
 

 

 

 

 
 

ประกาศกรมปาไม 

เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนง 

เจาพนักงานปาไมปฏบิัตงิาน 

.                                    . 

ดวยกรมปาไม จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนง

เจาพนักงานปาไมปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 และหนังสอืสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 

เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันฯ    

ดังรายละเอยีดดังตอไปนี้ 

1. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะไดรับ 

ตําแหนงเจาพนักงานปาไมปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนระหวาง 9,400 - 10,340 บาท     

ทั้งนี้ จะไดรับเงินเดือนเทาใดใหเปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     

ฉบับลงวันที ่2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 หรอืตามที่ ก.พ. กําหนด 

2. จํานวนตําแหนงวางคร้ังแรก 

 ตําแหนงเจาพนักงานปาไมปฏบิัตงิาน จํานวน 30 อัตรา 

3. ลักษณะงานท่ีปฏบิัต ิ

 ลักษณะงานที่ปฏบิัตติามที่ระบุไวในรายละเอยีดของเอกสารแนบทายประกาศ 1 

4. ลักษณะพเิศษของงานท่ีปฏบิัต ิ

เจาหนาที่ตําแหนงเจาพนักงานปาไมปฏิบัติงาน ตองมีสมรรถนะรางกายที่แข็งแรง

พรอมที่จะปฏิบัติงานตรวจลาดตระเวนในพื้นที่ปาที่อาจเปนอันตรายและเสี่ยงภัย สามารถดํารงชีพ     

ในปาในระยะเวลานานได สามารถบังคับใชกฎหมายในการปองกันและปราบปรามผูกระทําความผิด    

ตามกฎหมายวาดวยปาไม และปฏบิัตงิานในพื้นที่ปฏบิัตกิารฟนฟูตนน้ํา 
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5. คุณสมบัตขิองผูมสีทิธสิมัครสอบ 

5.1 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36

แหงพระราชบัญญัตริะเบยีบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้ 

ก. คุณสมบัตทิั่วไป 

(1) มสีัญชาตไิทย 

(2) มอีายุไมตํ่ากวาสบิแปดป 

(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขดวยความบรสิุทธิ์ใจ 

ข. ลักษณะตองหาม 

(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมอืง 

(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมอืนไรความสามารถ คนวกิลจรติ หรอื

จติฟนเฟอนไมสมประกอบ หรอืเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน

ตามพระราชบัญญัตนิี้หรอืตามกฎหมายอื่น 

(4) เปนผูบกพรองในศลีธรรมอันดจีนเปนที่รังเกยีจของสังคม 

(5) เปนกรรมการหรอืผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง

หรอืเจาหนาที่ในพรรคการเมอืง 

(6) เปนบุคคลลมละลาย 

(7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

(8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรอืไลออกจากรัฐวสิาหกิจ หรอื 

หนวยงานอื่นของรัฐ 

(9) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตนิี้ หรอืตามกฎหมายอื่น 

(10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวนิัยตามพระราชบัญญัตนิี้ 

หรอืตามกฎหมายอื่น 

(11) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน

ในหนวยงานของรัฐ 
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ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (4) (6) 

(7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะ

ตองหามตาม (8) หรือ (9) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณี    

มลีักษณะตองหามตาม (10) ผูนัน้ตองออกจากงานหรอืออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใช

เปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่ สําหรับผูมีลักษณะตองหามตาม

มาตรา 36 ข. (1) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันไดแตจะมีสิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการพลเรือน

สามัญ ที่สอบแขงขันไดตอเมื่อพนจากการเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว  

สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจให

เขาสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร    

ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 

17 มนีาคม 2538  

5.2 ผูสมัครสอบตองมคีุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวในรายละเอียด

ของเอกสารแนบทายประกาศ 1 

6. การรับสมัครสอบ 

6.1 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม 2560 

ถึงวันท่ี 19 เมษายน 2560 ตลอด 24 ช่ัวโมง ไมเวนวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้ 

(1) ใหผูสมัครสอบเขาไปทีเ่วบ็ไซต https://forest.job.thai.com หัวขอ “รับสมัครสอบ” 

(2) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ

กําหนดแบบฟอรมการชําระเงนิผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัต ิ

(3) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือ

หากไมมเีครื่องพมิพในขณะนัน้ ใหบันทกึขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทกึขอมูล 

ในกรณไีมสามารถพมิพแบบฟอรมการชําระเงนิหรอืบันทึกขอมูลได ผูสมัครสามารถ

เขาไปพิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถ

แกไขขอมูลในการกรอกใบสมัครในครัง้แรกที่สมบูรณแลวได 

6.2 นําแบบฟอรมการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคานเตอร ตั้งแตวันที่ 24 

มนีาคม 2560 ถึงวนัท่ี 20 เมษายน 2560 บจม.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลา

ทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ เมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ

เรยีบรอยแลว 

6.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 330 บาท ซึ่งประกอบดวย 

(1) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท 

(2) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบรกิารทางอนิเตอรเน็ต จํานวน 30 บาท 

คาธรรมเนียมดังกลาวจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
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6.4 ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ

โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบ ตามลําดับของการชําระคาธรรมเนยีมสอบ และสามารถเขาไปพมิพใบสมัคร

พรอมเลขประจําตัวสอบได ตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2560 เปนตนไป ที่เว็บไซต https://forest.job.thai.com 

หัวขอ “พิมพใบสมัครและเลขประจําตัวสอบ” สําหรับผูที่ชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว     

แตไมไดรับเลขประจําตัวสอบ ใหนําหลักฐานการชําระเงนิ ตดิตอฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง สวนการเจาหนาที ่

สํานักบริหารกลาง กรมปาไม อาคารเทียมคมกฤส ช้ัน 2 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ 

7. เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 

7.1 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมวีุฒกิารศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ของผูมีสิทธิสมัครสอบ ในขอ 5.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ

อนุมัต ิภายในวันปดรับสมัครสอบ คือ วันท่ี 19 เมษายน 2560 ทัง้นี้ การสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร

ขัน้ประกาศนยีบัตรของสถานศกึษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรอืระเบยีบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรขัน้ประกาศนยีบัตรของสถานศกึษานัน้เปนเกณฑ 

7.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตนถือวาผูสมัครเปนผูลงลายมือช่ือ และรับรอง

ความถูกตองขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัตวิาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และที่

แกไขเพิ่มเตมิ  

ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอ      

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

7.3 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองวาเปนผูมคีุณสมบัติ

ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอยีดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง 

ในกรณทีี่มคีวามผิดพลาดอันเกดิจากผูสมัคร หรอืตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน ซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่น

ไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมปาไม จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติ    

ในการสมัครสอบครัง้นี้มาตัง้แตตน และจะไมคืนคาธรรมเนยีมในการสมัครสอบ 

8. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบยีบเกี่ยวกับการสอบ 

กรมปาไมจะประกาศรายช่ือผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับ

การสอบ ในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต https://forest.job.thai.com หัวขอ“การประกาศ

รายช่ือผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบยีบเกี่ยวกับการสอบ”  
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9. หลักสูตรและวธิกีารสอบ 

    หลักสูตรและวธิกีารสอบแขงขัน ม ี2 ภาค ดังนี้ 

9.1 การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 

คะแนน)  

(1) ผูสมัครสอบตองสอบวิชาเฉพาะตําแหนงโดยวิธีการสอบขอเขียน ตามที่ระบุไว    

ในรายละเอยีดของเอกสารแนบทายประกาศ 1 

(2) ผูสมัครสอบตองทดสอบสมรรถภาพของรางกาย (วิ่งหรือเดิน) ตามที่ระบุไว    

ในรายละเอยีดของเอกสารแนบทายประกาศ 1 

9.2 การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ผูสมัครสอบตองสอบวิชาความเหมาะสมกับตําแหนงนั้น ตามที่ระบุไวใน

รายละเอยีดของเอกสารแนบทายประกาศ 1 

ท้ังน้ี จะทดสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงกอนและ

เมื่อสอบผานการวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะสําหรับตําแหนงแลว จึงจะมีสิทธิเขาสอบ

เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง  

10. หลักฐานและเอกสารที่ตองยื่นในวันสอบ 

10.1 การสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  

ผูเขาสอบตองนําบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

ซึ่งมีรูปถาย ลายมือช่ือ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ซึ่งมี

รูปถายและเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือหนังสือเดินทาง (passport) ไปในวันสอบ หากไมมี

บัตรดังกลาวแสดงตนในการเขาสอบ หรอืเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักไมตรงกับฐานขอมูลการสมัครสอบ

จะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

10.2 การสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง  

(1) ใบสมัครที่พมิพจากอนิเตอรเน็ต (Internet) ใหตดิรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก

และไมสวมแวนตาดํา ถายไมเกนิ 1 ป ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมอืช่ือในใบสมัครใหครบถวน 

(2) สําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of 

Records) ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษาและ

ไดรับอนุมัตจิากผูมอีํานาจอนุมัตภิายในวันปดรับสมัครจํานวนอยางละ 2 ฉบับ 

 

 

 

/ทัง้นี้… 
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ทั้งนี้ ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษา   

ใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา  

นั้น ๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาภายในวันปดรับสมัคร คือวันที่ 19  เมษายน 2560 ในกรณ ี  

ที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบไดก็ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิ      

ที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะตอง

อยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทน 

(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 

(4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศ

หญิง) ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ในกรณี ช่ือ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) เปนตน จํานวน 

1 ฉบับ 

(5) สําเนาหนังสอืรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป

ของ ก.พ. ระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป จํานวน 1 ฉบับ  

ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถ

ทั่วไปของ ก.พ ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ใหแนบสําเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี หรือ

ปรญิญาโท เพิ่มอกี 1 ฉบับ 

 (6) ใบรับรองแพทยซึง่ออกใหไมเกนิ 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหาม

ตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งไดแก 

- วัณโรคในระยะแพรกระจายเช้ือ 

- โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกยีจแกสงัคม 

- โรคตดิยาเสพตดิใหโทษ 

- โรคพิษสุราเรื้อรัง 

- โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัด หรือรุนแรง

และเปนอุปสรรคตอการปฏบิัตงิานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด 

ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” ลงช่ือ 

วันที่ และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร 

อนึ่ง กรณทีี่ตรวจสอบพบภายหลังวาหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติ

การสมัครสอบไมถูกตอง หรอืไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมปาไมจะถือวาผูสมัครสอบเปนผู

ขาดคุณสมบัตใินการสมัครสอบครัง้นี้ตัง้แตตน และจะไมมสีทิธไิดรับการบรรจุและแตงตั้ง และเรียกรองใด ๆ 

ทัง้สิ้น 

 

 

/11. เกณฑการตัดสิน... 
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11. เกณฑการตัดสิน 

ผูที่จะถอืวาเปนผูสอบแขงขันได ตองเปนผูสอบไดคะแนนในการสอบเพื่อวัดความรู 

ความสามารถเฉพาะตําแหนงและความเหมาะสมกับตําแหนง ไมตํ่ากวารอยละ 60 ทั้งนี้ ใหคํานึงถึง

หลักวชิาการวัดผลดวย 

12. การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 

กรมปาไม จะประกาศการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได โดยเรียงลําดับที่จากผูได

คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากันใหผูสอบไดคะแนนการสอบ

เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนการสอบเพื่อวัด  

ความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 

การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี

แตถามกีารสอบแขงขันอยางเดยีวกันนี้อกี และไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งนี้

เปนอันยกเลกิ 

13. การบรรจุและแตงตั้ง 

 ผูสอบแขงขันได จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 

โดยไดรับเงนิเดอืนตามคุณวุฒทิี่กําหนดเปนคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงนัน้ ตามที่ระบุไวในขอ 1 

14. การรับโอนผูสอบแขงขันได 

กรมปาไมไมรับโอน ผูสอบแขงขันไดที่เปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภท                      

ซึ่งมคีวามประสงคจะโอนโดยผลการสอบแขงขัน ไมวากรณใีดๆ ทัง้สิ้น  

กรมปาไม ดําเนนิการสอบแขงขันดวยความโปรงใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น 

หากมีผูใดแอบอางวา สามารถชวยเหลือใหผูสมัครสอบไดรับการคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมในทํานอง

เดยีวกันนี้โปรดอยาไดหลงเช่ือและแจงใหกรมปาไมทราบโดยดวน 

 

                        ประกาศ ณ วันที่                 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(เอกสารแนบทายประกาศ 1) 
 

รายละเอยีดเกี่ยวกับการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนขาราชการ ในกรมปาไม 

(แนบทายประกาศกรมปาไม ฉบับลงวันที่            มนีาคม พ.ศ. 2560) 
 

ตําแหนงเจาพนักงานปาไมปฏบิัตงิาน 
 

ลักษณะงานท่ีปฏบิตั ิ

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญา ปฏิบัติงานดานปาไม ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ 

แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัตงิานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏบิัตใินดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. ดานการปฏบิัตกิาร 

ปฏิบัติงานดานปาไมและชวยวิชาการปาไมเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ คุมครอง 

ดูแล รักษาทรัพยากรปาไมและสัตวปา การสงเสริมการปลูกปา การฟนฟู แกไข ความเสื่อมโทรมของระบบ

นิเวศในพื้นที่ปาไม การจัดการปาชุมชน การควบคุม กํากับดูแล ปองกันการกระทําผิด การบุกรุก

ทําลายปา การปองกันและควบคุมไฟปา การจัดการที่ดินปาไม การอนุญาตการใชประโยชนที่ดินปาไม 

ผลิตผลปาไม อุตสาหกรรมไม สวนปา ตามกฎหมายวาดวยการปาไม การสงเสริม กระตุน และสราง

จิตสํานึก ใหประชาชนมีความรูสึกหวงแหนและมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

การศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการอนุรักษ การปลูกปา ผลิตผลปาไม การบริหารจัดการและการฟนฟู

ทรัพยากรปาไม สัตวปา ความหลากหลายทางชีวภาพ และงานปาไมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อคืนสภาพ

ความสมบูรณ ของทรัพยากรปาไมและสัตวปา รวมทัง้รักษาและใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางยัง่ยนื 

2. ดานการบรกิาร  

(1) ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

เกีย่วกับงานดานปาไม และชวยวิชาการปาไมเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและ 

มปีระสทิธภิาพ  

2) ใหคําแนะนํา ชวยเหลอืกับผูมาตดิตอราชการ เพื่อเปนการใหประชาชนเกิดความรู 

ความเขาใจและสะดวกรวดเร็วในการทํางาน  

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  

ผูสมัครสอบตองมคีุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้ 

(1) ตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร

วชิาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป และ 

(2) ไดรับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน

ในสาขาวชิาเกษตรศาสตร  

 

/หลักสูตร… 
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หลักสูตรและวธิกีารสอบ 

1. การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

ดังนี้ 

1.1 ทดสอบความรูพื้นฐานเกี่ยวกับงานปาไม และความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชในการ

ปฏบิัตงิาน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ซึ่งประกอบดวย  
- วนศาสตรเบื้องตน 

- พระราชบัญญัตปิาไม พุทธศักราช 2484 

- พระราชบัญญัตปิาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

- พระราชบัญญัตสิวนปา พ.ศ. 2535 

- พระราชบัญญัตเิลื่อยโซยนต พ.ศ. 2545 

- พระราชบัญญัตริะเบยีบขาราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 

- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายอาญา 

1.2 ทดสอบสมรรถภาพของรางกาย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

จะทดสอบสมรรถภาพของรางกาย ดานความแข็งแรงความอดทนของรางกาย 

โดยใหผูสมัครสอบวิ่งหรอืเดนิระยะทาง 20 กโิลเมตร ภายในเวลา 3 ช่ัวโมง โดยคะแนนที่ไดจะใหลดหลั่น

กันลงมาตามลําดับ ดังนี้ 
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ระยะเวลา 

(ช่ัวโมง:นาที) 

 

คะแนน 

ระยะเวลา 

(ช่ัวโมง:นาที) 

 

คะแนน 

2.10 100 2.36 74 

2.11 99 2.37 73 

2.12 98 2.38 72 

2.13 97 2.39 71 

2.14 96 2.40 70 

2.15 95 2.41 69 

2.16 94 2.42 68 

2.17 93 2.43 67 

2.18 92 2.44 66 

2.19 91 2.45 65 

2.20 90 2.46 64 

2.21 89 2.47 63 

2.22 88 2.48 62 

2.23 87 2.49 61 

2.24 86 2.50 60 

2.25 85 2.51 59 

2.26 84 2.52 58 

2.27 83 2.53 57 

2.28 82 2.54 56 

2.29 81 2.55 55 

2.30 80 2.56 54 

2.31 79 2.57 53 

2.32 78 2.58 52 

2.33 77 2.59 51 

2.34 76 3.00 50 

2.35 75  

 

ท้ังน้ี ผูสมัครสอบวิ่งหรือเดินทําเวลาเกินกวา 3 ช่ัวโมง จะถือวาไมเปนผูผาน     

การทดสอบสมรรถนะของรางกาย 
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2. การสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

เปนการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง โดยวิธีการ

สัมภาษณ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ

ทํางาน ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคม และ

สิ่งแวดลอมความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูสอบแขงขัน เพื่อใหได

บุคคลที่มคีุณธรรมจรยิธรรม ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


