ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
................................................
ด้ วยกรมป่ าไม้ ประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุค คลเพื่อจัด จ้ า งเป็น พนั ก งานราชการทั่วไป
ในตําแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ เรื่ อ ง การกํา หนดลั ก ษณะงานและ
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของกลุ่ ม งาน และการจั ด ทํ า กรอบอั ต รากํ า ลั ง พนั ก งานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จํานวน 15 ตําแหน่ง 81 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง
1. นักวิชาการเงินและบัญชี
2
อัตรา
2. บุคลากร
1
อัตรา
3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1
อัตรา
4. เจ้าพนักงานการเกษตร
2
อัตรา
5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
1
อัตรา
6. ช่างศิลป์
1
อัตรา
7. ช่างเครื่องยนต์
1
อัตรา
8. ช่างสํารวจ
9
อัตรา
9. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
9
อัตรา
10.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
4
อัตรา
11. เจ้าหน้าที่การเกษตร
9
อัตรา
12. พนักงานพิทักษ์ป่า
6
อัตรา
13. เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
13 อัตรา
14. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง 1
อัตรา
15. ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
21 อัตรา
รายละเอียด…

-2รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งและอัตราว่างตามหน่วยงานต่างๆ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
(เอกสารแนบ 1)
1.1 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ พ.ศ.2554
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2556
1.2 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
1.3 สถานที่ ป ฏิ บั ติ งาน ผู้ที่ ได้ รับ การขึ้น บั ญ ชีเป็ น ผู้ผ่านการเลือกสรรและเรียกมา
ลงนามในสั ญ ญาจ้ า งแล้ ว จะได้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามตํ า แหน่ ง และหน่ ว ยงานต่ า งๆ
ที่ ได้ ส มั ค รไว้ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ หน่ วยงานในสั งกั ด กรมป่ าไม้ ตามเอกสารแนบท้ ายประกาศนี้
(เอกสารแนบ 2)
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุจนถึงวันสมัครไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบรู ณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบรู ณ์
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟัน่ เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นทีร่ ังเกียจแก่สังคม
3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง ที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
2.5 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
2.6 ไม่ เป็ น ผู้ เคยต้ อ งรั บ โทษจํ าคุ กโดยคํ าพิ พากษาถึ งที่ สุ ดให้ จํ าคุ ก เพราะกระทํ าความผิ ด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ…

-3หมายเหตุ ผู ้ที ่ผ่า นการเลือ กสรรในวัน ที ่ทํ า สัญ ญาจ้า ง จะต้อ งไม่เ ป็น ข้า ราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หรื อ ลูก จ้ า งของราชการส่ ว นท้ อ งถิ่น และจะต้ อ งนํา ใบรับ รองแพทย์ ซึ่ ง ออกให้ ไ ม่ เ กิ น 1 เดื อ น
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
ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12– 23 มิถุนายน
2557 โดยเปิดเว็บไซด์ http://job.forest.go.th หรือ www.forest.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น
วันหยุดราชการ
3.2 วิธีการสมัคร
(1) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ
กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้ เมื่อกรอกใบสมัครครบถ้วนและยืนยันแล้ว จะแก้ไขข้อมูลอีกไม่ได้ หากมีการ
กรอกข้อมูลผิดพลาดในสาระสําคัญให้แจ้งขอแก้ไขข้อมูลเป็นหนังสือให้สํานักบริหารกลางแก้ไข ภายใน
วันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 23 มิถุนายน 2557)
(2) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น flash
drive เป็นต้น
(3) ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถพิ ม พ์ แ บบฟอร์ ม การชํ า ระเงิ น หรื อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ได้
ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก
แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์ได้
3.3 การชําระเงิน ให้นําแบบฟอร์มการชําระเงินที่พิมพ์ตามข้อ 3.2 (2) ไปชําระเงิน
ได้ เฉพาะที่ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุ กสาขาทั่ วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 – 24 มิ ถุน ายน
2557 การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อย
3.4

ค่าธรรมเนียม…

-43.4 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ สําหรับ
ตําแหน่งที่สมัครตามอัตรา ดังนี้
1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน 230 บาท ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท
2) กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป จํานวน 130 บาท ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท
3) กลุ่มงานบริการ จํานวน 130 บาท ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 30 บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.5 ผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบโดยจะกําหนด
เลขประจํ าตั วสอบตามลํ าดั บของการชํ าระค่ าธรรมเนี ยมสอบ ซึ่ งผู้ สมั ครสอบสามารถเข้ าไปพิ ม พ์
ใบสมั ครที่ มี เลขประจํ าตั วสอบจากเว็ บ ไซด์ http://job.forest.go.th ตั้ งแต่ วั น ที่ 27 มิ ถุ นายน 2557
เป็นต้นไป
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
4.1 ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้เพียง 1 หน่วยงาน 1 ตําแหน่งเท่านั้น และเมื่อเลือก
สมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
4.2 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีวุฒิ การศึกษาตรงตามคุณ สมบั ติเฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
ของผู้มีสิทธิสมัครตาม (เอกสารแนบ1) โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อํานาจอนุมัติภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ คือวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ การสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย
กฎ หรือระเบียบเกี่ ยวกับ การสําเร็จการศึ กษาตามหลักสูตรของสถานที่ศึก ษานั้นเป็นเกณฑ์ และมี
คุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 2
4.3 การสมัครตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง ความ
ถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ดังนั้น หาก
ผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137
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ผู้สมัคร...

-54.4 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณ สมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัคร และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ตรงตามความเป็น จริงในกรณี ที่ มี ความผิ ดพลาดอันเกิ ดจากผู้ส มัค รไม่ ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัคร
นํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของกรมป่าไม้ จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณี
4.5 หากผู้สมัครผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามเกณฑ์
ที่กําหนด จะต้องจัดทําสัญญาจ้างและปฏิบัติงานในหน่วยงานและตําแหน่งที่สมัครไว้เท่านั้น
4.6 การขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรแล้วแยกตามหน่วยงานที่สมัคร
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมิน
กรมป่าไม้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้ ง ที่ 1 (สอบข้ อ เขี ย น) ภายในวั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2557 ทางเว็ บ ไซด์
http://job.forest.go.th และ www.forest.go.th โดยแยกเป็ น รายหน่ วยงานและรายตํ าแหน่ ง ตามที่
ผู้สมัครได้เลือกไว้ และผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้ งที่ 1 ตามที่ ก รมป่ า ไม้ กํ า หนด ซึ่ ง จะกํ า หนด วั น เวลา สถานที่ สํ า หรั บ การประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 แยกตามหน่วยงานที่สมัครสอบ
6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้ สมั ค รจะต้ อ งได้ รั บ การประเมิ น ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดดังต่อไปนี้
6.1 การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน รายละเอียด
หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบแต่ละตําแหน่ง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ในวันและเวลาเดียวกัน
(เอกสารหมายเลข 1) สําหรับทุกตําแหน่ง ยกเว้นตําแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
และผู้ ช่ ว ยพนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ป่ า จะทดสอบสมรรถภาพทางร่ า งกาย โดยการวิ่ ง ระยะทาง
5 กิโลเมตร
6.2 การประเมิ น ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบ
สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ผู้ที่จะได้รับการประเมินจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 โดยจะทําการทดสอบโดย
การสัมภาษณ์…

-6การสัม ภาษณ์ ป ระเมิ น บุ ค คล เพื่ อพิ จ ารณาความเหมาะสมกับ ตําแหน่ งหน้ าที่ จากประวัติ ส่ วนตั ว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการ
สัมภาษณ์พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณ ธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
และบุคลิกภาพอย่างอื่น
รายละเอียดการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของตําแหน่งต่างๆ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
7. หลักฐานแสดงตนในการเข้าสอบ
7.1 การเข้ ารั บการประเมิ นความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ ครั้ งที่ 1
ให้ผ้เู ข้าสอบแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้ หากขาดหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ
1) บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตที่มีเลขประจําตัวสอบ ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง
ไม่ใส่หมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1x1.5 นิ้ว แล้วลงลายมือชื่อในใบสมัคร
ให้ครบถ้วน
7.2 การเข้ ารั บการประเมิ นความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ ครั้ งที่ 2
(สอบสัมภาษณ์) ให้ผ้เู ข้าสอบแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1) บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
2) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตที่มีเลขประจําตัวสอบ ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง
ไม่ใส่หมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1x1.5 นิ้ว แล้วลงลายมือชื่อในใบสมัคร
ให้ครบถ้วน
3) ปริ ญ ญ าบั ต ร หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองฉบั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ห รื อ
ประกาศนียบัตร แล้วแต่กรณี และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ตัวจริงพร้อม
สําเนาอย่างละ 1 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสําเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 23 มิถุนายน 2557
ในกรณี ที่ ไม่ สามารถนํ าหลั กฐานการศึ กษาดั งกล่ าวมายื่ นพร้ อมใบสมั ครได้ ให้ นํ าหนั ง สื อ รับ รองคุ ณ วุ ฒิ
ที่ ส ถานศึ ก ษาออกให้ โดยระบุ ส าขาวิ ช าที่ สํ า เร็จ การศึ ก ษา และวั น ที่ ที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
4) ทะเบียนบ้านฉบับจริง และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ

5) สําเนา...

-75) สําเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน
เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น อย่างละ 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
7) สําเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง”ในสําเนาเอกสารทุกฉบับ
ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจําตัวสอบ กํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร
อนึ่ ง กรณี ที่ ตรวจสอบพบภายหลั งว่ า หลั กฐานและเอกสารการรั บสมั ครสอบ
หรือมีคุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมป่าไม้
จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิ์ได้รับจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
8. เกณฑ์การตัดสิน
8.1 ผู้ที่ จะถื อว่าเป็น ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้ องเป็ น ผู้ที่ได้ คะแนนในการประเมิ น
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
8.2 ผู้ ที่ ถื อ ว่ า เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า รั บ การประเมิ น ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ ) จะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
8.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได้ ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมป่า ไม้ จะประกาศรายชื่อ ผู้ผ่า นการเลือ กสรรโดยจัด ทํา บัญ ชีร ายชื่อ ผู้ผ่า นการ
เลือกสรร แยกตามหน่วยงานและตําแหน่งงาน ที่ผู้สมัครได้เลือกสมัครไว้ ตามลําดับคะแนนที่
สอบได้ โดยเรีย งลําดับ ที่ได้จ ากผู้ได้คะแนนประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) รวมกัน มากกว่ า เป็น ผู้ อ ยู่ ใ นลํา ดั บ ที่ สู ง กว่ า ในกรณี ถ้ า ได้
คะแนนรวมเท่ า กั น จะให้ ผู้ ส อบได้ ค ะแนนประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ
ครั้ง ที่ 1 มากกว่าเป็น ผู้อ ยู่ในลําดับ ที่สูง กว่า และถ้า ได้ค ะแนนการประเมิน ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูง
กว่า และจะประกาศผลให้ท ราบทางเว็บ ไซด์ http://job.forest.go.th หรือ www.forest.go.th
ภายในวัน ที่ 18 สิง หาคม 2557 โดยจะขึ้น บัญ ชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ 2 ปี นับ แต่วัน ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
10. การจัดทํา…
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งที่รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป พ.ศ.2557
แนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ตําแหน่งที่ 01 : ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
1.กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
2.อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
3.จํานวนอัตราว่าง 2 อัตรา
4.สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักบริหารกลาง
5.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.ลั ก ษณะงานที่ จ ะปฏิ บั ติ ปฏิ บั ติ ง านปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การเงิ น การงบประมาณ การบั ญชี ทั่ วไปของส่ วนราชการ
การวิเคราะห์งบประมาณ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด
บัญชีเงินฝากธนาคาร และบัญชีแยกประเภท และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
7.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการและกรมป่าไม้
- ทดสอบวิ ช าความรู้ เ กี่ ย วกั บ งานงบประมาณการเงิ น และบั ญ ชี
และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความรู้ความ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
- ประเมิ น บุ ค คล เพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้ า ที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ ว งที ว าจา อุ ป นิ สั ย อารมณ์
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
รวม

คะแนน
เต็ม
100

100

200

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์

-2ตําแหน่งที่ 02 : ตําแหน่งบุคลากร
1.กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
2.อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
3.จํานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
4.สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักบริหารกลาง
5.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
6.ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคล ได้แก่ งานอัตรากําลังและระบบงาน งานสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง งานทะเบียนประวัติและบําเหน็จบํานาญ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
7.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
คะแนน
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
วิธีการประเมิน
เต็ม
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
100
สอบข้อเขียน
- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการและกรมป่าไม้
- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ งานธุรการ และงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- ทดสอบวิ ช าความรู้ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พยากรบุ คคลอย่ างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล
การประเมินความรู้ความ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
100 สอบสัมภาษณ์
- ประเมิ น บุ ค คล เพื่ อ พิ จ ารณ าความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้ า ที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ ว งที ว าจา อุ ป นิ สั ย อารมณ์
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
รวม
200

-3ตําแหน่งที่ 03 : ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
1.กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
2.อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
3.จํานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
4.สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักแผนงานและสารสนเทศ
5.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
6.ลั กษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฎิบัติอ ย่างใดอย่า งหนึ่งหรื อหลายอย่าง เกี่ย วกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน
การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อกําหนดนโยบาย การจัดทําแผนงานหรือ
โครงการ การจัดทําแผนการจัดสรรและบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ หรือการพัฒนาระบบข้าราชการ
การติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามและโครงการต่ า งๆ ไม่ว่ า จะเป็ น นโยบายแผนงานโครงการทางด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม รวบรวมข้อมูลเพื่อ
เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานโครงการ การให้คําปรึกษา แนะนําตอบปัญหา และ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
7.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

คะแนน
วิธีการประเมิน
เต็ม
100
สอบข้อเขียน

- ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ
- ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนงาน การจัดทําแผนงานหรือโครงการ การ
บริหารแผนงานหรือโครงการ การติดตามประเมินผลนโยบายหรือโครงการ ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ใขเพิ่มเติม แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐนโยบายรัฐแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และงานด้าน
นโยบายและแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้
การประเมินความรู้ความ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

100

- ประเมินบุคคล เพื่ อพิจารณาความเหมาะสมกับตํา แหน่ ง หน้ า ที่ จากประวัติส่ว นตัว ประวั ติ
การศึ ก ษา ประวั ติก ารทํ า งาน จากการสัง เกตพฤติก รรมที่ ป รากฏของผู้ เ ข้า สอบและจากการ
สัมภาษณ์พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหว
พริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
รวม

200

สอบสัมภาษณ์

-4ตําแหน่งที่ 04 : ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
1.กลุ่มงาน
บริการ
2.อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
3.จํานวนอัตราว่าง 2 อัตรา
4.สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ
5.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกันทางเกษตรกรรม
6.ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเกษตรด้านต่างๆ เช่น
การเพาะปลูก การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน การป้องกันและกําจัดศัตรูพืช การส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการเกษตรแก่
เกษตรกร การควบคุมการนําเข้าและส่งออกของพืช และผลิตผลจากพืชและวัสดุการเกษตร ตลอดจนการช่วยเหลือ
นักวิชาการเกษตรในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับวิชาการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
7.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
คะแนน
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
วิธีการประเมิน
เต็ม
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
100
สอบข้อเขียน
- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการและกรมป่าไม้
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่า
ด้ วยระเบีย บการบริห ารราชการแผ่น ดิ น และพระราชกฤษฎี กาว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
- ความรู้เกี่ยวกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานด้านป่าไม้
หน่วยงานกรมป่าไม้ โครงการพระราชดําริฯแนวทางพระราชดําริและอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเกษตรกรรม และด้านที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความรู้ความ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
100 สอบสัมภาษณ์
- ประเมิ น บุ ค คล เพื่ อ พิ จ ารณ าความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้ า ที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ ว งที ว าจา อุ ป นิ สั ย อารมณ์
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
รวม
200

-5ตําแหน่งที่ 05 : ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
1.กลุ่มงาน
บริการ
2.อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
3.จํานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
4.สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักบริหารกลาง
5.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชา
การบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
6.ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีขั้นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
7.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
คะแนน
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
วิธีการประเมิน
เต็ม
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
100
สอบข้อเขียน
- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการและกรมป่าไม้
- ท ด ส อ บ วิ ช าความ รู้ เ กี่ ย วกั บ งานงบ ป ระม าณ ก ารเงิ น แล ะบั ญ ชี
และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความรู้ความ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
100 สอบสัมภาษณ์
- ประเมิ น บุ ค คล เพื่ อ พิ จ ารณ าความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้ า ที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ ว งที ว าจา อุ ป นิ สั ย อารมณ์
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
รวม
200

-6ตําแหน่งที่ 06 : ตําแหน่งช่างศิลป์
1.กลุ่มงาน
เทคนิคทั่วไป
2.อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
3.จํานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
4.สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักบริหารกลาง
5.คุณ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
6.ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนภาพ เขียนตัวอักษร เขียนแผนภูมิแสดง
ข้อมูลทางสถิติ ปั้นภาพและจําลองแบบพิมพ์ ช่วยจัดฉากที่ใช้ในการแสดง ช่วยตกแต่งอาคารสถานที่ต่าง ๆ ตามแบบ
ที่กําหนดไว้เพื่อประกอบคําบรรยาย การจัดทําหนังสือ จัดวางรูปเล่มเอกสารเผยแพร่ จัดทําแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
และแผ่นภาพในการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
7.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
คะแนน
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
วิธีการประเมิน
เต็ม
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
100
สอบข้อเขียน
- ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงานราชการและกรมป่าไม้
- ทดสอบวิชาความรู้ในด้านการจัดนิทรรศการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การตกแต่งอาคารสถานที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความรู้ความ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
100 สอบสัมภาษณ์
- ประเมิ น บุ ค คล เพื่ อ พิ จ ารณ าความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้ า ที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ ว งที ว าจา อุ ป นิ สั ย อารมณ์
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
รวม
200

-7ตําแหน่งที่ 07 : ตําแหน่งช่างเครื่องยนต์
1.กลุ่มงาน
เทคนิคทั่วไป
2.อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
3.จํานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
4.สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักบริหารกลาง
5.คุณ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง
6.ลั ก ษณะงานที่ จ ะปฏิ บั ติ ปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกั บการตรวจ ทดสอบ บํ ารุงรักษา ดู แลเครื่องยนต์ เครื่องจั กร และเครื่องมื อ
เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องยนต์ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่สามารถปฏิบัติงานได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
7.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
คะแนน
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
วิธีการประเมิน
เต็ม
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
100
สอบข้อเขียน
- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการและกรมป่าไม้
- ทดสอบวิ ช าความรู้ เ กี่ ย วกั บ งานช่ า งเทคนิ ค ได้ แ ก่ การตรวจ ซ่ อ ม
บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์เกี่ยวกับ
งานช่าง
การประเมินความรู้ความ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
100 สอบสัมภาษณ์
- ประเมิ น บุ ค คล เพื่ อ พิ จ ารณ าความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้ า ที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ ว งที ว าจา อุ ป นิ สั ย อารมณ์
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิบัติไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
รวม
200

-8ตําแหน่งที่ 08 : ตําแหน่งช่างสํารวจ
1.กลุ่มงาน
2.อัตราค่าตอบแทน
3.จํานวนอัตราว่าง
4.สถานที่ปฏิบัติงาน

เทคนิคทั่วไป
11,280 บาท
9 อัตรา
สํานักแผนงานและสารสนเทศ
1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)
1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย)
4 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลําปาง)
1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 2 อัตรา
5.คุณ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาก่อสร้าง สาขาวิชาสํารวจ หรือประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่ในสาขาวิชาสํารวจ ทางแผนที่ทหารบก
6.ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสํารวจ รังวัด คํานวณตรวจสอบ จําแนกรายละเอียดของภาพถ่าย
ทางอากาศ จัดทําแผนที่แผนผัง วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียมเบื้องต้น
(GPS) จัดทําระบบการจัดการและปรับปรุงชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
7.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
คะแนน
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
วิธีการประเมิน
เต็ม
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
100
สอบข้อเขียน
- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการและกรมป่าไม้
- ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านช่างสํารวจ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (GIS)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินสาธารณะ
การประเมินความรู้ความ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
100 สอบสัมภาษณ์
- ประเมิ น บุ ค คล เพื่ อ พิ จ ารณ าความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมใน
ด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ี อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ ว งที ว าจา อุ ป นิ สั ย อารมณ์ ทั ศ นคติ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม การปรับ ตั ว เข้ ากั บ ผู้ ร่ ว มงาน รวมทั้ ง สั ง คม และ
สิ่ งแวดล้ อ ม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิ ภ าณไหวพริบ และบุ ค ลิ ก ภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
รวม
200

-9ตําแหน่งที่ 09 : ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
1.กลุ่มงาน
2.อัตราค่าตอบแทน
3.จํานวนอัตราว่าง
4.สถานที่ปฏิบัติงาน

บริการ
11,280 บาท
9 อัตรา
สํานักบริหารกลาง
1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)
2 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)
3 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี)
2 อัตรา
5.คุณ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
6.ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพิมพ์หนังสือราชการ พร้อมลงทะเบียนรับ-ส่ง ตลอดจนจัดเตรียม
เอกสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องว่าด้วยงานสารบรรณ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
คะแนน
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
วิธีการประเมิน
เต็ม
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
100
สอบข้อเขียน
- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการและกรมป่าไม้
- ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ เกี่ยวกับการรับ-ส่ง หนังสือ
ราชการ การลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่าง
โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง และงานธุรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความรู้ความ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
100 สอบสัมภาษณ์
- ประเมิ น บุ ค คล เพื่ อ พิ จ ารณ าความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้ า ที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ ว งที ว าจา อุ ป นิ สั ย อารมณ์
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
รวม
200

- 10 ตําแหน่งที่ 10 : ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
1.กลุ่มงาน
2.อัตราค่าตอบแทน
3.จํานวนอัตราว่าง
4.สถานที่ปฏิบัติงาน

บริการ
11,280 บาท
4 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)
1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)
1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 1 อัตรา
5.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
6.ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ และงานบันทึก งานพิมพ์
ข้อมูล งานพิมพ์หนังสือราชการ หรือเอกสารต่าง ๆ งานหนังสือราชการ งานสารบรรณ การจัดทําเอกสารการประชุม
ต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และข้อมูลที่ได้รับมาก่อนที่จะดําเนินการบันทึก และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
คะแนน
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
วิธีการประเมิน
เต็ม
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
100
สอบข้อเขียน
- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ และกรมป่าไม้
- ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ ความรู้ในด้านงาน
คอมพิวเตอร์ การบันทึกข้อมูลด้านต่าง ๆ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความรู้ความ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
100 สอบสัมภาษณ์
- ประเมิ น บุ ค คล เพื่ อ พิ จ ารณ าความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้ า ที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ ว งที ว าจา อุ ป นิ สั ย อารมณ์
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
รวม
200

- 11 ตําแหน่งที่ 11 : ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร
1.กลุ่มงาน
2.อัตราค่าตอบแทน
3.จํานวนอัตราว่าง
4.สถานที่ปฏิบัติงาน

บริการ
11,280 บาท
9 อัตรา
สํานักจัดการป่าชุมชน
1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลําปาง)
1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี)
1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
3 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)
1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)
1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 1 อัตรา
5.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทางเกษตรกรรม
6.ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการจัดทําแปลงสาธิต
ช่วยดูแลการจัดทําแปลงสาธิต แปลงเพาะชํากล้าไม้ ดูแลและจัดสภาพภูมิทัศน์และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
คะแนน
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
วิธีการประเมิน
เต็ม
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
100
สอบข้อเขียน
- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการและกรมป่าไม้
- ทดสอบวิชาความรู้เกี่ย วกับ งานเกษตรกรรม การเพาะชํากล้ าไม้ และ
ความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
การประเมินความรู้ความ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
100 สอบสัมภาษณ์
- ประเมิ น บุ ค คล เพื่ อ พิ จ ารณ าความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้ า ที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ ว งที ว าจา อุ ป นิ สั ย อารมณ์
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
รวม
200

- 12 ตําแหน่งที่ 12 : ตําแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า
1.กลุ่มงาน
2.อัตราค่าตอบแทน
3.จํานวนอัตราว่าง
4.สถานที่ปฏิบัติงาน

เทคนิคทั่วไป
11,280 บาท
6 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย)
1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลําปาง)
3 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)
1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 1 อัตรา
5.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ ความชํานาญ
ในภูมิประเทศ พันธ์ไม้และมีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
6.ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจลาดตระเวนพื้นที่ป่าต่าง ๆ ของกรมป่าไม้ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
7.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
คะแนน
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
วิธีการประเมิน
เต็ม
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
100
สมรรถภาพ
- ทดสอบการวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร
ทางร่างกาย
การประเมินความรู้ความ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
- ประเมิ น บุ ค คล เพื่ อ พิ จ ารณ าความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้ า ที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ ว งที ว าจา อุ ป นิ สั ย อารมณ์
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
รวม

100

200

สอบสัมภาษณ์

- 13 ตําแหน่งที่ 13 : ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า
1.กลุ่มงาน
2.อัตราค่าตอบแทน
3.จํานวนอัตราว่าง
4.สถานที่ปฏิบัติงาน

บริการ
10,430 บาท
13 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลําปาง)
5 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)
2 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
4 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)
2 อัตรา
5.คุณ สมบั ติเฉพาะสําหรับตํ าแหน่ ง ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น สายสามั ญ (ม.ศ.3) หรือ
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
6.ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกตรวจลาดตระเวน ป้องกัน และปราบปราม
การกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
7.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
คะแนน
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
วิธีการประเมิน
เต็ม
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
100
สมรรถภาพ
- ทดสอบการวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร
ทางร่างกาย
การประเมินความรู้ความ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
- ประเมิ น บุ ค คล เพื่ อ พิ จ ารณ าความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้ า ที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ ว งที ว าจา อุ ป นิ สั ย อารมณ์
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
รวม

100

200

สอบสัมภาษณ์

- 14 ตําแหน่งที่ 14 : ตําแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
1.กลุ่มงาน
เทคนิคทั่วไป
2.อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
3.จํานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
4.สถานที่ปฏิบัติงาน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)
5.คุ ณ สมบั ติ เฉพาะสํ า หรับ ตํ า แหน่ ง ประกาศนี ยบั ต รวิชาชีพ (ปวช.) หรื อ เที ย บได้ ไม่ ต่ํ า กว่า เป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถเหมาะสม เคยขับเครื่องจักรขนาดกลางไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือขับเครื่องจักรขนาดเบาไม่น้อยกว่า 3 ปี
และซ่อมแซมแก้ไขดูแลกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
6.ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
7.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
คะแนน
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
วิธีการประเมิน
เต็ม
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
100
สอบข้อเขียน
- ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการและกรมป่าไม้
- ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการขับเครื่องจักรขนาดกลาง ตลอดจนการ
บํ ารุ งรั กษา แก้ ไขข้ อขั ดข้ องเล็ กๆ น้ อย ๆของเครื่ องจั กรกล ชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความรู้ความ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
100 สอบสัมภาษณ์
- ประเมิ น บุ ค คล เพื่ อ พิ จ ารณ าความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้ า ที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ ว งที ว าจา อุ ป นิ สั ย อารมณ์
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
รวม
200

- 15 ตําแหน่งที่ 15 : ตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
1.กลุ่มงาน
2.อัตราค่าตอบแทน
3.จํานวนอัตราว่าง
4.สถานที่ปฏิบัติงาน

บริการ
10,430 บาท
21 อัตรา
สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
5 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)
1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย)
1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลําปาง)
3 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)
3 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี)
1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
4 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)
1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี)
1 อัตรา
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 1 อัตรา
5.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
6.ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานตรวจพื้นที่ ตรวจตรวจลาดตระเวนพื้นที่ป่าต่างๆ ของกรมป่าไม้ ให้ความ
คุ้มครองและอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในเขตป่าสงวน และเขตคุ้มครองสัตว์ป่า และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
7.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
คะแนน
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
วิธีการประเมิน
เต็ม
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
100
สมรรถภาพ
- ทดสอบการวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร
ทางร่างกาย
การประเมินความรู้ความ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
100 สอบสัมภาษณ์
- ประเมิ น บุ ค คล เพื่ อ พิ จ ารณ าความเหมาะสมกั บ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ในหน้ า ที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ ว งที ว าจา อุ ป นิ สั ย อารมณ์
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง
รวม
200

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดหน่วยงานที่มีตําแหน่งพนักงานราชการว่าง สังกัดกรมป่าไม้
1. สํานักบริหารกลาง
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 579 2595
2. สํานักจัดการป่าชุมชน
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5548
3. สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5016
4. สํานักแผนงานและสารสนเทศ
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5228
5. สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3 ต่อ 5013
6. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)
164 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร. 053 818 239
7. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย)
สํานักงานป่าไม้สาขาจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053 711 445
8. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลําปาง)
สํานักงานป่าไม้สาขาจังหวัดลําปาง อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 โทร. 054 223 298
9. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก)
สํานักงานป่าไม้สาขาจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. 055 511 763
10. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 5 (สระบุรี)
111 หมู่ 1 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 โทร. 036 347 497-8
11. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)
75 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 042 221 679
12. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)
ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 043 330 381-2

รายละเอียดหน่วยงานที่มีตําแหน่งพนักงานราชการว่าง สังกัดกรมป่าไม้
13. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา)
591 หมู่ 7 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044 222 201-2
14. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)
201 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 038 047 528
15. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี)
256 ถ.ค่ายหลวง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร. 032 201 395
16. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
สํานักงานป่าไม้สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077 281 554
17. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
199 ถ.พระเพรง-ลานสกา ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075 763 367

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

