
  
 

                                           
 

 

ประกาศกรมปาไม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป ของกรมปาไม 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
................................................ 

 ดวยกรมปาไม ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการท่ัวไป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันท่ี 
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ 
และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ     
ฉบับลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน       
และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศกรมปาไม ฉบับลงวันท่ี 25 กันยายน        
พ.ศ. 2563 เรื่อง ลักษณะงานและคุณสมบั ติเฉพาะของตําแหนงพนักงานราชการของกรมปาไม           
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบท่ี 5 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) พ.ศ. 2563 จึงประกาศ 
รับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการท่ัวไป ของกรมปาไม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565              
ชื่อกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน ดังตอไปนี้ 

1. ช่ือตําแหนงท่ีเปดรับสมัคร และอัตราวางท่ีจะจัดจาง  
   กลุมงานบริการ 
 1. เจาหนาท่ีตรวจปา    จํานวน  4   อัตรา 
 2. เจาหนาท่ีปาไม     จํานวน 9   อัตรา 
 3. เจาหนาท่ีธุรการ    จํานวน  7   อัตรา 
 4. เจาหนาท่ีพัสดุ    จํานวน  3   อัตรา 
 5. เจาพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน  3   อัตรา 
 กลุมงานเทคนิค 
 6. พนักงานขับเครื่องจักร    จํานวน  1   อัตรา 
 7. พนักงานพิทักษปา    จํานวน  4   อัตรา 
 8. ชางสํารวจ     จํานวน  7   อัตรา 
 9. นายชางสํารวจ    จํานวน  3   อัตรา 
 10. เจาพนักงานคอมพิวเตอร   จํานวน  5   อัตรา 
 กลุมงานบริหารท่ัวไป 
 11. นักจัดการงานท่ัวไป    จํานวน  2   อัตรา 
 12. นักวิชาการปาไม    จํานวน  4   อัตรา 
 13. นิติกร     จํานวน  1   อัตรา 
 14. นักวิชาการเงินและบัญชี   จํานวน  1   อัตรา 
 15. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ   จํานวน  1   อัตรา 

  รายละเอียดเก่ียวกับตําแหนง ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1)  

1.1 สิทธิประโยชน... 
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 1.1 สิทธิประโยชน   
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชนพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และประกาศ  
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2556 
 1.2 ระยะเวลาการจาง   
                         ระยะเวลาเปนไปตามเง่ือนไขในสัญญาจาง   
 1.3 สถานท่ีปฏิบัติงาน   
                           ผู ท่ีไดรับการข้ึนบัญชีเปนผูผานการเลือกสรรและเรียกมาลงนามในสัญญาจางแลว       
จะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีตามตําแหนงและหนวยงานตาง ๆ ท่ีไดสมัครไว รายละเอียดเก่ียวกับ
หนวยงานในสังกัดกรมปาไม ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 2) 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร 
 2.1 มีสัญชาติไทย 
 2.2 มีอายุจนถึงวันสมัครไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ และไมเกิน 60 ปบริบูรณ 
 2.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 2.4 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 
 (1) วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 
 (2) โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีรังเกียจแกสังคม 
 (3) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
 (4) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
 (5) โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรง และเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี ก.พ. กําหนด  
 2.5 ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี     
ในพรรคการเมือง 
  2.6 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเปนผูพนโทษมาแลว
เกินหาป  

สําหรับการจางบุคคลผูพนโทษมาแลวเกินหาป ตามวรรคหนึ่งเขาเปนพนักงานราชการ      
ใหบุคคลผูนั้น ตองยื่นหนังสือรับรองความประพฤติวาไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี จนเปนท่ีนารังเกียจของ
สังคม ตามแบบท่ีเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนด เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย    
(เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560) 

 2.7 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

หมายเหตุ  ผู ท่ี ผ านการเลือกสรรในวัน ท่ีจัด ทําสัญญาจาง จะตองไม เปนขาราชการ            
หรือลูกจางของสวนราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือ
ลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน และจะตองนําใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปน
โรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ.วาดวยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นดวย  

 

               สําหรับพระ... 
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 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบ และไมอาจใหเขารับการประเมิน
สมรรถนะเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไปได ท้ังนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี          
ฝายบริหาร ท่ี นว 89/2501 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม   
ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538  

3. การรับสมัคร 
  3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
         ผูประสงคจะสมัครสอบ สามารถสมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตวันท่ี 1 - 18 เมษายน 
2565 ทางเว็บไซต https://forest.thaijobjob.com ตลอด  24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ 
  3.2  วิธีการรับสมัคร 
 (1) เขาเว็บไซต https://forest.thaijobjob.com 
   (2) กรอกขอความใหถูกตองครบถวน และปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด ระบบจะกําหนด 
แบบฟอรมการชําระเงินผานเคานเตอร บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใหโดยอัตโนมัติ 
   ท้ังนี้ เม่ือกรอกใบสมัครครบถวนและกดยืนยัน (SUBMIT) แลวจะแกไขขอมูลอีกไมได 
แตหากมีการกรอกขอมูลผิดพลาดในสาระสําคัญคือ ชื่อ-สกุล หรือเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 
ให แจงขอแก ไขขอมูล เปนหนั งสือใหสํ านั กบริหารกลาง แก ไขภายในวันสุดท ายของการรับสมัคร 
(วันท่ี 18 เมษายน 2565) 
                           (3) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือหากไมมี 
เครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล เชน flash drive เปนตน     

                (4) ในกรณีท่ีไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัคร
สามารถเขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตไมสามารถ
แกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกท่ีสมบูรณได 

  3.3  การชําระเงิน   
        สามารถชําระเงินได 3 วิธี ดังนี้ 

(1) ชําระทางเคานเตอรธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ  
โดยใหนําแบบฟอรมการชําระเงินที่พิมพตามขอ 3.2 (2) ไปชําระเงินไดที่เคานเตอร

ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแตวันท่ี 1 – 19 เมษายน 2565   
(2) ชําระผานตู ATM ของธนาคารกรุงไทย  
โดยใหผูสมัครคลิกชําระเงินผาน ATM  พิมพคูมือการชําระเงินผาน ATM และนําไป 

ทํารายการชําระเงินไดท่ีตู ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยสามารถชําระเงินไดตั้งแตตั้งแตวันท่ี 1 - 19      
เมษายน 2565 เวลา 22.00 น. และใหเก็บสลิปไวเปนหลักฐาน 

(3) ชําระทางระบบอินเตอรเน็ต ผาน Internet Payment (KTB Online) หรือ 
Krungthai NEXT   

โดยใหผูสมัครปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีระบบกําหนดไว โดยเลือกเมนูจายบิล คนหารายการโดยระบุ

เลือก com code “90158” และตรวจสอบรายชื่อ สํานักบริหารกลาง กรมปาไม สามารถชําระเงินไดตั้งแตวันท่ี             

1 – 19 เมษายน 2565 เวลา 22.00 น. และใหพิมพหนายืนยันการชําระเงินจากเว็บไซตเก็บไวเปนหลักฐาน 
ท้ังนี้ การรับสมัครจะมีผลสมบูรณเม่ือชําระคาธรรมเนียมในการสมัครเรียบรอยแลว 

โดยสามารถชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบถึงวันท่ี 19 เมษายน 2565 
         3.4 คาธรรมเนียม... 
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  3.4 คาธรรมเนยีมในการสมัคร  
                           คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ สําหรับทุกตําแหนงท่ีสมัคร จํานวนรวม 350 บาท    
ประกอบดวย 
    (1) คาธรรมเนียมสอบ จํานวนเงิน 300 บาท 
    (2) คาธรรมเนียมธนาคาร คาบริการทางอินเตอรเน็ต และคาบริการ sms  
                                 รวมเปนเงินจํานวน 50 บาท 
หมายเหตุ : เม่ือสมัครสอบแลวคาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

  3.5 ผูสมัครท่ีชําระคาธรรมเนียมสอบแลว  
                            จะไดรับเลขประจําตัวสอบโดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระ 
คาธรรมเน ียมสอบ ซึ ่งผู สม ัครสอบสามารถเข าไปพ ิมพ ใบสมัครท่ี มี เลขประจําตัวสอบจากเว็บไซต 
https://forest.thaijobjob.com ตั้งแตวันท่ี 29 เมษายน 2565 เปนตนไป        

4. เง่ือนไขในการรับสมัคร 
  4.1 ผูสมัครสามารถสมัครสอบไดเพียง 1 หนวยงาน 1 ตําแหนงเทานั้น และเม่ือเลือก
สมัครแลวจะเปล่ียนแปลงแกไขไมได 
  4.2 ผูสมัครจะตองเปนผู มีวุฒิ การศึกษาตรงตามคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหนง             
ของผูมีสิทธิสมัคร (เอกสารแนบ1) โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันสุดทายของการรับสมัครสอบ คือวันท่ี 18 เมษายน 2565 ท้ังนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้ันปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานท่ีศึกษานั้นเปนเกณฑ และมีคุณสมบัติท่ัวไปตามขอ 2  

4.3 การสมัครตามข้ันตอนขางตนถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกตอง  
ของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137                                                                                                            
  4.4 ผูสมัครตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง วาเปนผู มี คุณสมบัต ิ             
ตรงตามประกาศรับสมัคร และผูสมัครตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในข้ันตอนการสมัครใหถูกตองครบถวน 
ตรงตามความเปนจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ กรมปาไมจะไม         
คืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณี  ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป 
หรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของ
ตําแหนงท่ีสมัครสอบ หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐานซ่ึงผูผานการเลือกสรรนํามายื่นไมตรง หรือไมเปนไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบ จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแตตน ถึงแมวาผูสมัครรายนั้น 
จะเปนผูผานการเลือกสรร ก็จะไมมีสิทธิไดรับการจัดจางใหเขาปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีผานการเลือกสรร  
และหากนําเอกสารเปนเท็จมาแสดง เพ่ือใหไดคุณสมบัติเปนพนักงานราชการท่ัวไป กรมปาไมมีสิทธิ
เรียกรองทางแพงและดําเนนิคดีอาญา 
  4.5 หากผูสมัครผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามเกณฑท่ี
กําหนดจะตองจัดทําสัญญาจาง และปฏิบัติงานในหนวยงานและตําแหนงท่ีสมัครไวเทานั้น   

4.6 การข้ึนบัญชีเปนผูผานการเลือกสรรแลว แยกตามหนวยงานท่ีสมัคร       
 
                                                                                 5. การประกาศ... 
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5. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา และสถานท่ี และระเบียบเกี่ยวกับการเขารับการประเมิน   
  กรมปาไม จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ทางเว็บไซต https://forest.thaijobjob.com และ www.forest.go.th โดยแยกเปนรายหนวยงาน
และรายตําแหนงตามท่ีผูสมัครไดเลือกไว และผูสมัครสอบจะตองเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ตามท่ีกรมปาไมกําหนด ซ่ึงจะกําหนด วัน เวลา สถานท่ีสําหรับการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ตามหนวยงานท่ีสมัครสอบไดแจงไวในประกาศ  

6. หลักฐานแสดงตนในการเขาสอบ 
  6.1 การเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1           
                             ใหผูเขาสอบนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีรูปถาย 
ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถ (ใบขับ ขี ่) ซึ ่งม ีร ูปถาย      
ลายมือชื่อ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือหนังสือเดินทาง (passport) ไปในวันสอบ หากไมมี
บัตรดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบ หรือเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ไมตรงกับฐานขอมูลการสมัครสอบ            
จะไมอนุญาตใหเขาสอบ 
  6.2 การเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  
                         ใหผูเขาสอบแสดงหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
 (1) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีรูปถาย ลายมือชื่อ 
และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถ (ใบขับข่ี) ซ่ึงมีรูปถาย ลายมือชื่อ และเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือหนังสือเดินทาง (passport) พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ 
 (2) ใบสมัครท่ีพิมพจากอินเตอรเน็ตท่ีมีเลขประจําตัวสอบ ใหติดรูปถายหนาตรง            
ไมใสหมวก และไมสวมแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 1 ป ขนาด 1x1.5 นิ้ว แลวลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน  
   (3) สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือสําเนา
ประกาศนียบัตรแลวแตกรณี และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) อยางละ      
1 ฉบับ ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและ
ไดรับอนุมัติจากผู มีอํานาจอนุมัติกอนวันปดรับสมัคร คือวันที่ 18 เมษายน 2565 ในกรณีท่ีไมสามารถ 
นําสําเนาหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาออกให         
โดยระบุสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา และวันท่ีท่ีไดรับอนุมัติวุฒิการศึกษา ซ่ึงจะตองอยูภายในกําหนด 
วันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 
 (4) สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
 (5) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน เชน 
ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เปนตน อยางละ 1 ฉบับ  
 (6) หนังสือรับรองการผานงาน จํานวน 1 ฉบับ (ถามี) 
 (7) สําเนาหลักฐานเอกสารทางทหาร (เฉพาะผูสมัครเพศชาย) จํานวน 1 ฉบับ  
 ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” ในสําเนาเอกสารทุกฉบับ ลงช่ือ วันท่ี และ
ระบุเลขประจําตัวสอบ กํากับไวมุมบนดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร 
 
                ท้ังนี้... 
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  ท้ังนี้ หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติท่ัวไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีสมัครสอบ หรือ
ตรวจพบวาเอกสารหลักฐานซ่ึงผูผานการเลือกสรรนํามายื่นไมตรง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ    
จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแตตน ถึงแมวาผูสมัครรายนั้นจะเปนผูผานการเลือกสรร      
ก็จะไมมีสิทธิไดรับการจัดจางใหเขาปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีผานการเลือกสรร และหากนําเอกสารเปนเท็จ     
มาแสดง เพ่ือใหไดคุณสมบัติเปนพนักงานราชการท่ัวไป กรมปาไมมีสิทธิเรียกรองทางแพงและดําเนิน
คดีอาญา 

7. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 
  ผูสมัครจะตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 
  7.1 การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 (100 คะแนน)  ดังนี้       
        (1) ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียน ไดแก ตําแหนงเจาหนาที่ปาไม ตําแหนง
เจาหนาที ่ธ ุรการ ตําแหนงเจ าหนาที ่พัสดุ ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี ตําแหนงพนักงาน 
ขับเครื่องจักร ตําแหนงชางสํารวจ ตําแหนงนายชางสํารวจ ตําแหนงเจาพนักงานคอมพิวเตอร และตําแหนง 
นักจัดการงานทั่วไป ตําแหนงนักวิชาการปาไม ตําแหนงนิติกร ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี และ
ตําแหนงนักวิชาการภูมิสารสนเทศ 
         (2) ใหทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย  โดยการวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร ไดแก ตําแหนง 
เจาหนาท่ีตรวจปา และตําแหนงพนักงานพิทักษปา (มีประสบการณไมนอยกวา 5 ป)  
  7.2 การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 (100 คะแนน) ดังนี ้
               ใหทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ  
      สําหรับรายละเอียดการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 
และของตําแหนงตาง ๆ ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  (เอกสารแนบ 1) 

8. เกณฑการตัดสิน 
 8.1 ผูท่ีผานการเลือกสรรจะตองไดคะแนนในการประเมินแตละครั้ง ไมต่ํากวารอยละ 60 
 8.2 ผูท่ีมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 จะตอง
เปนผูไดรับคะแนนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 ไมต่ํากวารอยละ 60  
                    8.3 ผูที่ไดรับการจัดจางจะตองไดคะแนนการประเมินรวมสูงสุดเรียงลงมาตามบัญชีรายชื่อ 
ผูผานการเลือกสรร        

9. การประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
 กรมปาไม จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรโดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูผานการ
เลือกสรร แยกตามหนวยงานและตําแหนงงานท่ีผูสมัครไดเลือกสมัครไว ตามลําดับคะแนนท่ีสอบได               
โดยเรียงลําดับท่ีไดจากผูไดคะแนนประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 ครั้งที่ 2 รวมกัน
มากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ในกรณีถาไดคะแนนรวมเทากันจะใหผูสอบไดคะแนนประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกวา เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวาและถาไดคะแนนการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เทากันอีก ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอน
เป น ผู อ ยู ใน ลําด ับ ที ่ส ูงก ว า  และจะประกาศผล ใหทราบทางเว็บไซต  https://forest.thaijobjob.com             
และ www.forest.go.th โดยจะข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรไว 2 ป นับแตวันประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
              10. การจัดทํา... 
 





      - 1 -  

       รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงท่ีรับสมัครเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป สังกัดกรมปาไม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แนบทายประกาศกรมปาไม ฉบับลงวันท่ี  23  มีนาคม พ.ศ. 2565 

ตําแหนงท่ี 1 : ตําแหนงเจาหนาท่ีตรวจปา 

1. กลุมงาน บริการ 
2. อัตราคาตอบแทน  10,430 บาท    
3. จํานวนอัตราวาง   4 อัตรา 
4. สถานท่ีปฏิบัติงาน   สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 (ลําปาง)              2  อัตรา 
 (ปฏิบัติราชการท่ีสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 (ลําปาง) 1 อัตรา  
                             และสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 สาขาแพร 1 อัตรา)    
 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 (ตาก)      2   อัตรา 
 (ปฏิบัติราชการท่ีสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 (ตาก) 1 อัตรา  
                             และปฏิบัติราชการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 สาขาพิษณุโลก 1 อัตรา) 
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน 
6. ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกตรวจลาดตระเวน ปองกันและปราบปรามการกระทําผิด 
วาดวยกฎหมายการปาไม รวมกับพนักงานเจาหนาท่ีและตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
หนวยปองกันรักษาปา และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
7.หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑการเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 

      -  ทดสอบการวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร 

100 ทดสอบ
สมรรถภาพ 
ทางรางกาย 

   

การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2   100 สอบสัมภาษณ 
- ประเมินบุ คคล  เพ่ื อ พิ จารณ าความ เหมาะสม กับตํ าแหน งหน า ท่ี            

จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณพิจารณาความ
เหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ีอาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ  ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ 
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคม 
และสิ่งแวดลอม ความริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ
อยางอ่ืน เปนตน รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ีจําเปนของ
ตําแหนง 

  

รวม 200  

 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
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ตําแหนงท่ี 2 : ตําแหนงเจาหนาท่ีปาไม   
(คุณวุฒมัิธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน) 

1. กลุมงาน  บริการ 
2. อัตราคาตอบแทน   10,430 บาท    
3. จํานวนอัตราวาง      7  อัตรา 
4. สถานท่ีปฏิบัติงาน     สํานักจัดการปาชุมชน  4 อัตรา 
  สํานักจัดการท่ีดินปาไม  1 อัตรา 
  สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 (ขอนแกน)  1 อัตรา  
  สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 11 (สุราษฎรธานี)   1  อัตรา  
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน 
6. ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเกษตร การเพาะชํากลาไม การปรับปรุงดิน รดน้ํา ดูแล  
ขนกลาไม ขนอุปกรณตางๆ การเผยแพรขาวสารทางดานเกษตร และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
7. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑการเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 100 สอบขอเขียน 
- ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน

ราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมปาไม 
- ความรูดานการเพาะชํากลาไม การดูแล บํารุงรักษากลาไม และท่ีเก่ียวของ

กับงานในหนาท่ี 

  

การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2   100 สอบสัมภาษณ 
- ประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จากประวัติสวนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขา
สอบและจากการสัมภาษณพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ี
อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ 
ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับ
ผูรวมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ 
และบุคลิกภาพอยางอ่ืน  เปนตน รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ        
ท่ีจําเปนของตําแหนง 

  

รวม 200  
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ตําแหนงท่ี  3 : ตําแหนงเจาหนาท่ีปาไม   
(คุณวุฒปิระกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)) 

1. กลุมงาน  บริการ 
2. อัตราคาตอบแทน   11,280 บาท    
3. จํานวนอัตราวาง      2  อัตรา 
4. สถานท่ีปฏิบัติงาน      สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 12 (นครศรีธรรมราช)     2  อัตรา  
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   ประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวชิา 
6. ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเกษตร การเพาะชํากลาไม การปรับปรุงดิน รดน้ํา ดูแล  
ขนกลาไม ขนอุปกรณตางๆ การเผยแพรขาวสารทางดานเกษตร และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
7. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑการเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 100 สอบขอเขียน 
- ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน

ราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมปาไม 
- ความรูดานการเพาะชํากลาไม การดูแล บํารุงรักษากลาไม และท่ีเก่ียวของ

กับงานในหนาท่ี 

  

การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2   100 สอบสัมภาษณ 
- ประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จากประวัติสวนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขา
สอบและจากการสัมภาษณพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูท่ี
อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ 
ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับ
ผูรวมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ 
และบุคลิกภาพอยางอ่ืน  เปนตน รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ        
ท่ีจําเปนของตําแหนง 

  

รวม 200  
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ตําแหนงท่ี 4  : ตําแหนงเจาหนาท่ีธุรการ  
(คุณวุฒมัิธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน) 

1. กลุมงาน    บริการ 
2. อัตราคาตอบแทน     10,430 บาท    
3. จํานวนอัตราวาง      2 อัตรา 
4. สถานท่ีปฏิบัติงาน     สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 (ขอนแกน)        1  อัตรา 
  (ปฏิบัติราชการท่ีสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี) 
  สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 11 (สุราษฎรธานี)      1  อัตรา 

5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน 

6. ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการราง โตตอบ บันทึก ยอเรื่อง รวบรวมขอมูล และสถิติ 
บ ันทึกขอมูล ตรวจทานหนังส ือ การดําเน ินการเกี ่ยวกับเอกสารส ิทธิ ์ในทรัพยส ินของทางราชการ          
การดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญ
ของทางราชการ การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงาน  
การประชุม และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
7. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑการเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
- ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน

ราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมปาไม 

100 สอบขอเขียน 

- ทดสอบวิชาความรู เก่ียวกับงานสารบรรณ งานธุรการ รวบรวมขอมูล
จัดเตรียมเอกสาร และงานธุรการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  

การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2   100 สอบสัมภาษณ 
- ประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จากประวัติ

สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรม       
ท่ีปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณพิจารณาความเหมาะสมในดาน
ตาง ๆ เชน ความรู ท่ีอาจใช เปนประโยชน ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม  
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 
รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ ท่ีจําเปนของตําแหนง 

  

รวม 200  
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ตําแหนงท่ี 5  : ตําแหนงเจาหนาท่ีธุรการ  
(คุณวุฒปิระกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)) 

1. กลุมงาน    บริการ 
2. อัตราคาตอบแทน     11,280 บาท    
3. จํานวนอัตราวาง      5 อัตรา 
4. สถานท่ีปฏิบัติงาน     สํานักบริหารกลาง      1  อัตรา 
  สํานักจัดการปาชุมชน      1  อัตรา  
  สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา     1  อัตรา 
                               - คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพาณิชยการ 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชา 
การประชาสัมพันธ สาขาวิชาภาษาตางประเทศ 
  สํานักจัดการท่ีดินปาไม     2  อัตรา 
  (ปฏิบัติราชการสํานักจัดการท่ีดินปาไม 1 อัตรา และปฏิบัติราชการสํานักจัดการ 
                                 ปานันทนาการ 1 อัตรา)  
  - คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 

5. ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการราง โตตอบ บันทึก ยอเรื่อง รวบรวมขอมูล และสถิติ 
บ ันทึกขอมูล ตรวจทานหนังส ือ การดําเน ินการเกี ่ยวกับเอกสารส ิทธิ ์ในทรัพยส ินของทางราชการ          
การดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญ
ของทางราชการ การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงาน  
การประชุม และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
6. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑการเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
- ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน

ราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมปาไม 

100 สอบขอเขียน 

- ทดสอบวิชาความรู เก่ียวกับงานสารบรรณ งานธุรการ รวบรวมขอมูล
จัดเตรียมเอกสาร และงานธุรการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  

การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2   100 สอบสัมภาษณ 
- ประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จากประวัติ

สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรม       
ท่ีปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณพิจารณาความเหมาะสมในดาน
ตาง ๆ เชน ความรู ท่ีอาจใช เปนประโยชน ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม  
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 
รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ ท่ีจําเปนของตําแหนง 

  

รวม 200  
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ตําแหนงท่ี 6 : ตําแหนงเจาหนาท่ีพัสดุ 

1. กลุมงาน    บริการ 
2. อัตราคาตอบแทน     11,280 บาท    
3. จํานวนอัตราวาง      3 อัตรา 
4. สถานท่ีปฏิบัติงาน    สํานักจัดการปาชุมชน   1  อัตรา  
    สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 1  อัตรา 
    สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 5 (สระบุรี) 1  อัตรา 
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกันทาง   
สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร  
6. ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเก่ียวกับการรวบรวมรายละเอียด จัดหา จัดซ้ือ การเบิกจาย การเก็บ
รักษาการซอมแซม และบํารุงรักษา การทําบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐานและเอกสาร
เก่ียวกับพัสดุ การแทงจําหนายพัสดุท่ีชํารุด การทําสัญญา การตออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซ้ือ
หรือสัญญาจาง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย   
7. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑการเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 100 สอบขอเขียน 
- ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน

ราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมปาไม 
- ความรูเก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

  

การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2   100 สอบสัมภาษณ 
- ประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จากประวัติ

สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรม       
ท่ีปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณพิจารณาความเหมาะสมในดาน
ตาง ๆ เชน ความรู ท่ีอาจใช เปนประโยชน ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 
รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ ท่ีจําเปนของตําแหนง 

  

รวม 200  
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ตําแหนงท่ี 7 : ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 

1.กลุมงาน    บริการ 
2.อัตราคาตอบแทน     13,800 บาท    
3.จํานวนอัตราวาง      3 อัตรา 
4.สถานท่ีปฏิบัติงาน    สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา  1 อัตรา   
    สํานักจัดการจัดการท่ีดินปาไม            1  อัตรา  
    (ปฏิบัติราชการสํานักจัดการปานันทนาการ)  
     สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 (ขอนแกน) 1 อัตรา 
   (ปฏิบัติราชการท่ีสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7  สาขาอุบลราชธานี)   
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน
ทางสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร  
6. ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงิน การงบประมาณ และบัญชีท่ัวไปของสวนราชการ 
เช น การตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญ คู จ ายเงิน  ลงบัญชี ทํารายงานการบัญชี จัดทําและควบคุม
รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจายประจําป ทําหนังสือชี้แจง โตตอบ
ดานงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ จัดทํารายงาน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย   
7.หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑการเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 100 สอบขอเขียน 
- ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน

ราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมปาไม 
- ทดสอบวิชาความรูเก่ียวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี             
- ทดสอบวิชาความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  

การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2   100 สอบสัมภาษณ 
- ประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จากประวัติ

สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรม       
ท่ีปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณพิจารณาความเหมาะสมในดาน
ตาง ๆ เชน ความรู ท่ีอาจใช เปนประโยชน ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิบัติไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน 
รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ีจําเปนของตําแหนง 

  

รวม 200  
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ตําแหนงท่ี 8 : ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักร  

1. กลุมงาน  เทคนิค 
2. อัตราคาตอบแทน   11,280 บาท    
3. จํานวนอัตราวาง    1 อัตรา 
4. สถานท่ีปฏิบัติงาน  สํานักสงเสริมการปลูกปา    1   อัตรา  
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  มีความรู ความสามารถ ความชํานาญในหนาท่ี และเคยขับเครื่องจักรกล 
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป และไดรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 
6. ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   ปฏิบัติงานในการขับเครื่องจักรกล ตลอดจนบํารุงรักษา และแกไขขอขัดของ
เล็กๆ นอยๆ ของเครื่องจักร และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  
7. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 100 สอบขอเขียน 

- ความรู ความเขาใจในกฎหมาย เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมปาไม 

- ทดสอบวิชาความรูเก่ียวกับเครื่องจักรกล การซอมแซมบํารุงรักษา      
        เครื่องจักรกลท่ีเก่ียวของ และความรูดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ท่ีใชประโยชน  

ในการปฏิบัติหนาท่ี 

  

การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2   100 สอบสัมภาษณ 
- ประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จากประวัติ

สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏ
ของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน 
ความรู ท่ีอาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ 
ประสบการณ  ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม      
การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม 
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน รวมถึงสมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะ ท่ีจําเปนของตําแหนง 

  

รวม 200  
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ตําแหนงท่ี 9 : ตําแหนงพนักงานพิทักษปา  
(คุณวุฒปิระกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)) 

1. กลุมงาน เทคนิค 
2. อัตราคาตอบแทน  11,280 บาท    
3. จํานวนอัตราวาง   3  อัตรา 
4. สถานท่ีปฏิบัติงาน       สํานักจัดการท่ีดินปาไม    3  อัตรา 
 (ปฏิบัติราชการสํานักจัดการปานันทนาการ)    
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง      ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 
6. ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานตรวจลาดตะเวนคุมครองพ้ืนท่ีคงสภาพปา พ้ืนท่ีปาปลูก พ้ืนท่ีปาชุมชน 
แปลงสาธิต แปลงทดลอง และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในความรับผิดชอบของกรมปาไม ตลอดจนใหความคุมครอง และ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีเขามาศึกษา วิจัยและใหบริการทางวิชาการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ        
ท่ีเก่ียวของ 
7. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑการเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
     -  ทดสอบการวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร 

100 ทดสอบสมรรถภาพ
ทางรางกาย 

   

การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2   100 สอบสัมภาษณ 
- ประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนา ท่ี            

จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณพิจารณาความ
เหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรู ท่ีอาจใชเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน 
รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ 
และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ 
ท่ีจําเปนของตําแหนง 

  

รวม 200  
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ตําแหนงท่ี 10 : ตําแหนงพนักงานพิทักษปา  

1. กลุมงาน เทคนิค 
2. อัตราคาตอบแทน  11,280 บาท    
3. จํานวนอัตราวาง   1  อัตรา 
4. สถานท่ีปฏิบัติงาน       สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 (ขอนแกน)        1  อัตรา   
 (ปฏิบัติราชการท่ีสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี) 

5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง มีความรูความชํานาญ ประสบการณในงานท่ีมีลักษณะงานสอดคลองกับ   
งานที่ตองปฏิบัติ เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป (ตองสามารถพิสูจนใหเห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ     
โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจาง หรือหนวยงาน) 
6. ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานตรวจลาดตะเวนคุมครองพ้ืนท่ีคงสภาพปา พ้ืนท่ีปาปลูก พ้ืนท่ีปาชุมชน 
แปลงสาธิต แปลงทดลอง และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในความรับผิดชอบของกรมปาไม ตลอดจนใหความคุมครอง และ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีเขามาศึกษา วิจัยและใหบริการทางวิชาการ และปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ        
ท่ีเก่ียวของ 
7. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑการเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
     -  ทดสอบการวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร 

100 ทดสอบสมรรถภาพ
ทางรางกาย 

   

การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2   100 สอบสัมภาษณ 
- ประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนา ท่ี            

จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณพิจารณาความ
เหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรู ท่ีอาจใชเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน 
รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ 
และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ 
ท่ีจําเปนของตําแหนง 

  

รวม 200  
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ตําแหนงท่ี 11 : ตําแหนงชางสํารวจ  

1. กลุมงาน   เทคนิค 
2. อัตราคาตอบแทน    11,280 บาท    
3. จํานวนอัตราวาง     7 อัตรา 
4. สถานท่ีปฏิบัติงาน   สํานักบริหารกลาง            1  อัตรา   
  สํานักจัดการท่ีดินปาไม       1  อัตรา 
  สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 5 (สระบุรี)          1  อัตรา   
    สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 (ขอนแกน)          1  อัตรา    
        สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 (ชลบุรี)      2  อัตรา   
      สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 11 (สุราษฎรธานี)     1  อัตรา   
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได                 
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาชางอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางกอสราง สาขาวิชาสํารวจ สาขาชางโยธา       
สาขาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ 
6. ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสํารวจเพ่ือหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะและขนาดของ
ภูมิประเทศ การหาคาพิกัดของจุดตําแหนงตางๆ การทําบันทึกขอมูลและรายละเอียดตางๆ ที่ไดจากการ
สํารวจ ทําแผนท่ีตรวจสอบและถายทอดตําแหนงแนวเขตพ้ืนท่ีปาไม ลงบนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 50,000 
และคัดลอกแผนที่ เพื่อประกาศเขตพื้นที่ปาไม งานออกแบบ และคํานวณแบบดานชางโยธา โดยอาศัย
ขอมูลจากการสํารวจ การคํานวณราคาท่ีดิน ทรัพยสิน เพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวของ 
7. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 100 สอบขอเขียน 
- ความรู ความเขาใจในกฎหมาย เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี         

วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมปาไม 
- ทดสอบวิชาความรูเก่ียวกับการสํารวจรังวัดแปลงท่ีดิน และแนวเขต พ้ืนท่ี    

ปาไม จัดทําผังแปลงท่ีดิน ท่ีเก่ียวของกับงานในหนาท่ี และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  

การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2   100 สอบสัมภาษณ 

- ประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติ
สวนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏ
ของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน 
ความรู ท่ีอาจใช เปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความสามารถ 
ประสบการณ  ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม      
การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม 
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน รวมถึงสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะท่ีจําเปนของตําแหนง 

  

รวม 200  
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ตําแหนงท่ี 12 : ตําแหนงนายชางสํารวจ  

1. กลุมงาน    เทคนิค 
2. อัตราคาตอบแทน     13,800 บาท    
3. จํานวนอัตราวาง      3 อัตรา 
4. สถานท่ีปฏิบัติงาน    สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 (ขอนแกน)          1  อัตรา           
      สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 8 (นครราชสีมา)        1  อัตรา        
  สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 11 (สุราษฎรธานี)   1  อัตรา    
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอื่น    
ท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาชางกอสราง สาขาวิชาสาํรวจ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเขียนแบบ       
6. ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสํารวจเพ่ือหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะและขนาดของ
ภูมิประเทศ การหาคาพิกัดของจุดตําแหนงตางๆ การทําบันทึกขอมูลและรายละเอียดตางๆ ที่ไดจากการ
สํารวจ เขียนแบบ การออกแบบและคัดลอกแผนที่ คัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อนสะพาน และ
สิ่งกอสรางอื่น ๆ งานเขียนแผนที่ตาง ๆ เชน แผนที่แสดงเสนทาง แนวทาง หรือภูมิประเทศ โดยอาศัย
ขอมูลจากการสํารวจและคํานวณราคาท่ีดิน ทรัพยสิน เพ่ืองานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินการควบคุมการกอสราง
การวางโครงการกอสรางการใหคําปรึกษาแนะนํา หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานดานชางโยธา เปนตน และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
7. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 100 สอบขอเขียน 
- ความรู ความเขาใจในกฎหมาย เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี        

วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมปาไม 
- ทดสอบวิชาความรูเก่ียวกับการสํารวจรังวัดแปลงท่ีดิน และแนวเขต พ้ืนท่ี    

ปาไม จัดทําผังแปลงท่ีดิน ท่ีเก่ียวของกับงานในหนาท่ี และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  

การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2   100 สอบสัมภาษณ 

- ประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติ
สวนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏ
ของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน 
ความรู ท่ีอาจใช เปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ความสามารถ 
ประสบการณ  ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม      
การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่ม 
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน รวมถึงสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะท่ีจําเปนของตําแหนง 

  

รวม 200  

 

 

 



- 13 - 

ตําแหนงท่ี 13 : ตําแหนงเจาพนักงานคอมพิวเตอร 

1. กลุมงาน    เทคนิค 
2. อัตราคาตอบแทน     13,800 บาท    
3. จํานวนอัตราวาง      5 อัตรา 
4. สถานท่ีปฏิบัติงาน      สํานักจัดการท่ีดินปาไม  4  อัตรา 
     (ปฏิบัติราชการสํานักจัดการท่ีดินปาไม 1 อัตรา  
                                 และปฏิบัติราชการสํานักจัดการปานันทนาการ 3 อัตรา)  
                                 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 5 (สระบุรี)       1  อัตรา    
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบได  
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาไฟฟา สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชา  
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร
โปรแกรมเมอร 
6. ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร ตรวจสอบ 
แกไข ปญหา ขอขัดของในการปฏิบัติงาน ติดตามศึกษาความกาวหนาเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานของเครื่อง
คอมพิวเตอร และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
7. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑการเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 100 สอบขอเขียน 

- ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมปาไม 

- ทดสอบวิชาความรูเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร และระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและความรูท่ีอาจใชประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี 

  

การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2   100 สอบสัมภาษณ 
- ประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จาก

ประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกต
พฤติกรรมท่ีปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณพิจารณาความ
เหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรู ท่ีอาจใชเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม  การปรับตัวเขากับผูรวมงาน 
รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ 
และบุคลิกภาพ อยางอ่ืน เปนตน รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ
ท่ีจําเปนของตําแหนง 

  

รวม 200  
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ตําแหนงท่ี 14 : ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป 

1. กลุมงาน               บริหารท่ัวไป 
2. อัตราคาตอบแทน    18,000 บาท 
3. จํานวนอัตราวาง    2  อัตรา 
4. สถานท่ีปฏิบัติงาน    สํานักจัดการท่ีดินปาไม      1    อัตรา 
  สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 (ขอนแกน)   1  อัตรา 
5. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ปริญญาตรีทุกสาขา หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  
6. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงาน และการบริหารราชการ
ท่ัวไป มีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติตามแตจะไดรับคําสั่งโดยไมจํากัดขอบเขตหนาท่ี เชน การศึกษา วิเคราะห
เก่ียวกับขอมูล สถิติ การรายงาน ชวยวางแผนและติดตามงาน การติดตอนัดหมาย จัดงานรับรอง และงานพิธี
ตาง ๆ เตรียมเรื่อง และเตรียมการสําหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ 
และรายงานอ่ืน ๆ ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
7. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 100 สอบขอเขียน 

- ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมปาไม 

- ทดสอบความรู เก่ียวกับงานดานสารบรรณ งานธุรการ และงานอ่ืน ๆ        
ท่ีเก่ียวของ 

- ทดสอบวิชาความรูความเขาใจในงานจัดการงานท่ัวไปอยางเหมาะสม       
แกการปฏิบัติงานในหนาท่ี และความรูท่ีอาจใชประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี 

  

การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2   100 สอบสัมภาษณ 
- ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จากประวัติ

สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ี
ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณพิจารณาความเหมาะสมในดาน
ตาง ๆ เชน ความรู ท่ีอาจใช เปนประโยชน ในการปฏิบัติ งาน ในหนาท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัว เขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม    
ความคิดริเริ่มสรางสรรค  ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน       
และรวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ีจําเปนของตําแหนง 

  

รวม 200  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

      - 15 - 

ตําแหนงท่ี 15 : ตําแหนงนักวิชาการปาไม 

1. กลุมงาน                บรหิารท่ัวไป 
2. อัตราคาตอบแทน     18,000 บาท 
3. จํานวนอัตราวาง     4  อัตรา 
4. สถานท่ีปฏิบัติงาน    สํานักจัดการท่ีดินปาไม    4 อัตรา 
5.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดในระดับเดียวกัน  
   ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร 
6. ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   ปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันและรักษาปา การจัดการท่ีดินปาไม การสงเสริมและฟนฟู  
     พ้ืนท่ีปาไมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการทรัพยากรปาไมอยางมีสวนรวม การวิจัยและ 
     พัฒนาการปาไม และงานสนับสนุนเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถเชิงรุกขององคกร ระบบ กลไก และขอมูลในการ 
     บริหารจัดการ รวมท้ังการบงัคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
7. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังที่ 1 100 สอบขอเขียน 

     - ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน  
       ราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมปาไม 
     - ความรู ความเขาใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 
       พระราชบัญญั ติป าสงวนแห งชาติ  พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสวนป า 
       พ.ศ. 2535 และกฎหมาย ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานดานปาไม 
     - ทดสอบวิชาความรูเก่ียวกับการจัดการปาไม การเศรษฐกิจปาไม การปองกัน  
      รักษาปาและควบคุมไฟปา การอนุญาตดานปาไม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  

การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังที่ 2   100 สอบสัมภาษณ 

- ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จากประวัติ
สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ี
ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณพิจารณาความเหมาะสมในดาน
ตาง ๆ เชน ความรู ท่ี อาจใช เปนประโยชน ในการปฏิบั ติ งาน ในหน าท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัว เขากับผูรวมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอม  ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอ่ืน เปนตน และรวมถึง
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ีจําเปนของตําแหนง 

  

รวม 200  
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ตําแหนงท่ี 16 : ตําแหนงนิติกร 

1.กลุมงาน                  บรหิารท่ัวไป 
2.อัตราคาตอบแทน       18,000 บาท 
3.จํานวนอัตราวาง      1  อัตรา 
4.สถานท่ีปฏิบัติงาน     สํานักจัดการท่ีดินปาไม    1 อัตรา 
5.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง   ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
นิติศาสตร  
6.ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเก่ียวกับการพิจารณา วินิจฉัยปญหากฎหมาย รางและพิจารณาตรวจ
รางกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของ จัดทํานิติกรรม รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน    
เพ่ือดําเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณา ดําเนินการเก่ียวกับวินัยขาราชการ และการรองทุกขหรือ
อุทธรณ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
7.หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑการเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังที่ 1 100 สอบขอเขียน 

     -   ความรูเก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ           
         พ.ศ. 2547 และของกรมปาไม 
     -   ความรู ความเขาใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 
         พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสวนปา        
         พ.ศ. 2535 และกฎหมาย ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานดานปาไม 
     -   พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
     -   กฎ ก.พ. และระเบียบ ก.พ. ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการทางวินัย 

  

การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังที่ 2   100 สอบสัมภาษณ 
- ประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จากประวัติ

สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ี
ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณพิจารณาความเหมาะสมในดาน 
ตาง ๆ เชน ความรู ท่ี อาจใช เป นประโยชน ในการปฏิบั ติ งาน  ในหน า ท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัว เขากับผู รวมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่ งแวดลอม           
ความริ เริ่ ม สร างสรรค  ปฏิ ภาณไหวพริบ และบุ คลิ กภาพอย างอ่ืน เป นต น             
และรวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะท่ีจําเปนของตําแหนง 

  

รวม 200  
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ตําแหนงท่ี 17 : ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 

1.กลุมงาน                 บรหิารท่ัวไป 
2.อัตราคาตอบแทน      18,000 บาท 
3.จํานวนอัตราวาง     1  อัตรา 
4.สถานท่ีปฏิบัติงาน    สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 (ลําปาง)  1  อัตรา 
5.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  
6.ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบบัญชี การรับรองความถูกตองทางการบัญชีและ
การเงิน การวิเคราะหงบดุล การจัดทําบัญชีท่ีมีลักษณะพิเศษ การวางระบบและปรับปรุงแกไขระบบบัญช ี     
การวางรูปบัญชี และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
7.หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร 

หลักเกณฑการเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีการประเมิน 

การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 100 สอบขอเขียน 
- ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน

ราชการ พ.ศ. 2547 และของกรมปาไม 
- ทดสอบวิชาความรูเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับ งานการเงิน 

การคลัง งบประมาณ 
- ทดสอบวิชาความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  

การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2   100 สอบสัมภาษณ 
- ประเมินบุคคล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีจากประวัติ

สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ี
ปรากฏของผูเขาสอบและจากการสัมภาษณพิจารณาความเหมาะสมในดาน 
ตาง ๆ เชน ความรู ท่ี อาจใช เปนประโยชน ในการปฏิบั ติ งาน ในหน า ท่ี 
ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ คุณธรรม 
จริยธรรม การปรับตัว เขากับผู รวมงาน รวมท้ังสังคม และสิ่ งแวดลอม           
ความริ เริ่ ม สร างสรรค  ปฏิ ภาณไหวพริบ และบุ คลิ กภาพอย างอ่ื น เป นต น             
และรวมถึงสมรรถนะหลกั และสมรรถนะท่ีจําเปนของตําแหนง 

  

รวม 200  
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ต ำแหน่งที่ 18 : ต ำแหน่งนักวิชำกำรภูมิสำรสนเทศ 

1.กลุ่มงำน                 บรหิารทั่วไป 
2.อัตรำค่ำตอบแทน      18,000 บาท 
3.จ ำนวนอัตรำว่ำง     1   อัตรา 
4.สถำนที่ปฏิบัติงำน      ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) 1  อัตรา 
5.คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางแผนที ่และเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ  
6.ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียม 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ โดยวิธีการท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม 
การส ารวจจัดเก็บข้อมูล การจัดท าวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ตามภารกิจของกรมป่าไม้ และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
7.หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 

หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร 
คะแนน

เต็ม 
วิธีกำรประเมิน 

กำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 100 สอบข้อเขียน 
       - ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน     
         ราชการและกรมป่าไม้ งานด้านสารบรรณ ธุรการและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  - ทดสอบวิชาความรู้ด้านภูมิสารสนเทศป่าไม้ ด้านระบบสารสนเทศ  
    ภูมิศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับงานด้านอ่ืน ๆ ที่อาจใช้ประโยชน์ในการ  
    ปฏิบัติหน้าที่ 

  

กำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   100 สอบสัมภำษณ์ 
- ประเมินบุคคล เ พ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต า แหน่ งหน้าที่             

จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกต
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง
สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และ
บุคลิกภาพอย่างอ่ืน  เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จ าเป็น
ของต าแหน่ง 

  

รวม 200  
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รายละเอียดหนวยงานสังกัดกรมปาไม ท่ีสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  

1. สํานักบริหารกลาง 
 กรมปาไม 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3   
 ตอ 5628 
2. สํานักสงเสริมการปลูกปา 
     กรมปาไม 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3   
     ตอ 5529 
3. สํานักจัดการปาชุมชน 
     กรมปาไม 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3   
     ตอ 5548 5648 

4. สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา 
    กรมปาไม 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3   
     ตอ 5016 
5. สํานักจัดการท่ีดินปาไม 
    กรมปาไม 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02 561 4292-3   
     ตอ 5762 
6. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 (ลําปาง) 
    30 ถนนทามะโอ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000 โทร. 054 223 298  
    โทรสาร 054 228 081 
7. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 (ตาก)  
    171 หมู 1 ต.ปามะมวง อ.เมือง จ.ตาก  63000 โทร. 055 511 763 
8. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 5 (สระบุรี) 
    111 หมู 1 ตําบลพุแค อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240 โทรศัพท: 036-347-497     
    โทรสาร 036 347 499 
9. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 7 (ขอนแกน)   
    2 ถนนหนาศูนยราชการ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  40000   
    โทร. 043  330 381 
10. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 8 (นครราชสีมา) 
      551 หมู 7 ถนนราชสีมา-ปกธงชัย ต.ปรุใหญ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044 300 791 – 3  
11. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 9 (ชลบุรี) 
      201 หมู 1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไมแดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 038 047 528 - 30  
      โทรสาร 038 047 531 
12. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 11 (สุราษฎรธานี) 
       5 หมู 5 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 โทร. 077 275 816,  
      077 281 554 
13. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 12 (นครศรีธรรมราช) 
      199 หมู 3 ซอย อบต.นาสาร ถนนพระเพรง-ลานสกา ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 
      โทร. 075 763 367  

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

เอกสารแนบ 2 
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