปฏิบัติงาน    สํานักบริหารกลาง    3  อัตรา 

5.คุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหน่ง  ปริญญาตร ีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

6.ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   ปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเก่ียวกับการวางระบบ

มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกําหนด

ตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การ

ฝึกอบรมและการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การ

คุ้มครองระบบคุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   

7.หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 100 สอบข้อเขียน 

- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมป่าไม้ 

- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ งานธุรการ และงานอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง 

- พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

- ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างเหมาะสม 

แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล และความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 

  

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   100 สอบสัมภาษณ์ 

- ประเมินบุคคล  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่  

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต

พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ

เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 

ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม 

และส่ิงแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 

เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

  

รวม 200  
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ตําแหน่งที่ 21 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

1. กลุ่มงาน                 บริหารทั่วไป 

2. อัตราค่าตอบแทน    ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000 บาท 

3. จํานวนอัตราว่าง     4  อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน   สํานักบริหารกลาง    1 อัตรา 

      สํานกัแผนงานและสารสนเทศ   2 อัตรา 

      สํานกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่7 (ขอนแก่น)   1 อัตรา 

5. คุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ทียบได้ในระดับเดียวกัน 

6. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   ปฏิบัติงานด้านเอกสารการเงิน ธุรการ พัสดุ งานเตรียมการจัดการ

ประชุม จัดเตรียมเอกสาร จดบันทึก จัดทํารายงานต่าง ๆ ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน

ทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   

7. หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 100 สอบข้อเขียน 

- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมป่าไม้ 

- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ งานธุรการ และงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

- ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในงานบริหารงานท่ัวไปอย่างเหมาะสม 

แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ

หน้าที่ 

  

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   100 สอบสัมภาษณ์ 

- ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่  

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต

พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ

เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 

อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงาน 

รวมทั้งสังคม และส่ิงแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และ

บุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่

จําเป็นของตําแหน่ง 

  

รวม 200  



- 24 - 

ตําแหน่งที่ 22 : ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

1. กลุ่มงาน                 บริหารทั่วไป 

2. อัตราค่าตอบแทน    ค่าตอบแทนเดือนละ  18,000 บาท 

3. จํานวนอัตราว่าง     1  อัตรา 

4. สถานที่ปฏิบัติงาน    สํานักแผนงานและสารสนเทศ   1 อัตรา 

5. คุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ทียบได้ในระดับเดียวกัน 

6. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   ปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสาน ประมวลแผน พิจารณา

เสนอแนะ เก่ียวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ รวมถึง

ประเด็นปัญหาเพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย การจัดทําแผนหรือโครงการ หรือใช้เป็นข้อมูลสําหรับ

กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย   

7. หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 100 สอบข้อเขียน 

- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมป่าไม้ 

- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 

2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-64) 

พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560  

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 -2579)  

- ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายและแผนงานงบประมาณ 

- ทดสอบความรู้ความเข้าใจนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

  

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   100 สอบสัมภาษณ์ 

- ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตํ าแหน่งห น้าที่  

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต

พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ

เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ 

ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคม 

และส่ิงแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอ่ืน 

เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง 

  

รวม 200  
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รายละเอียดหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ ที่มีตําแหน่งพนักงานราชการว่าง  
1. สํานกับริหารกลาง 

    กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5628 

2. สํานักจัดการป่าชุมชน 

     กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5548 

3. สํานักส่งเสริมการปลูกป่า 

     กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5529 

4. สํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 

     กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5662 

5. สํานักจัดการที่ดินป่าไม ้

     กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5762 

6. สํานักแผนงานและสารสนเทศ 

      กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5038 

7. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 

    164 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร. 053 818 239 

8. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่3 (ลําปาง) 

      30 ถ.ท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 โทร. 054 228 081 

9. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่4 (ตาก) 

      สํานกังานป่าไม้สาขาจงัหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. 055 511 763 

10. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบรุี) 

      111 หมู่ 1 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 โทร. 036 474 497-8 

11. สํานักจดัการทรัพยากรป่าไม ้ที ่6 (อุดรธานี) 

      75 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 042 221 779 

12. สํานักจดัการทรัพยากรป่าไม ้ที ่7 (ขอนแก่น) 

      ถ.หน้าศนูย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 043 330 382 

13. สํานักจดัการทรัพยากรป่าไม ้ที ่8 (นครราชสีมา) 

      591  หมู่ 7 ต.ปรใุหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044 222 201 

 

 

เอกสารแนบ 2 
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รายละเอียดหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ ที่มีตําแหน่งพนักงานราชการว่าง  

14. สํานักจดัการทรัพยากรป่าไม ้ที ่10 (ราชบุรี) 

      256 ถ.ค่ายหลวง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร. 032 201 395 

15. สํานักจดัการทรัพยากรป่าไม ้ที ่11 (สุราษฎร์ธานี) 

      5 หมู่ 5  ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077 247 816 

 

-------------------------------- 

 

 

 


