ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งนายช่างสารวจปฏิบัติงาน
.
.
ด้ ว ย กรมป่ า ไม้ จะด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการ
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตาแหน่งนายช่างสารวจปฏิบัติงาน
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ
หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
2. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
จานวน 7 ตาแหน่ง ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(3) เป็ น ผู้เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการ...

-2(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็น ผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อกหรื อ ปลดออก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ
ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัคร
สอบแข่งขันได้แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการ
เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองแล้ว
ส าหรั บ พระภิ ก ษุ หรื อ สามเณรทางราชการไม่ รั บ สมั ค รสอบและไม่ อ าจให้
เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว
89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่
17 มีนาคม 2538
4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
(1) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสารวจ ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างโยธา และ
(2) ต้องเป็น ผู้ส อบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
5. การรับสมัครสอบ
5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 256๓
ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 256๓ ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น
วันหยุดราชการ
5.2 วิธีการ...

-35.2 วิธีการรับสมัคร
(1) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด ระบบจะกาหนด
แบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้ เมื่อกรอกใบสมัครครบถ้วนและยืนยันแล้วจะแก้ไขข้อมูลอีกไม่ได้ หากมีการ
กรอกข้อมูลผิดพลาดในสาระสาคัญคือ ชื่อ -สกุล หรือเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ให้แจ้งขอแก้ไขข้อมูล
เป็นหนังสือให้สานักบริหารกลาง แก้ไขภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 19 สิงหาคม 2563)
(2) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จานวน 1 แผ่นหรือ
หากไม่มเี ครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น flash drive เป็นต้น
(3) ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมู ลลงในสื่อบันทึกข้อมู ลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์ได้
5.3 การชาระเงิน
สามารถชาระเงินได้ ในทาง 3 ช่องทาง ดังนี้
(1) ชาระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
โดยให้น าแบบฟอร์ม การช าระเงิน ที่พิม พ์ต ามข้อ 5.2 (2) ไปช าระเงิน ได้
ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2563 ภายใน
เวลาทาการของสาขาธนาคาร
(2) ชาระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย
โดยให้ผู้สมัครคลิกชาระเงินผ่าน ATM พิมพ์คู่มือการชาระเงินผ่าน ATM และ
นาไปทารายการชาระเงินได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยสามารถชาระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม
- 20 สิงหาคม 2563 ภายในเวลา 22.00 น. และให้เก็บสลิปธนาคารไว้เป็นหลักฐานด้วย
(3) ชาระทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่าน Internet Payment (KTB Online) หรือ
Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 - 20 สิงหาคม 2563 ภายในเวลา 22.00 น.
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัค รปฏิบั ติตามขั้ น ตอนที่ร ะบบกาหนดไว้ และให้ พิมพ์หน้ า ยืน ยั น
การชาระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชาระค่าธรรมเนียมใน
การสมัครเรียบร้อยแล้ว
5.4 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน 300 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
5.5 ผู้สมัครสอบจะได้รับเลขประจาตัวสอบ โดยจะกาหนดเลขประจาตัวสอบตามลาดับ
ของการชาระค่าธรรมเนียมสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์ ใบสมัครที่มีเลขประจาตัวสอบจากเว็บไซต์
https://forest.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
6. เงื่อนไข...

-46. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
6.1 ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
6.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของ
ผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 19 สิงหาคม 256๓ ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
6.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้นถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
6.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรง
หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมป่าไม้จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ
ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
7. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมป่าไม้จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ ในวันที่
26 สิงหาคม 256๓ ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com
หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบทีเ่ กี่ยวกับการสอบ”
8. หลักสูตรและวิธีการสอบ
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี 2 ส่วน ดังนี้
8.1 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 200
คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน
หลั กสู ตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบฯ แนบท้ายประกาศนี้
8.2 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมิน บุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง หน้าที่จากประวัติส่ว นตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึง สมรรถนะหลักและสมรรถนะจาเป็นของ
ตาแหน่ง
ทั้งนี้ จะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ก่ อ นและเมื่ อ สอบผ่ า นการสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง แล้ ว
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
9. หลักฐาน...

-59. หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในวันสอบ
9.1 หลักฐานที่ต้องนามาในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ผู้เข้าสอบต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่)
ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือหนังสือเดินทาง (passport) ไปในวันสอบ
หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ หรือเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักไม่ตรงกับฐานข้อมู ล
การสมัครสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
9.2 หลักฐานที่ต้องนามาในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ
ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(2) สาเนาประกาศนียบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript
of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จานวนอย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรของ
สถานศึ กษาใดนั้ น จะถื อตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบีย บที่เ กี่ย วกับ การส าเร็ จการศึ กษาตามหลั กสู ตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 19 สิงหาคม
256๓ ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ก็ให้นาหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณี ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวน 1 ฉบับ
(5) สาเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ
สานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป จานวน 1 ฉบับ
ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ
ก.พ ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ให้แนบสาเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
เพิ่มอีก 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
(7) เอกสารทาง...

-6(7) เอกสารทางการทหาร เช่น หนังสือสาคัญ (แบบ สด.8) และสมุดประจาตัว
ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือใบสาคัญ (แบบ สด.9) สาหรับทหารกองเกิน และทหารกองหนุนประเภทที่ 2
หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (แบบ สด.43)
ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” ในสาเนาเอกสารทุกฉบับ ลงชื่อ วันที่
และระบุเลขประจาตัวสอบ กากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสาเนาเอกสาร
ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ งไม่ตรงตามประกาศรั บ สมัครสอบ หรือวุฒิ การศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิ ของตาแหน่งที่ส มัครสอบ
หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้ผ่านการสอบนามายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ
จะถื อว่ าเป็ นผู้ ขาดคุ ณสมบั ติ ในการสมั ครครั้ งนี้ มาตั้ งแต่ ต้ น ถึ งแม้ ว่ าผู้ สมั ครรายนั้ น จะเป็ น ผู้ ผ่ า นการสอบ
ก็จะไม่มีสิ ทธิ ได้รั บการจั ดบรรจุให้ เข้ารั บราชการในตาแหน่งที่ผ่ านการเลื อกสรร และหากน าเอกสารเป็นเท็จ
มาแสดง เพื่อให้ได้คุณสมบัติเป็นบุคคลเข้ารับราชการ กรมป่าไม้มีสิทธิเรียกร้องทางแพ่งและดาเนินคดีอาญา
11. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขัน เพื่อวัด
ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และต้องได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัด ความ
เหมาะสมกับตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้คานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
12. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
กรมป่าไม้จะประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงตามลาดับที่จากผู้ได้คะแนน
รวมของการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง และการสอบแข่งขันเพื่อวัดความ
เหมาะสมกับตาแหน่งสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนการ
สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก
13. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ จะได้ รับ การบรรจุแ ละแต่ง ตั้งตามล าดั บที่ ในบั ญชี ผู้ ส อบแข่งขั นได้
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1
14. การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้
กรมป่าไม้ ไม่ประสงค์จะรับโอน ผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรั ฐ
ทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรมป่าไม้ จะดาเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น
หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สมัครสอบได้รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติการณ์ในทานองเดียวกันนี้
โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน
ประกาศ ณ วันที่
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กรกฎาคม พ.ศ. 256๓

นายอรรถพล เจริญชันษา
อธิบดีกรมป่าไม้

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันและลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติของแต่ละตาแหน่ง
(แนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ 17
กรกฏาคม พ.ศ. 256๓)
****************************************
ตาแหน่งนายช่างสารวจปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))
1. อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน 9,400 - 10,340
บาท
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 หรือตามที่ ก.พ. กาหนด
2. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
จานวน 7 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้
(1) สานักจัดการที่ดินป่าไม้
1 อัตรา
(2) สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8 (นครราชสีมา
2 อัตรา
(3) สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 (ชลบุรี)
1 อัตรา
(4) สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
1 อัตรา
(5) สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา)
1 อัตรา
(6) สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 (สงขลา)
1 อัตรา
(ปฏิบัติงานสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 13 สาขานราธิวาส)

3. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานทางช่างสารวจ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสารวจเพื่อหาระยะ
ระดับมุม ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุ ดตาแหน่งต่าง ๆ การทาบันทึกข้อมูลและ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการสารวจ การทาแผนที่แบบต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการสารวจ การสารวจ
และคานวณราคาที่ดิน ทรัพย์สิน เพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ป่าไม้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
3.1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) ส ารวจรั งวัดค านวณ ตรวจสอบ จัดทาแผนที่ แผนผั ง เพื่อให้ ทราบรายละเอียด
เป็นไปตามแบบที่กาหนด สามารถนาไปใช้ประโยชน์ตา่ ง ๆ ไดอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) แกไขปั ญ หาเบื้ อ งต้ น จากการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์
เป้าหมายของงานที่กาหนดไว
(3) วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
(4) บั นทึกข้ อมูลรายละเอี ยดต่ าง ๆ ที่ไดจากการส ารวจ และรายงานผล เพื่อติดตาม
ความก้าวหนาของงาน
(5) กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่ไดจากการสารวจ เพื่อให้ข้อมูลที่ไดมีความถูกต้อง
3.2 ด้านการ...

-23.2 ด้านการบริการ
(1) ให้คาปรึกษาแนะนาทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปแกบุคลากร
ทุกสายงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นที่เกีย่ วข้องตามที่ไดรับมอบหมาย
4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
1) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสารวจ ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างโยธา และ
2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
5. หลักสูตรและวิธีการสอบ
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ งานในต าแหน่ ง นายช่ า งส ารวจ
ปฏิบัติงาน โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ประกอบด้วย
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารวจที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย
- คานวณหาค่าระดับ และการปรับแก้
- คานวณหาค่ามุมภายในรูปหลายเหลี่ยม
- คานวณหาเนื้อที่จากค่าพิกัดฉาก
- คานวณหาค่าภาคของทิศ (Az) จากค่าพิกัด 2 จุด
- คานวณหาค่าพิกัดเมื่อทราบค่าพิกัดจุดแรกออกและค่าภาคของทิศ (Az)
- ความหมายของแผนที่ (รูปลอย UTM Zone 47-47)
- การขึ้นรูปแผนที่ด้วยค่าพิกัดฉาก และขึ้นรูปแผนที่ด้วยค่ามุม Az กับระยะ
- มาตรส่วนของแผนที่
- เครื่ องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) ชนิดมือถือ การใช้งานและ
การกาหนดค่าต่าง ๆ
- เครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม ชนิดความละเอียดสูง
- ภาพถ่ายทางอากาศกับงานสารวจรังวัดและจัดทาแผนที่
- อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ ที่ใช้ประโยชน์ในการรังวัดและการจัดทาแผนที่
- ฐานข้อมูลด้านแผนที่
.

--

.

