
 
 
 
 

ประกาศกรมป่าไม้ 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งต่าง ๆ 

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

 ด้วยกรมป่าไม้ จะด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งต่าง ๆ
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน 
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ต ำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
 ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 

1.1 ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จ านวน 2 อัตรา 
1.2  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จ านวน 2 อัตรา 
1.3  ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จ านวน 2 อัตรา 
1.4 ต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จ านวน 50 อัตรา 
1.5 ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จ านวน 3    อัตรา 
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือตามท่ี ก.พ. ก าหนด 

ต ำแหน่งประเภทท่ัวไป 
1.6 ต าแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จ านวน 3 อัตรา 
1.7 ต าแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน จ านวน 10 อัตรา  
1.8 ต าแหน่งนายช่างส ารวจปฏิบัติงาน จ านวน 3 อัตรา 
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือตามท่ี ก.พ. ก าหนด 

 ๒. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่งตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
  ๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 

ก.คุณสมบัติ... 
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   ก. คุณสมบัติทั่วไป 
    (๑) มีสัญชาติไทย 
    (๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
    (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
   ข. ลักษณะต้องห้าม 
    (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
    (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
    (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
    (๔) เป็นผู้บกพร่องในศลีธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
    (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (๘) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
    (๙) เป็ นผู้ เ คยถู กลง โทษให้ ออกหรื อปลดออก เพราะกระท า ผิ ด วิ นั ย 
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
    (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอื่น 
    (๑๑) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ 
  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) 
(๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘)
หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐)
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (๑) หรือ (5) ให้มีสิทธิสมัคร
สอบแข่งขันได้แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง  
ทางการเมืองแล้ว หรือกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมืองแล้ว 

ส าหรับ... 
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  ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน 
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ 
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 
  ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
         ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด 
แนบท้ายประกาศนี้  
  ๓.๓ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. 
ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
                              ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าระดับที่สมัครสอบ ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่ส าเร็จ
การศึกษาของระดับวุฒิการศึกษาท่ีสูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ  

 4. กำรรับสมัครสอบ 
  ๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 
4 - 24 มิถุนำยน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามข้ันตอนดังนี้ 
        ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มกำรช ำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 
๔ - ๒๕ มิถุนำยน  ๒๕๖๔ ดังนี้ 

  (1) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่ https://forest.thaijobjob.com หัวข้อ “ข้าราชการ” เลือก 
“ปี 2564” เลือก “รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการในสังกัดกรมป่าไม้” 

  (2) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดและ
เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะออกแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ให้โดยอัตโนมัติ  

  (3) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษ A4 จ านวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพ่ือพิมพ์แบบฟอร์มการช าระ
เงินในภายหลัง 

       ขั้นตอนที่ 2 กำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
       ช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบสามารถช าระเงินได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้ 
       (1) ช าระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศโดยให้น าแบบฟอร์ม 

การช าระเงินที่พิมพ์ตามขั้นตอนที่ 1 ไปช าระเงินได้ ตั้งแต่วันที่  4 – 2๕  มิถุนายน 2564 ภายในวันและเวลา 
ท าการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการช าระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา 
ที่ช าระเงินภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากท่ีช าระเงิน 
       (2) ช าระทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน Internet Payment (KTB Online) หรือ Krungthai 
NEXT ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามข้ันตอนที่ระบบก าหนดไวโดยเลือกเมนู “จา่ยบิล” กด “ค้นหา” ใส่หมายเลข 

(com code)... 
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 (com code) “90158” ในช่องค้นหาซึ่งจะปรากฏรายชื่อ“ส านักบริหารกลาง กรมป่าไม้ (90158)” ให้ผู้สมัคร
กรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่ระบบก าหนดไว้ โดยสามารถช าระเงินไดตั้งแต่วันที่ ๔ – 2๕ มิถุนำยน 2564 ก่อนเวลำ 
22.00 น. และให้พิมพ์หนายืนยันการช าระเงินจากเว็บไซต์เก็บไวเป็นหลักฐานด้วย 
 ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน ๓๓๐ บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบ
จ านวน ๓๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จ านวน ๓๐ บาท โดยค่ำธรรมเนียม 
ดังกล่ำวจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
                         ผู้สมัครสอบที่ช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ ำตัวสอบ 
โดยกรมป่ำไม้จะก ำหนดเลขประจ ำตัวสอบตำมล ำดับของกำรช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ 
  ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบสถำนะกำรสมัครสอบ  
  หลังจากที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบ
สถานะการช าระเงินได้ท่ี https://forest.thaijobjob.com หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการช าระเงิน”  
  ขั้นตอนที่ ๔ พิมพ์ใบสมัคร 
  เมื่อกรมป่าไม้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ ที ่
https://forest.thaijobjob.com หัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร” ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎำคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ด าเนินการครบทุกขั้นตอนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 ๕. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ 
  ๕.๑ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้คนละ ๑ ต าแหน่ง 
  ๕.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ในข้อ ๓.๒ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัครคือ 
วันที่ 2๔ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
นั้นเป็นเกณฑ ์
  ๕.๓ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 

  ๕.๔ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก 
ผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ
หรือเอกสารปลอม กรมป่าไม้จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น 
และจะไม่คืนคา่ธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้ ในกรณีผู้สมัครสอบยื่นเอกสารปลอม กรมป่าไม้จะด าเนินการ
ทางคดีอาญาต่อไปด้วย 

6. กำรประกำศ ... 

https://forest.thaijobjob.com/
https://forest.thaijobjob.com/
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 ๖. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ 
     กรมป่าไม้จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ 
ในวันที่ 2 กรกฎำคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com หัวข้อ “การประกาศรายชื่อ 
ผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” ทั้งนี้ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
ตามความเหมาะสม 

 ๗. หลักสูตรและวิธีกำรสอบ 
  ๗.๑ การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
     ๗.๒ การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
    ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่ปรากฏของ 
ผู้สอบแข่งขันเพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและอ่ืน ๆ  
ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 ทั้งนี้ กรมป่ำไม้ จะด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง
ก่อนและเม่ือสอบผ่ำนกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิ  
เข้ำสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

 ๘. หลักฐำนที่ต้องน ำมำในวันสอบแข่งขัน 
  ๘.๑ หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
    ผู้สมัครสอบต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่หมดอายุไปในวันสอบ หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวแสดงตน 
ในการเขา้สอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
  ๘.2 หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
    (1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
    (2) ส าเนาหลักฐานการศึกษา 
     -  ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of 
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ เฉพาะผู้สมัคร
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งที่ 1-5  
     -  ส าเนาประกาศนียบัตร และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of 
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ เฉพาะผู้สมัคร
ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งที่ 6-8 

ทั้งนี้ ... 
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 ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้ นประกาศนียบัตร 
หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร 
คือ วันที่ 2๔ มิถุนำยน 2564 ในกรณีท่ีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ 
ก็ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับ  
อนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 
 (3) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด 
(สาขาโยธา) จ านวน 1 ฉบับ (กรณีสมัครสอบ ต าแหน่งที่ 5) ทั้งนี้ ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม (สำขำโยธำ) จะต้องมีผลบังคับใช้ภำยในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 2๔ มิถุนำยน 2564 
 (๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ  
 (๕) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ  
    (๖) ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ
ส านักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า จ านวน ๑ ฉบับ (กรณีสมัครสอบ ต าแหน่งที่ 1 - 5) หรือส าเนา
หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับ ปวส. หรือสูงกว่า 
จ านวน ๑ ฉบับ (กรณีสมัครสอบ ต าแหน่งที่ 6 - 8) 
                                     กรณีผู้สมัครสอบใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่ส าเร็จการศึกษาของระดับวุฒิ
การศึกษาที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ  
    (7) เอกสารทางทหาร เช่น หนังสือส าคัญ (แบบ สด.8) และสมุดประจ าตัวทหาร
กองหนุนประเภทที่ 1 หรือใบส าคัญ (แบบ สด.9) ส าหรับทหารกองเกิน และทหารกองหนุนประเภทที่ 2 หรือ
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.43) 
    (8) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ได้แก่ 
    - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
    - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    - โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและ 
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
   (9) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น
ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 
 
 

9. เกณฑ์กำรตัดสิน ... 
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 ๙. เกณฑ์กำรตัดสิน 
                              ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพ่ือวัด
ความเหมาะสมกับต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ โดยค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 

 ๑๐. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
                           กรมป่าไม้จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  โดยเรียงตามล าดับคะแนนรวม 
ของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งและความเหมาะสมกับต าแหน่ง
จากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าอยู่ในล าดับ 
ที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงล าดับตามเลขประจ าตัวสอบแข่งขัน  
จากน้อยไปมาก 
                           การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี 
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

 ๑๑. กำรบรรจุและแต่งตั้ง 
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับที่ ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๑ 

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องปฏิบัติงานในกรมป่าไม้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอ่ืน เว้นแต่ลาออก 

 ๑๒. กำรรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ 
กรมป่าไม้ไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท 

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

   กรมป่าไม้จะด าเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น  
หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สมัครสอบได้รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติการณ์ในท านองเดียวกันนี้ 
โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้กรมป่าไม้โดยด่วน โทร. 1310 กด 3 เพ่ือกรมป่าไม้จะด าเนินการโดยเด็ดขาด
ต่อไป  

        ประกาศ ณ วันที่     ๒๕    พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   
      



 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งต่าง ๆ 

แนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่  ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

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

หน่วยที่ 1  ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 

จ านวนอัตราว่าง  2  อัตรา 

อัตราเงินเดือน  15,000 -16,500  บาท 
   ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการก าหนดอัตราเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือตามท่ี ก.พ. ก าหนด 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรูความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
 (1) เสนอความเห็นแกผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ

ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณา 
ของผู้บังคับบัญชา 

 (2) ศึกษา วิ เคราะห์ และวิจัยเพ่ือปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่ วยงาน 
ที่รับผิดชอบเพ่ือให้ทันกับสถานการณและอ านวยความสะดวกในการท างาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม 
และเปน็ธรรมต่อทุกฝ่าย 

 (3) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการ
ด าเนินการเรื่องใด ๆ ที่เก่ียวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการด าเนินการใด ๆ 
ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการและการด าเนินคดีของหน่วยงานเพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานและสามารถด าเนินการไดอย่างถกูต้อง 

2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการเพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 

3. ด้านการประสานงาน... 
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3. ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
 ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านกฎหมายแกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจ 

ในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหาและให้ความรู้ ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชนกับการด าเนินงาน 
ของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี 
หรือระดับท่ีสูงกว่า 
                     ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  
ของส านักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่ส าเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา 
ที่สูงกว่าเพ่ิมอีกหนึ่งฉบับ 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ซึ่งประกอบด้วย 
 1. กฎหมายสารบัญญัติ 
  - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  - ประมวลกฎหมายอาญา 
 2. กฎหมายวิธีสบัญญัติ 
  - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
  - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 3. กฎหมายมหาชน 
  - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
  - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

4. กฎหมาย ... 
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4. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
 - พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 - พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 - พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 - พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
 -  พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 2 ... 
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หน่วยที่ 2  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

จ านวนอัตราว่าง  2  อัตรา 

อัตราเงินเดือน  15,000 -16,500  บาท 

   ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การก าหนดอัตราเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือตามท่ี ก.พ. ก าหนด 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรูความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
 (1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง 

และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ 
หรือนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมัน่คง 

 (2) รวบรวมข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ 
ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนก าหนดแผนการปฏิบัติงาน 
หรือโครงการใหส้ามารถบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว 

 (3) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการหรือนโยบาย แผนงานและโครงการ ทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือช่วยจัดท าแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรมไดตามวัตถุประสงคท์ี่ตั้งไว 

 (4) ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็น
ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนงาน 
หรือก าหนดยุทธศาสตร์ 

 (5) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลเพ่ือประกอบ 
การเสนอแนะแนวทางการประสาน ผลักดัน ยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคลอง 
ไปในแนวทางเดียวกัน 

2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการเพือ่ให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน ... 
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3. ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพ่ือให้เกิด 

ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 
 (1) รวบรวมข้อมูล เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ เกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน

โครงการ 
 (2) ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน 

เพ่ือแกปัญหาในการปฏิบัติงาน 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือ

ระดับท่ีสูงกว่า 
  ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  
ของส านักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่ส าเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา 
ที่สูงกว่าเพ่ิมอีกหนึ่งฉบับ 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีการ
สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ซึ่งประกอบด้วย 

- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ความรู้ เกี่ยวกับการวิ เคราะห์นโยบาย  การจัดท าแผนงาน/โครงการ  การจัดท าแผน 

ปฏิบัติงาน การบริหารแผนงาน/โครงการ การวิเคราะห์และการติดตามประเมินผลโครงการ 
- ความรู้ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบาย 

ป่าไม้แห่งชาติ 
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
- ความรู้ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศกับนานาชาติ สนธิสัญญา พันธกรณีและข้อตกลง

ระหว่างประเทศด้านการป่าไม้ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก  
- ความรู้เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานระหว่างประเทศด้านการป่าไม้ 

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

หน่วยที่ 3 ... 
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หน่วยที่ 3   ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

จ านวนอัตราว่าง   2  อัตรา 

อัตราเงินเดือน  15,000 -16,500  บาท 

   ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การก าหนดอัตราเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือตามท่ี ก.พ. ก าหนด 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใตก้ารก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
 (1)  รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุเพ่ือก าหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ 
 (2)  ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 
 (3)  จัดท ารายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ไดโดยสะดวก 
 (4)  ซอมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน 
 (5)  จ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม จ าเป็นในการใช้งานทางราชการ 
อีกตอ่ไป เพือ่ให้พัสดุเกิดประโยชนใหแ้กทางราชการไดมากที่สุด 
 (6)  ถ่ายทอดความรู ด้านงานพัสดุแกเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคูมือประจ าส าหรับการฝึกอบรม และวิธีใช้อุปกรณ์
เครือ่งมือที่ถูกตอ้ง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรูที่เปน็ประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อก าหนด 
 2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปา้หมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
 (1)  ประสานการท างานร่วมกันทัง้ภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
รว่มมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 
 (2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ ... 
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 4. ด้านการบริการ 
 (1)  ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับ
เบื้องต้นแกหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจไดทราบข้อมูลและความรู ต่าง ๆ 
ที่เปน็ประโยชน 
 (2)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ 
ที่เกี่ยวกับงานพัสดุเพ่ือให้สอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบายแผนงานหลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนทีเ่ทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือ
ระดับท่ีสูงกว่า  
  ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  
ของส านักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่ส าเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา 
ที่สูงกว่าเพ่ิมอีกหนึ่งฉบับ 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิชาการพัสดุ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ซึ่งประกอบด้วย 

 - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ

กฎกระทรวงที่เก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 - ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

-------------------------------- 
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หน่วยที่ 4  ต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

จ านวนอัตราว่าง  50  อัตรา 

อัตราเงินเดือน  15,000 -16,500  บาท 
   ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การก าหนดอัตราเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือตามท่ี ก.พ. ก าหนด 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรูความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการป่าไมภายใตก้ารก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 

(1) ร่วมด าเนินการเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์  คุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม ้
และสัตว์ป่า เพ่ือเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมการปลูกป่า 
เพ่ือจัดการใหเ้ป็นปา่เศรษฐกิจ 

(2) ร่วมด าเนินการเกี่ยวกับการฟ้ืนฟู แกไข ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศในพ้ืนที่ป่าไม ้
เพ่ือเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้คงอยู่ตลอดไป 

 (3) ร่วมด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ก ากับดูแล ปองกันการกระท าผิด บุกรุกท าลายป่า
การป้องกันและควบคุมไฟป่า การจัดการที่ดินป่าไม การอนุญาตการใช้ประโยชนจากไม ที่ดินป่าไม้ ผลิตผลป่าไม
อุตสาหกรรมไม สวนป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม เพ่ือรักษาและใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 

(4) ร่วมด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม กระตุ้นและสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีความรูสึก
หวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมและสัตว์ป่าและการจัดการป่าชุมชน เพ่ือเป็นการส่งเสริม 
ใหป้ระชาชนร่วมกันรักษาทรัพยากรป่าไมให้คงอยู่ตลอดไป 

(5) ร่วมศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์  การบริหารจัดการและการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ การปลูกป่า ผลิตผลป่าไม้ และวิชาการป่าไม้อ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาองค์ความรูทางดา้นวิชาการป่าไม 
 2. ด้านการวางแผน 
  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเปา้หมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 

3. ดา้นการประสานงาน... 
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 3. ด้านการประสานงาน 
  (1) ประสานการท างานร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพ่ือให้เกิดความ
รว่มมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ 
  ให้บริการข้อมูลสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรป่าไม และสัตว์ป่า 
การก าหนดกิจกรรมด้านการทองเที่ยวและนันทนาการ การจัดท าระบบสื่อความหมาย และพัฒนาการให้ข้อมูล 
แกนักท่องเที่ยว ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและการบริการ 
การทองเที่ยวแกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน การบริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง 
และการอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมถึงการสนับสนุนและแจกจ่ายกล้าไม้เพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้เพ่ือประโยชน 
ตอการพัฒนาทางด้านการจัดการทรัพยากรปา่ไมและสัตว์ป่า 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
ทางวนศาสตร์ 
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี 
หรือระดับท่ีสูงกว่า 
  ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 
ของส านักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่ส าเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา 
ที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิชาการป่าไม้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ซึ่งประกอบด้วย 
 -  พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

- พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 
- พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
- ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกป่า การจัดการที่ดินป่าไม้ การจัดการป่าชุมชนการป้องกัน

รักษาป่าและควบคุมไฟป่า และการวิจัยด้านป่าไม้ 
--------------------------------                                           หน่วยที่ 5... 
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หน่วยที่ 5  ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

จ านวนอัตราว่าง  ๓  อัตรา 

อัตราเงินเดือน  15,000 -16,500  บาท 
   ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การก าหนดอัตราเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือตามท่ี ก.พ. ก าหนด 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมกรรมโยธา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ 
  (๑) ส ารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ค านวณ ประมาณราคา ควบคุมงาน
ก่อสร้าง งานบ ารุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอ านวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  (๒) ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
  (๓) ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานส ารวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้รูปแบบแผนที่
ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง 
  (๔) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการที่เกี่ยวข้อง 
กับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  (๕) ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้มี
ความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ 
  (๖) ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บ ารุง บูรณะซ่อมแซมและอ านวยความปลอดภัย  รวมถึงการ
แก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนด 
 ๒. ด้านการวางแผน 
  การท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 ๓. ด้านการประสานงาน 
  (๑) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

 (2) ชี้แจง ... 
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  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๔. ด้านการบริการ 
  (๑) ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา
และโครงสร้างพ้ืนฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม 
  (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง จัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบ 
การพิจารณาก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน  หรือทาง
วิศวกรรมโครงสร้าง 
 2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา 
 3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือ
ระดับท่ีสูงกว่า 
        ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  
ของส านักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่ส าเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา 
ที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรโยธา โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ซึ่งประกอบด้วย 

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
- ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมป่าไม้ 
- ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมผังเมือง 
- ความรู้ เกี่ ยวกับการส ารวจ วางโครงการ การส ารวจเพ่ือการออกแบบ การวิ เคราะห์ และ 

การประเมินผลกระทบโครงการ การวางแผนและบริหารโครงการ 
- ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานรากและปฐพีกลศาสตร์ 
- การวิเคราะห์โครงสร้างและการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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

หน่วยที่ 6 ... 
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หน่วยที ่๖   ต าแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

จ านวนอัตราว่าง  ๓  อัตรา 

อัตราเงินเดือน  11,500 - 12,650 บาท  
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การก าหนดอัตราเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือตามท่ี ก.พ. ก าหนด 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซ่ึงไมจ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
 (1) ส ารวจออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพ่ือให้ตรงตาม

หลักวิชาช่างความตอ้งการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ไดรับ 
 (2) ตรวจสอบ แก ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ 

เพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 (3) ถอดแบบ เพื่อส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
 (4) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงและซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ไดรับมอบหมาย 

พรอมรายงานความกา้วหนาของงาน เพือ่ให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
 (5) รวบรวมและจัดเก็บขอ้มูลเพือ่การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 

 2. ด้านการบริการ 
  (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบ 
แกผู้ใตบ้ังคับบัญชาหรือเจาหน้าทีร่ะดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจได
รับทราบขอ้มูลความรูต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 
  (2) ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพ่ือขอความ
ช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน ต่อการท างาน 
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้งตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 

คุณสมบัต.ิ.. 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขา 
วิชาโยธา สาขาวิชาส ารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือระดับท่ีสูงกว่า 
               ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  
ของส านักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่ส าเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา 
ที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ซึ่งประกอบด้วย 

- ความรู้เกี่ยวกับการส ารวจ การออกแบบ การบริหารงานก่อสร้าง  
- ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและการควบคุม การปรับปรุงและซ่อมแซมงานก่อสร้าง 
- ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 

 

------------------------------- 
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หน่วยที่ ๗  เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน 

จ านวนอัตราว่าง  ๑๐ อัตรา 

อัตราเงินเดือน  11,500 - 12,650 บาท  
ทั้งนี้  จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การก าหนดอัตราเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือตามท่ี ก.พ. ก าหนด 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซ่ึงไมจ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ปฏิบัติงานด้านป่าไม ตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานด้านป่าไมและช่วยวิชาการป่าไม้ เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การส่งเสริมการปลูกป่า การฟ้ืนฟูแกไขความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศในพ้ืนที่ป่าไม้ 
การจัดการป่าชุมชน การควบคุม ก ากับ ดูแล ปองกันการกระท าผิด การบุกรุกท าลายป่า การป้องกันและควบคุม 
ไฟป่า การจัดการที่ดินป่าไม การอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้ อุตสาหกรรมไมสวนป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ การส่งเสริม กระตุ้นและสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีความรู สึกหวงแหน 
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมและสัตว์ป่า การศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
การปลูกป่า ผลิตผลป่าไม้ การบริหารจัดการและการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และงานป่าไม้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือคืนสภาพความสมบูรณของทรัพยากรป่าไมและสัตว์ปา รวมทั้ง รักษาและ 
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไมอ้ย่างยั่งยืน 

๒. ด้านการบริการ 
   (1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ

งานดา้นปา่ไม้และช่วยวิชาการป่าไม เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 (2) ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือกับผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือเป็นการให้ประชาชนเกิดความรูความเข้าใจ 

และสะดวกรวดเร็วในการท างาน 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
             1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปของส านักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือระดับท่ีสูงกว่า 
 

ในกรณี ... 
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  ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 
ของส านักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่ส าเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา 
ที่สูงกว่าเพ่ิมอีกหนึ่งฉบับ 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านป่าไม้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
                  ๑. โดยวิธีการสอบข้อเขียน (150 คะแนน) ประกอบด้วย 

- พระราชบัญญัติป่าไม ้พ.ศ. 2484 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
- พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545  
- พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
- ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกป่า การจัดการที่ดินป่าไม ้การจัดการป่าชุมชน การป้องกัน 
  รักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

                   ๒. โดยวิธีการสอบปฏิบัติ (50 คะแนน) ทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ด้านความแข็งแรง 
ความอดทนของร่างกาย ให้ผู้สมัครสอบวิ่งหรือเดินระยะทาง 15 กิโลเมตร ภายในเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาท ี
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หน่วยที่ ๘  ต าแหน่งนายช่างส ารวจปฏิบัติงาน 

จ านวนอัตราว่าง  ๓  อัตรา 

อัตราเงินเดือน  11,500 - 12,650 บาท  
ทั้งนี้  จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การก าหนดอัตราเงินเดือน
ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือตามท่ี ก.พ. ก าหนด 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซ่ึงไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ปฏิบัติงานด้านช่างส ารวจ ตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
 (1) ส ารวจรังวัด ค านวณ ตรวจสอบ จัดท าแผนที่ แผนผัง เพ่ือให้ทราบรายละเอียดและ

เป็นไปตามแบบที่ก าหนด สามารถน าไปใช้ประโยชนต่าง ๆ ไดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) แกไขปัญหาเบื้องต้นจากการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ของงานที่ก าหนดไว 
 (3) วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงาน 
 (4) บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได จากการส ารวจ และรายงานผลเพ่ือติดตาม 

ความกา้วหนาของงาน 
 (5) ก าหนดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ

ทีไ่ดจากการส ารวจเพ่ือให้ข้อมลูทีไ่ดมีความถูกตอ้ง 
2. ด้านการบริการ 
 (1) ให้ค าปรึกษา แนะน า ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้าน และทักษะทั่วไปแกบุคลากรทุกสายงาน

เพ่ือใหบุ้คลากรมีความรู ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหน้าที ่
 (2) ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจาหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนทีเ่กีย่วขอ้งตามท่ีไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกันเดียวกัน 

ในสาขาวิชาส ารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 
2. เป็นผู้สอบ... 
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2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือระดับท่ีสูงกว่า 
          ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 
ของส านักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่ส าเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา 
ที่สูงกว่าเพ่ิมอีกหนึ่งฉบับ 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านช่างส ารวจ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ซึ่งประกอบด้วย 

- ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
 - ความรู้เกี่ยวกับการส ารวจ รังวัด ตรวจสอบ จัดท าแผนที่ แผนผัง 
 - ความรู้เกี่ยวกับการจัดระดับของภูมิประเทศ การวางโครงข่ายหลุดหลักฐาน 
 -  ความรู้เกี่ยวกับการค านวณ หาค่าพิกัดฉาก ค่ามุม AZ ตลอดจนมาตราส่วนของแผนที่ 
 - ความรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายทางอากาศกับงานส ารวจรังวัดและจัดท าแผนที่ 
 - ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GPS) อุปกรณ์เคลื่อนที่อ่ืน ๆ ที่ใช้
ประโยชน์ในการรังวัดและจัดท าฐานข้อมูลด้านแผนที่ 
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