ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งต่าง ๆ
--------------------------ด้วยกรมป่าไม้ จะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งต่าง ๆ
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่งประเภทวิชำกำร
1.1 ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
จานวน 2 อัตรา
1.2 ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จานวน 2 อัตรา
1.3 ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
จานวน 2 อัตรา
1.4 ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
จานวน 50 อัตรา
1.5 ตาแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
จานวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือตามที่ ก.พ. กาหนด
ตำแหน่งประเภททั่วไป
1.6 ตาแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
จานวน 3 อัตรา
1.7 ตาแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน
จานวน 10 อัตรา
1.8 ตาแหน่งนายช่างสารวจปฏิบัติงาน
จานวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท ทั้งนี้ จะได้ รับเงิ นเดือนเท่าใดให้ เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือตามที่ ก.พ. กาหนด
๒. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๓.๑ ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก.คุณสมบัติ...

-2ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็ น ผู้เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็น ผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโ ทษให้ อ อกหรื อ ปลดออก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็ น ผู้ เคยถู กลงโทษไล่ อ อก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ยตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘)
(๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘)
หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐)
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้อ งมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (๑) หรือ (5) ให้มีสิทธิสมัคร
สอบแข่งขันได้แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองแล้ว หรือกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมืองแล้ว
สาหรับ...

-3สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้ส มัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับตาแหน่ง ตามที่ ระบุไว้ในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้
๓.๓ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ.
ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่ว ไปของส านั กงาน ก.พ. ในระดับ ที่สู งกว่าระดับที่ส มัครสอบ ให้ ยื่นหลั กฐานการศึกษาที่ระบุวันที่ส าเร็จ
การศึกษาของระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ
4. กำรรับสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่
4 - 24 มิถุนำยน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มกำรชำระเงิน ตั้งแต่วันที่
๔ - ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ดังนี้
(1) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่ https://forest.thaijobjob.com หัวข้อ “ข้าราชการ” เลือก
“ปี 2564” เลือก “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการในสังกัดกรมป่าไม้”
(2) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดและ
เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะออกแบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษ A4 จานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อพิมพ์แบบฟอร์มการชาระ
เงินในภายหลัง
ขั้นตอนที่ 2 กำรชำระค่ำธรรมเนียม
ชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบสามารถชาระเงินได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้
(1) ชาระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศโดยให้นาแบบฟอร์ม
การชาระเงินที่พิมพ์ตามขั้นตอนที่ 1 ไปชาระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 4 – 2๕ มิถุนายน 2564 ภายในวันและเวลา
ทาการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชาระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชาระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา
ที่ชาระเงินภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ชาระเงิน
(2) ชาระทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน Internet Payment (KTB Online) หรือ Krungthai
NEXT ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกาหนดไวโดยเลือกเมนู “จ่ายบิล” กด “ค้นหา” ใส่หมายเลข
(com code)...

-4(com code) “90158” ในช่องค้นหาซึ่งจะปรากฏรายชื่อ“สานักบริหารกลาง กรมป่าไม้ (90158)” ให้ผู้สมัคร
กรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่ระบบกาหนดไว้ โดยสามารถชาระเงินไดตั้งแต่วันที่ ๔ – 2๕ มิถุนำยน 2564 ก่อ นเวลำ
22.00 น. และให้ พิมพ์ห นายื น ยั น การชาระเงินจากเว็บไซต์ เ ก็บไวเป็ น หลั กฐานด้ว ย
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน ๓๓๐ บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมสอบ
จ านวน ๓๐๐ บาท และค่าธรรมเนี ยมธนาคารรวมค่ าบริ การทางอินเทอร์เน็ ต จานวน ๓๐ บาท โดยค่ ำธรรมเนียม
ดังกล่ำวจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้สมัครสอบที่ชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ
โดยกรมป่ำไม้จะกำหนดเลขประจำตัวสอบตำมลำดับของกำรชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบ
ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบสถำนะกำรสมัครสอบ
หลังจากที่ได้ชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว ผู้ส มัครสอบสามารถตรวจสอบ
สถานะการชาระเงินได้ที่ https://forest.thaijobjob.com หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการชาระเงิน”
ขั้นตอนที่ ๔ พิมพ์ใบสมัคร
เมื่ อกรมป่ าไม้ ประกาศรายชื่ อผู้ สมั ครสอบแล้ ว ผู้ สมั ครสอบสามารถพิ มพ์ ใบสมั ครได้ ที่
https://forest.thaijobjob.com หั ว ข้อ “พิมพ์ใบสมัคร” ตั้งแต่วัน ที่ ๕ กรกฎำคม ๒๕๖๔ เป็น ต้น ไป
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ดาเนินการครบทุกขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กาหนด
๕. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้คนละ ๑ ตาแหน่ง
๕.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ในข้ อ ๓.๒ โดยต้ องเป็ นผู้ ส าเร็ จการศึ กษาและได้ รั บการอนุ มั ติ จากผู้ มี อ านาจอนุ มั ติ ภำยในวั นปิ ดรั บสมั ครคื อ
วันที่ 2๔ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้น ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
นั้นเป็นเกณฑ์
๕.๓ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูล อันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๕.๔ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่ว ไปและคุณ สมบั ติเ ฉพาะส าหรั บ ตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยผู้ ส มั ครสอบจะต้อ งกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมั ครให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิ ดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ
หรื อเอกสารปลอม กรมป่าไม้จ ะถือว่าผู้ สมัครสอบเป็นผู้ ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้ ในกรณีผู้สมัครสอบยื่นเอกสารปลอม กรมป่าไม้จะดาเนินการ
ทางคดีอาญาต่อไปด้วย
6. กำรประกำศ ...
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กรมป่าไม้จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ส อบ และระเบียบการสอบ
ในวันที่ 2 กรกฎำคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com หัวข้อ “การประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ส อบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” ทั้งนี้ กาหนดการอาจเปลี่ ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม
๗. หลักสูตรและวิธีกำรสอบ
๗.๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
๗.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน
สังคมและสิ่งแวดล้ อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภ าณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่ปรากฏของ
ผู้ ส อบแข่ง ขั น เพื่อ ให้ ไ ด้ บุ ค คลที่ มีคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความรู้ ค วามสามารถ ทั กษะ สมรรถนะและอื่ น ๆ
ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ทั้งนี้ กรมป่ำไม้ จะดำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
ก่อนและเมื่อสอบผ่ำนกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิ
เข้ำสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
๘. หลักฐำนที่ต้องนำมำในวันสอบแข่งขัน
๘.๑ หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัว เจ้าหน้า ที่ของรัฐ
หรือใบอนุญาตขับรถ หรื อหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
ระบุ ชัด เจนเท่านั้ น (ฉบั บ จริ ง ) ซึ่ง ยั งไม่ ห มดอายุ ไปในวันสอบ หากไมมีบัต รใดบั ตรหนึ่ ง ดังกล่ าวแสดงตน
ในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๘.2 หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดา ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(2) สาเนาหลักฐานการศึกษา
สาเนาปริญญาบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ เฉพาะผู้สมัคร
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ตาแหน่งที่ 1-5
สาเนาประกาศนียบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ เฉพาะผู้สมัคร
ตาแหน่งประเภททั่วไป ตาแหน่งที่ 6-8
ทั้งนี้ ...
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หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษา
ตามหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษานั้ น ๆ เป็ น เกณฑ์ โดยจะต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาภายในวั น ปิ ด รั บ สมั ค ร
คือ วันที่ 2๔ มิถุนำยน 2564 ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้
ก็ใ ห้ น าหนั ง สื อ รั บ รองคุ ณ วุฒิ ที่ ส ถานศึ ก ษาออกให้ โดยระบุ ส าขาวิ ช าที่ ส าเร็ จการศึ ก ษาและวั นที่ ที่ ได้ รั บ
อนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
(3) สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด
(สาขาโยธา) จานวน 1 ฉบับ (กรณีสมัครสอบ ตาแหน่งที่ 5) ทั้งนี้ ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม (สำขำโยธำ) จะต้องมีผลบังคับใช้ภำยในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 2๔ มิถุนำยน 2564
(๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(๕) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(๖) สาเนาหนั งสื อรับรองผลการสอบผ่ านการวัดความรู้ความสามารถทั่ว ไปของ
สานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า จานวน ๑ ฉบับ (กรณีสมัครสอบ ตาแหน่งที่ 1 - 5) หรือสาเนา
หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ. ระดับ ปวส. หรือสูงกว่า
จานวน ๑ ฉบับ (กรณีสมัครสอบ ตาแหน่งที่ 6 - 8)
กรณีผู้สมัครสอบใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปของสานักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่สาเร็จการศึกษาของระดับวุฒิ
การศึกษาที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ
(7) เอกสารทางทหาร เช่น หนังสือสาคัญ (แบบ สด.8) และสมุดประจาตัวทหาร
กองหนุนประเภทที่ 1 หรือใบสาคัญ (แบบ สด.9) สาหรับทหารกองเกิน และทหารกองหนุนประเภทที่ 2 หรือ
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (แบบ สด.43)
(8) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้า ยแรง หรือโรคเรื้อรังที่ ปรากฏอาการเด่นชัด หรื อรุนแรงและ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
(9) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น
ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น จานวนอย่างละ 1 ฉบับ

9. เกณฑ์กำรตัดสิน ...
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ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ ใช้เฉพาะตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัด
ความเหมาะสมกับตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ โดยคานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
๑๐. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
กรมป่ า ไม้ จ ะประกาศขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ โดยเรี ย งตามล าดั บ คะแนนรวม
ของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง และความเหมาะสมกับตาแหน่ง
จากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าอยู่ในลาดับ
ที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลาดับตามเลขประจาตัวสอบแข่งขัน
จากน้อยไปมาก
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วัน ขึ้นบัญชี
แต่ถ้า มีการสอบแข่งขัน อย่างเดีย วกัน นี้อีก และได้ประกาศขึ้น บัญ ชีผู้ส อบแข่ง ขันได้ใ หม่แ ล้ว บัญ ชีผู้ส อบ
แข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๑๑. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ จ ะได้ รั บการบรรจุ และแต่ งตั้ ง ตามล าดั บที่ ในบั ญชี ผู้ ส อบแข่ งขั นได้
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑
ทั้งนี้ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องปฏิบัติงานในกรมป่าไม้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่ลาออก
๑๒. กำรรับโอนผู้สอบแข่งขันได้
กรมป่าไม้ไม่รับโอนผู้ สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรมป่าไม้จะดาเนิ นการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น
หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สมัครสอบได้รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติการณ์ในทานองเดียวกันนี้
โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้กรมป่าไม้โดยด่วน โทร. 1310 กด 3 เพื่อกรมป่าไม้จะดาเนินการโดยเด็ดขาด
ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่

๒๕

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งต่าง ๆ
แนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. 2564
--------------------------------หน่วยที่ 1

ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

จานวนอัตราว่าง

2 อัตรา

อัตราเงินเดือน

15,000 -16,500 บาท
ทั้ง นี้ จะได้ รั บ เงิ น เดื อ นเท่ าใดให้ เ ป็ น ไปตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกาหนดอัตราเงินเดือน
สาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือตามที่ ก.พ. กาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรูความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) เสนอความเห็นแกผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ
ระเบี ยบของทางราชการที่มีผลกระทบต่ อการดาเนินงานของหน่ วยงาน เพื่อเป็นข้อมูล สนับสนุนการพิจารณา
ของผู้บังคับบัญชา
(2) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และวิ จั ย เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายและระเบี ย บเกี่ ย วกั บ หน่ ว ยงาน
ที่รั บ ผิดชอบเพื่อให้ทัน กับ สถานการณและอานวยความสะดวกในการทางาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
(3) ศึ ก ษาข้ อ มู ล รวบรวม แสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ กฎหมาย เสนอความเห็ น ในการ
ดาเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดาเนินการใด ๆ
ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ ย วข้องกับ การบริห ารราชการและการดาเนินคดีของหน่ ว ยงานเพื่อใช้ เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานและสามารถดาเนินการไดอย่างถูกต้อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนการท างานของหน่ ว ยงานหรื อ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

3. ด้านการประสานงาน...

-๒-

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานทางานร่ว มกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่ วยงาน เพื่อให้ เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้คาปรึกษา แนะนาด้านกฎหมายแกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในข้ อ กฎหมายที่ เ ป็ น ปั ญ หาและให้ ค วามรู้ ถึ ง ข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเป็ น ประโยชนกั บ การด าเนิ น งาน
ของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
2. เป็ น ผู้ส อบผ่ านการวัด ความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี
หรือระดับที่สูงกว่า
ในกรณีที่ผู้ ส มัครสอบยื่นหนังสื อรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่ว ไป
ของสานักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่สาเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา
ที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ ค วามสามารถ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ งานด้ า นกฎหมายที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ซึ่งประกอบด้วย
1. กฎหมายสารบัญญัติ
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- ประมวลกฎหมายอาญา
2. กฎหมายวิธีสบัญญัติ
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3. กฎหมายมหาชน
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
4. กฎหมาย ...
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4. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
- พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
----------------------------------

หน่วยที่ 2 ...
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หน่วยที่ 2

ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จานวนอัตราว่าง

2 อัตรา

อัตราเงินเดือน

15,000 -16,500 บาท

ทั้ง นี้ จะได้ รั บ เงิ น เดื อ นเท่ าใดให้ เ ป็ น ไปตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การกาหนดอัตราเงินเดือน
สาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือตามที่ ก.พ. กาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรูความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ น โยบายและแผน ภายใต้การกากับ แนะนาตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์ เศรษฐกิจการเมือง
และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนามาสรุปเสนอประกอบการกาหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ
หรือนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมัน่ คง
(2) รวบรวมข้ อ มู ล และศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ภารกิ จ หลั ก และแผนกลยุ ท ธ์
ของส่ ว นราชการ หรื อ ทิศทางการพัฒ นาเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง เพื่ อ วางแผนกาหนดแผนการปฏิบั ติงาน
หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กาหนดไว
(3) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการหรือนโยบาย แผนงานและโครงการ ทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การบริห ารหรือความมั่ นคง และเสนอข้ อคิดเห็ นเพื่ อช่ วยจัดทาแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน
โครงการหรือกิจกรรมไดตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว
(4) สารวจ รวบรวม และประมวลผลข้ อมูลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็น
ปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ การเมื อ งและสั ง คม ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ส าหรั บ การจั ด ท าแผนงาน
หรือกาหนดยุทธศาสตร์
(5) ศึ กษาวิ เคราะห์ ความสั มพั นธ์ ระหว่ างยุ ทธศาสตร์ และนโยบายของรั ฐบาลเพื่ อประกอบ
การเสนอแนะแนวทางการประสาน ผลักดัน ยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคลอง
ไปในแนวทางเดียวกัน
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนการท างานของหน่ ว ยงานหรื อ
โครงการเพือ่ ให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน ...
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3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่ ว มกันทั้ งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่ว ยงานเพื่ อให้ เกิ ด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
(1) รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ เผยแพร่ แ ละถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ท าแผนงาน
โครงการ
(2) ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและชี้ แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
เพือ่ แกปัญหาในการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอืน่ ที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือ
ระดับที่สูงกว่า
ในกรณีที่ผู้ ส มัครสอบยื่นหนังสื อรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่ว ไป
ของสานักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่สาเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา
ที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีการ
สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ซึ่งประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ น โยบาย การจั ด ท าแผนงาน/โครงการ การจั ด ท าแผน
ปฏิบัติงาน การบริหารแผนงาน/โครงการ การวิเคราะห์และการติดตามประเมินผลโครงการ
- ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แ ละนโยบาย
ป่าไม้แห่งชาติ
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ความรู้ ด้านความร่ ว มมือระหว่างประเทศกับนานาชาติ สนธิสั ญญา พันธกรณีและข้อตกลง
ระหว่างประเทศด้านการป่าไม้ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก
- ความรู้เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานระหว่างประเทศด้านการป่าไม้
---------------------------------หน่วยที่ 3 ...
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หน่วยที่ 3

ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

จานวนอัตราว่าง

2 อัตรา

อัตราเงินเดือน

15,000 -16,500 บาท

ทั้ง นี้ จะได้ รั บ เงิ น เดื อ นเท่ าใดให้ เ ป็ น ไปตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การกาหนดอัตราเงินเดือน
สาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือตามที่ ก.พ. กาหนด
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุเพื่อกาหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
(2) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดทารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรั พย์สินเกี่ยวกับคุณลั กษณะเฉพาะของวัส ดุ
เพือ่ ให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ไดโดยสะดวก
(4) ซอมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(5) จ าหน่ า ยพั ส ดุ เ มื่ อ ช ารุ ด หรื อ เสื่ อ มสภาพ หรื อ ไม จ าเป็ น ในการใช้ ง านทางราชการ
อีกต่อไป เพือ่ ให้พัสดุเกิดประโยชนให้แกทางราชการไดมากที่สุด
(6) ถ่ ายทอดความรู ด้ า นงานพัส ดุแกเจ้ า หน้ าที่ระดั บรองลงมา เช่ น ให้ คาแนะนาในการ
ปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึ กอบรม จัดทาคู มือประจาสาหรับการฝึกอบรม และวิธีใช้อุปกรณ์
เครือ่ งมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพือ่ ถ่ายทอดความรูที่เป็นประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนการท างานของหน่ ว ยงานหรื อ
โครงการเพือ่ ให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทัง้ ภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพือ่ ให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ ...
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4. ด้านการบริการ
(1) ให้ คาแนะนา ตอบปั ญหาและชี้ แจงเกี่ ยวกับงานพัส ดุ ที่ตนมีความรับผิ ดชอบในระดับ
เบื้ องต้น แกหน่ ว ยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่ว ไป เพื่ อให้ ผู้ ที่สนใจไดทราบข้ อมูลและความรู ต่ าง ๆ
ที่เป็นประโยชน
(2) จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ องต้ น ทาสถิ ติ ป รับ ปรุ ง หรื อ จั ด ทาฐานข้ อมู ล หรื อระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ย วกับ งานพัส ดุเพื่ อให้ ส อดคลองและสนับสนุนภารกิจของหน่ ว ยงานและใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบายแผนงานหลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอืน่ ทีเ่ ทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือ
ระดับที่สูงกว่า
ในกรณีที่ผู้ ส มัครสอบยื่นหนังสื อรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่ว ไป
ของสานักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่สาเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา
ที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิชาการพัสดุ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ซึ่งประกอบด้วย
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
--------------------------------
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หน่วยที่ 4

ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

จานวนอัตราว่าง

50 อัตรา

อัตราเงินเดือน

15,000 -16,500 บาท
ทั้ง นี้ จะได้ รั บ เงิ น เดื อ นเท่ าใดให้ เ ป็ น ไปตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การกาหนดอัตราเงินเดือน
สาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือตามที่ ก.พ. กาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรูความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการป่าไมภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ร่ ว มด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การสงวน อนุ รั ก ษ์ คุ้ ม ครอง ดู แ ล รั ก ษาทรั พ ยากรป่ า ไม้
และสัตว์ป่า เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ตลอดจนความหลากหลายทางชีว ภาพ ส่งเสริมการปลูกป่า
เพื่อจัดการให้เป็นป่าเศรษฐกิจ
(2) ร่วมดาเนินการเกี่ยวกับการฟื้ นฟู แกไข ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศในพื้นที่ป่ าไม้
เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้คงอยู่ตลอดไป
(3) ร่วมดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กากับดูแล ปองกันการกระทาผิด บุกรุกทาลายป่า
การป้องกันและควบคุมไฟป่า การจัดการที่ดินป่าไม การอนุญาตการใช้ประโยชนจากไม ที่ดินป่าไม้ ผลิตผลป่าไม
อุตสาหกรรมไม สวนป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม เพื่อรักษาและใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
(4) ร่วมดาเนินการเกี่ยวกับการส่ งเสริม กระตุ้นและสร้างจิตสานึกให้ประชาชนมีความรู สึก
หวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมและสัตว์ป่าและการจัดการป่าชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนร่วมกันรักษาทรัพยากรป่าไมให้คงอยู่ตลอดไป
(5) ร่ ว มศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ การบริ ห ารจั ด การและการฟื้ น ฟู
ทรั พ ยากรป่ า ไม สั ต ว์ ป่ า ความหลากหลายทางชี ว ภาพ การปลู ก ป่ า ผลิ ต ผลป่ า ไม้ และวิ ช าการป่ า ไม้ อื่ น ๆ
ที่เกีย่ วข้อง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาองค์ความรูทางด้านวิชาการป่าไม
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนการท างานของหน่ ว ยงานหรื อ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

3. ด้านการประสานงาน...
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3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่ วยงานเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล สารสนเทศและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ด้ า นทรั พ ยากรป่ า ไม และสั ต ว์ ป่ า
การกาหนดกิจกรรมด้านการทองเที่ยวและนันทนาการ การจัดทาระบบสื่อความหมาย และพัฒนาการให้ข้อมูล
แกนั กท่ อ งเที่ ย ว ถ่ ายทอดเทคโนโลยี และการให้ บริ ก ารทางวิช าการเกี่ ยวกั บอุท ยานแห่ งชาติแ ละการบริการ
การทองเที่ย วแกหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้องและประชาชน การบริก ารและการถ่ ายทอดเทคโนโลยี การเพาะเลี้ ย ง
และการอนุรั กษ์ สั ตว์ ป่ า รวมถึงการสนั บสนุนและแจกจ่ ายกล้ าไม้ เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรป่ าไม้ เพื่อประโยชน
ตอการพัฒนาทางด้านการจัดการทรัพยากรป่าไมและสัตว์ป่า
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุ ฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางวนศาสตร์
2. เป็ นผู้ สอบผ่ านการวั ดความรู้ ความสามารถทั่ วไปของส านั กงาน ก.พ. ในระดั บปริ ญญาตรี
หรือระดับที่สูงกว่า
ในกรณี ที่ ผู้ สมั ครสอบยื่ นหนั งสื อรั บรองผลการสอบผ่ านการวั ดความรู้ ความสามารถทั่ วไป
ของสานักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่สาเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา
ที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิชาการป่าไม้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ซึ่งประกอบด้วย
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562
- ความรู้เกี่ยวกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
- ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกป่า การจัดการที่ดินป่าไม้ การจัดการป่าชุมชนการป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า และการวิจัยด้านป่าไม้
-------------------------------หน่วยที่ 5...

-๑๐-

หน่วยที่ 5

ตาแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

จานวนอัตราว่าง

๓ อัตรา

อัตราเงินเดือน

15,000 -16,500 บาท
ทั้ง นี้ จะได้ รั บ เงิ น เดื อ นเท่ าใดให้ เ ป็ น ไปตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การกาหนดอัตราเงินเดือน
สาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือตามที่ ก.พ. กาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมกรรมโยธา ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คานวณ ประมาณราคา ควบคุมงาน
ก่อสร้ าง งานบ ารุง งานบู ร ณะซ่อมแซม งานอานวยความปลอดภัย งานผั งเมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
(๒) ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
(๓) ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสารวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รูปแบบแผนที่
ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง
(๔) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ก าหนด กฎ ระเบี ย บ มาตรฐาน มาตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
(๕) ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มี
ความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ
(๖) ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บารุง บูรณะซ่อมแซมและอานวยความปลอดภัย รวมถึงการ
แก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกาหนด
๒. ด้านการวางแผน
การทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
(2) ชี้แจง ...

-๑๑-

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา
และโครงสร้างพื้นฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
เพือ่ ให้ได้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง จัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบ
การพิจารณากาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เที ยบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม ทางวิศวกรรมสุ ข าภิบาล ทางวิ ศวกรรมชลประทาน หรือทาง
วิศวกรรมโครงสร้าง
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา
3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือ
ระดับที่สูงกว่า
ในกรณีที่ผู้ ส มัครสอบยื่นหนังสื อรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่ว ไป
ของสานักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่สาเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา
ที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรโยธา โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ซึ่งประกอบด้วย
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
- ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมป่าไม้
- ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมผังเมือง
- ความรู้ เกี่ ย วกั บ การส ารวจ วางโครงการ การส ารวจเพื่ อการออกแบบ การวิ เคราะห์ แ ละ
การประเมินผลกระทบโครงการ การวางแผนและบริหารโครงการ
- ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานรากและปฐพีกลศาสตร์
- การวิเคราะห์โครงสร้างและการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
-------------------------------หน่วยที่ 6 ...

-๑๒-

หน่วยที่ ๖

ตาแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จานวนอัตราว่าง

๓ อัตรา

อัตราเงินเดือน

11,500 - 12,650 บาท
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การกาหนดอัตราเงินเดือน
สาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือตามที่ ก.พ. กาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ ปฏิบัติงานระดับต้ น ซึ่ งไมจาเป็ น ต้องใช้ผู้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทางแบบอย่ างขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สารวจออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตาม
หลักวิชาช่างความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ไดรับ
(2) ตรวจสอบ แกไข และก าหนดรายละเอี ย ดของงานให้ ต รงกั บ แบบรู ป และรายการ
เพือ่ ให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ถอดแบบ เพื่อสารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพือ่ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
(4) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงและซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ไดรับมอบหมาย
พรอมรายงานความก้าวหนาของงาน เพือ่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
(5) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพือ่ การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
2. ด้านการบริการ
(1) ให้ ค าแนะน า ตอบปั ญ หาและฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ งานโยธาที่ ต นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
แกผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเจาหน้าทีร่ ะดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจได
รับทราบข้อมูลความรูต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
(2) ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อขอความ
ช่ ว ยเหลื อ และร่ ว มมื อ ในงานโยธา และแลกเปลี่ ย นความรู ความเชี่ ย วชาญที่ เ ป็ น ประโยชน ต่ อ การท างาน
ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัต.ิ ..

-๑๓-

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูงหรือคุณวุ ฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขา
วิชาโยธา สาขาวิชาสารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า
ในกรณีที่ผู้ ส มัครสอบยื่นหนังสื อรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่ว ไป
ของสานักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่สาเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา
ที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บงานด้ านช่ างโยธา โดยวิ ธี การสอบข้ อ เขี ย น
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ซึ่งประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับการสารวจ การออกแบบ การบริหารงานก่อสร้าง
- ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและการควบคุม การปรับปรุงและซ่อมแซมงานก่อสร้าง
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
-------------------------------

หน่วยที่ 7...

-๑๔-

หน่วยที่ ๗

เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน

จานวนอัตราว่าง

๑๐ อัตรา

อัตราเงินเดือน

11,500 - 12,650 บาท
ทั้ งนี้ จะได้ รั บเงิ นเดื อนเท่ าใดให้ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การกาหนดอัตราเงินเดือน
สาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือตามที่ ก.พ. กาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ปฏิบัติงานระดั บต้น ซึ่ งไมจาเป็น ต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านป่าไม ตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกากับ แนะนา ตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานด้านป่าไมและช่วยวิชาการป่าไม้ เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การส่งเสริมการปลูกป่า การฟื้นฟูแกไขความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศในพื้ นที่ป่าไม้
การจัดการป่าชุมชน การควบคุม กากับ ดูแล ปองกันการกระทาผิด การบุกรุกทาลายป่า การป้องกันและควบคุม
ไฟป่ า การจั ด การที่ ดิ น ป่ า ไม การอนุ ญ าตการใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิ น ป่ า ไม้ ผลิ ต ผลป่ า ไม้ อุ ต สาหกรรมไมสวนป่ า
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป่ า ไม้ การส่ ง เสริ ม กระตุ้ น และสร้ า งจิ ต ส านึ ก ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู สึ ก หวงแหน
และมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า ไมและสั ต ว์ ป่ า การศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์
การปลูกป่า ผลิตผลป่าไม้ การบริหารจัดการและการฟื้ นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ
และงานป่าไม้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคืนสภาพความสมบูรณของทรัพยากรป่ าไมและสัตว์ ป า รวมทั้ง รักษาและ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
๒. ด้านการบริการ
(1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
งานด้านป่าไม้และช่วยวิชาการป่าไม เพือ่ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(2) ให้ คาแนะน า ช่วยเหลือกับผู้มาติดต่อราชการ เพื่ อเป็นการให้ประชาชนเกิดความรู ความเข้าใจ
และสะดวกรวดเร็วในการทางาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ไดรั บประกาศนียบั ตรวิชาชีพชั้ นสูงหรือคุณวุ ฒิ อย่ างอื่ นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิช า
เกษตรศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า
ในกรณี ...
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ในกรณี ที่ ผู้ สมั ครสอบยื่ นหนั งสื อรั บรองผลการสอบผ่ านการวั ดความรู้ ความสามารถทั่ วไป
ของสานักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่สาเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา
ที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านป่าไม้ (คะแนนเต็ ม 200 คะแนน)
๑. โดยวิธีการสอบข้อเขียน (150 คะแนน) ประกอบด้วย
- พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
- พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
- ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกป่า การจัดการที่ดินป่าไม้ การจัดการป่าชุมชน การป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๒. โดยวิธีการสอบปฏิบัติ (50 คะแนน) ทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ด้านความแข็งแรง
ความอดทนของร่างกาย ให้ผู้สมัครสอบวิ่งหรือเดินระยะทาง 15 กิโลเมตร ภายในเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที
-----------------------------------

หน่วยที่ 8 ...
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หน่วยที่ ๘

ตาแหน่งนายช่างสารวจปฏิบัติงาน

จานวนอัตราว่าง

๓ อัตรา

อัตราเงินเดือน

11,500 - 12,650 บาท
ทั้ งนี้ จะได้ รั บเงิ นเดื อนเท่ าใดให้ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การกาหนดอัตราเงินเดือน
สาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือตามที่ ก.พ. กาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ ปฏิบัติงานระดับต้ น ซึ่งไม่จาเป็ น ต้องใช้ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างสารวจ ตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกากับ แนะนาตรวจสอบ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สารวจรั งวัด คานวณ ตรวจสอบ จัดทาแผนที่ แผนผั ง เพื่อให้ทราบรายละเอียดและ
เป็นไปตามแบบที่กาหนด สามารถนาไปใช้ประโยชนต่าง ๆ ไดอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) แกไขปั ญหาเบื้องต้น จากการปฏิบัติงาน เพื่ อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของงานที่กาหนดไว
(3) วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ ายหมุดหลักฐาน แผนที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
(4) บั น ทึ ก ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ที่ ไ ดจากการส ารวจ และรายงานผลเพื่ อ ติ ด ตาม
ความก้าวหนาของงาน
(5) กาหนดขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ
ทีไ่ ดจากการสารวจเพือ่ ให้ข้อมูลทีไ่ ดมีความถูกต้อง
2. ด้านการบริการ
(1) ให้คาปรึกษา แนะนา ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้าน และทักษะทั่วไปแกบุคลากรทุกสายงาน
เพือ่ ให้บุคลากรมีความรู ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจาหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นทีเ่ กีย่ วข้องตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูงหรือคุณวุ ฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันเดียวกัน
ในสาขาวิชาสารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
2. เป็นผู้สอบ...
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2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า
ในกรณี ที่ ผู้ สมั ครสอบยื่ นหนั งสื อรั บรองผลการสอบผ่ านการวั ดความรู้ ความสามารถทั่ วไป
ของสานักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่า ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันที่สาเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา
ที่สูงกว่าเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านช่างส ารวจ โดยวิธีการสอบข้อเขีย น
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ซึ่งประกอบด้วย
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
- ความรู้เกี่ยวกับการสารวจ รังวัด ตรวจสอบ จัดทาแผนที่ แผนผัง
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดระดับของภูมิประเทศ การวางโครงข่ายหลุดหลักฐาน
ความรู้เกี่ยวกับการคานวณ หาค่าพิกัดฉาก ค่ามุม AZ ตลอดจนมาตราส่วนของแผนที่
- ความรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายทางอากาศกับงานสารวจรังวัดและจัดทาแผนที่
- ความรู้ เกี่ ย วกับ การใช้งานเครื่ องรับ สั ญ ญาณดาวเทีย ม (GPS) อุ ปกรณ์เ คลื่ อนที่อื่ น ๆ ที่ใ ช้
ประโยชน์ในการรังวัดและจัดทาฐานข้อมูลด้านแผนที่
-----------------------------------

