ด่วนที่สดุ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สานักบริหารกลาง โทร. 0 2561 4292 ต่อ 5196
ที่ ทส 1601.3/ว 20665

วันที่

13 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง คุณลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของตาแหน่งพนักงานราชการของกรมป่าไม้
กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผูต้ รวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผูอ้ านวยการสานักทุกสานัก
ผูอ้ านวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13
ผูอ้ านวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
ผูอ้ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
กรมป่าไม้ ขอส่งสาเนาประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เรื่อง ลั ก ษณะงานและคุ ณสมบัติเ ฉพาะของตาแหน่ง พนักงานราชการของกรมป่าไม้ กรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาเพื่อโปรดทราบ
และถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สามารถสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ https://new.forest.go.th/person/circular/

(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์)
รองอธิบดีกรมป่าไม้ รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

สาเนา
ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของตาแหน่งพนักงานราชการของกรมป่าไม้
กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563)
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
.........................................
เพื่ อ ให้ ก ารก าหนดลั ก ษณะงานและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของต าแหน่ ง พนั ก งานราชการ
ของกรมป่าไม้เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ และสอดคล้องกับหลักความ
คุ้มค่า รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องตามความจาเป็นของภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้
อาศั ยอ านาจตามความในข้อ 7 วรรคสามของระเบียบสานั กนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยพนั กงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 และข้อ 3 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดคุณลักษณะ
และคุ ณสมบั ติ เฉพาะกลุ่ มงานและการจั ดท ากรอบพนั กงานราชการ พ.ศ. 2554 จึ งก าหนดลั กษณะงาน
และคุ ณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของพนักงานราชการของกรมป่าไม้ กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 4
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563) ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
ของตาแหน่ง พนักงานราชการของกรมป่ าไม้ กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560-2563) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของตาแหน่งพนักงาน
ราชการของกรมป่ าไม้ กรอบอั ตราก าลั งพนั กงานราชการ รอบที่ 4 (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560-2563)
ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สำเนำคู่ฉบับ
(นำยพลกฤษณ์ นำคศิริ)
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร

(ลงนาม) จเรศักดิ์ นันตะวงษ์
(นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์)
รองอธิบดีกรมป่าไม้ รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้

ลักษณะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของตำแหน่ง
พนักงำนรำชกำร ของกรมป่ำไม้
กรอบอัตรำพนักงำนรำชกำร รอบที่ 4 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2563)
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
จัดทำโดย.. ฝ่ำยอัตรำกำลังและระบบงำน
ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ สำนักบริหำรกลำง
พ.ศ. 2561

สรุปกลุ่มงำนพนักงำนรำชกำรของกรมป่ำไม้
1. กลุ่มบริกำร

2. กลุ่มงำนเทคนิคทั่วไป

3. กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป

4. กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ

1.1 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

2.1 เจ้าพนักงานการเกษตร

3.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจป่าไม้

1.2 เจ้าพนักงานธุรการ

2.2 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

3.2 เจ้าหน้าที่ฝกึ อบรม

1.3 เจ้าหน้าที่การเกษตร

2.3 เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

3.3 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

1.4 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

2.4 ช่างเขียนแผนที่

3.4 เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน

1.5 เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

2.5 นายช่างเครื่องกล

3.5 นักวิชาการเกษตร

1.6 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

2.6 ช่างเครื่องยนต์

3.6 นักวิชาการเงินและบัญชี

1.7 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

2.7 นายช่างเทคนิค

3.7 นักวิชาการป่าไม้

1.8 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

2.8 ช่างไฟฟ้า

3.8 นักวิชาการเผยแพร่

1.9 เจ้าหน้าที่เผยแพร่

2.9 ช่างภาพ

3.9 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

1.10 เจ้าหน้าที่พมิ พ์ดีด

2.10 ช่างโยธา

3.10 นักวิทยาศาสตร์

1.11 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

2.11 ช่างศิลป์

3.11 นิตกิ ร

1.12 ผู้ช่วยช่างไม้

2.12 ช่างสารวจ

3.12 บุคลากร

1.13 ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

2.13 นายช่างเขียนแบบ

3.13 ผู้ช่วยนักวิจัย

1.14 พนักงานเพาะชา

2.14 นายช่างเครื่องยนต์

3.14 นักวิชาการภูมสิ ารสนเทศ

1.15 เจ้าพนักงานสถิติ

2.15 นายช่างไฟฟ้า

3.15 นักวิชาการพัสดุ

1.16 เจ้าพนักงานพัสดุ

2.16 นายช่างสารวจ

1.17 เจ้าหน้าที่พัสดุ

2.17 พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
2.18 พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
2.19 พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก
2.20 พนักงานพิทักษ์ป่า
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ลักษณะงำนและคุณสมบัตเิ ฉพำะของตำแหน่งพนักงำนรำชกำร ของกรมป่ำไม้
1. กลุ่มงำนบริกำร
ชื่อตำแหน่ง
1.1 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลักษณะงำนที่สำคัญ
- ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และบัญชีทั่วไปของ
ส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสาคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี
ทารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอ
จัดตัง้ งบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจาปี ทาหนังสือชีแ้ จง โต้ตอบ
ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายงาน และปฏิบัติ
หน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

1.2 เจ้าพนักงานธุรการ

- ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ
การดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้
การดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือ
เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงาน
เปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสาคัญของทางราชการ
การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและ
จดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

1.3 เจ้าหน้าที่การเกษตร

- ปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมเผยแพร่ และพัฒนาป่าไม้รวบรวม
ข้อมูลและจัดทารายงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง

หน้า 3/21

คุณสมบัติเฉพำะ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
พาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและ
การธนาคาร

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่าง
อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรกรรม

ชื่อตำแหน่ง
1.4 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ลักษณะงำนที่สำคัญ
คุณสมบัติเฉพำะ
- ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่าง
เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสาคัญคู่จา่ ยเงิน ลงบัญชี ทารายงาน
อืน่ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ
การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
รายรับ-รายจ่ายประจาปี ทาหนังสือชีแ้ จง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

1.5 เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

- ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกตรวจลาดตระเวน ป้องกันและปราบปราม - ได้รับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษา
การกระทา กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่
ตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
และตามที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมายในพืน้ ที่รับผิดชอบของหน่วย
เดียวกัน
ป้องกันสวนป่า และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

1.6 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)

- ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่าง
การดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ
อืน่ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้
การดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือ
เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงาน
เปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสาคัญของทางราชการ
การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและ
จดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

1.7 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)

- ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ
การดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ
การดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือ
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- ได้รับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน

ชื่อตำแหน่ง

ลักษณะงำนที่สำคัญ
เปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสาคัญของทางราชการ
การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและ
จดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพำะ

1.8 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

- ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล และสถิติ
ที่ตอ้ งใช้ความรู้ทางเทคนิค หรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง
เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทป หรือเทปแม่เหล็ก หรือจาน
แม่เหล็ก และตรวจสอบความถูกต้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง

1.9 เจ้าหน้าที่เผยแพร่

- ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่างๆ - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิ
เพื่อเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานหรือ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้
นโยบาย รวบรวมข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ช่วยจัดทาเอกสารข่าวสาร เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เพื่อนาออกเผยแพร่ ช่วยสารวจและรวบรวมความคิดเห็นของ
ประชาชน รวมตลอดถึงการปฏิบัติงานบริการด้านประชาสัมพันธ์
ในการติดต่อ ต้อนรับ อานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อให้ความรู้
ในเรื่องทั่วๆ ไป ชีแ้ จง ตอบปัญหาข้อข้องใจต่างๆ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
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- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือได้รับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา
หลักสูตร 2 ปีตอ่ จากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ

ชื่อตำแหน่ง
1.10 เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

ลักษณะงำนที่สำคัญ
คุณสมบัติเฉพำะ
- ปฏิบัติเกี่ยวกับพิมพ์เอกสารหนังสือราชการ เอกสารเผยแพร่ และ - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
ทีเ่ ทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ และ
สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คา
ภาษาต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คา

1.11 ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร

- ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านการเพาะชากล้าไม้ รดน้า ดูแล ขนกล้าไม้
ขนอุปกรณ์ตา่ งๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

- ได้รับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน

1.12 ผูช้ ่วยช่างไม้

- ปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ทาด้วยไม้ และครุภัณฑ์
สานักงานประเภทต่างๆ ที่ทาด้วยไม้ หรือวัตถุอื่นที่ใช้แทนไม้ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

- ได้รับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน

1.13 ผูช้ ่วยพนักงานพิทักษ์ป่า

- ปฏิบัติเกี่ยวกับงานตรวจพืน้ ที่ ตรวจลาดตระเวน ให้ความคุ้มครอง - ได้รับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษา
และอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในเขตสงวน และคุม้ ครอง
ตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
สัตว์ป่า และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง
เดียวกัน

1.14 พนักงานเพาะชา

- ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตร การเพาะชา
กล้าไม้ การปรับปรุงดิน และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
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- ได้รับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน

ชื่อตำแหน่ง
1.15 เจ้าพนักงานสถิติ

ลักษณะงำนที่สำคัญ
- ปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ การตรวจสอบความ
แนบนัยและความสมบูรณ์ของข้อมูลสถิติ การลงรายการตารางและ
จัดทาตารางรายงานสถิติ จัดทารายงานสถิติ จัดทาทะเบียนแบบ
ช่วยในการจัดทาแผนที่เพื่องานสถิติ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพำะ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นทีเ่ ทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้
เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงาน

1.16 เจ้าพนักงานพัสดุ

- ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา
การซ่อมแซมและบารุงรักษา การทาบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บ
รักษาใบสาคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจาหน่าย
พัสดุที่ชารุด การทาสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลง
สัญญาซือ้ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

1.17 เจ้าหน้าที่พัสดุ

- ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การ
ซ่อมแซมและบารุงรักษา การทาบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษา
ใบสาคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจาหน่ายพัสดุ
ที่ชารุด การทาสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลง
สัญญาซือ้ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชา
บริหารธุรกิจและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ
สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
สานักงาน
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิ อย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชา
บริหารธุรกิจและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการสานักงาน
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2. กลุ่มงำนเทคนิคทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง
2.1 เจ้าพนักงานการเกษตร

ลักษณะงำนที่สำคัญ

คุณสมบัติเฉพำะ

- ปฏิบัติเกี่ยวกับการเกษตรด้านต่างๆ เช่น การจัดทาแปลง
สาธิต การเพาะปลูก การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน การป้องกัน
และกาจัดศัตรูพืช ติดตามผลและให้คาแนะนาในการส่งเสริม
การป่าไม้ชุมชนและป่าไม้เกษตร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา
เกษตรกรรม

2.2 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

- ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการติดตัง้ ใช้โสตทัศนูปกรณ์ตา่ งๆ
ในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และการแสดงนิทรรศการ
ต่างๆ ตลอดจน การจัดหา จัดทา เก็บรักษา และซ่อมแซม
โสตทัศนูปกรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิคส์ ทางวิชา
การภาพถ่ายและวีดีทัศน์

2.3 เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

- ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการทางานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ แก้ไข ปัญหา ข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงาน ติดตามศึกษาความก้าวหน้าเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อ่นื
ที่เกี่ยวข้อง

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้เห็นว่า
เหมาะสมกับลักษณะงาน

2.4 ช่างเขียนแผนที่

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทาแผนที่ ตรวจสอบและถ่ายทอด - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ตาแหน่งแนวเขตพืน้ ที่ป่าไม้ลงบนแผนที่ มาตราส่วน
ทีเ่ ทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างเขียนแผนที่ สาชาวิชา
1:50,000 และคัดลอกแผนที่ เพื่อประกาศเขตพืน้ ที่ป่าไม้
ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาอุตสาหกรรม
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ชื่อตำแหน่ง
2.5 นายช่างเครื่องกล

ลักษณะงำนที่สำคัญ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ
ดัดแปลง ติดตั้ง และบารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่อง
ทุ่นแรง และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะ ควบคุมการ
ทางานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่
เกิดขึ้น จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การคานวณรายการและ
ประมาณราคาในการดาเนินงานดังกล่าว เป็นต้น และปฏิบัติ
หน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพำะ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องมือกลและ
ซ่อมบารุง สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล ทางช่างกล
โรงงาน ทางช่างกลโลหะ ทางเครื่องมือกล ทางช่างยนต์

2.6 ช่างเครื่องยนต์

- ปฏิบัติงานในงานซ่อมเครื่องยนต์ เช่น ตรวจ ทดสอบ ซ่อม
บารุงรักษา ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์
ช่วยควบคุมการเดินเครื่องยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึน้
เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ชิ้นส่วน อุปกรณ์
และอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่
เกี่ยวข้อง

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อม
บารุง สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล ทางช่างกลโรงงาน
ทางช่างกลโลหะ ทางเครื่องมือกล ทางช่างยนต์ สาขาวิชาช่าง
เชื่อมโลหะ

2.7 นายช่างเทคนิค

- ปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง ออกแบบ - ได้รบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ติดตัง้ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ ทีเ่ ทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างไม้ สาขาวิชา
เป็นไปตามแบบแปลน และรายละเอียดที่กาหนด ควบคุม
ช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกล สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ระบบงานที่ใช้ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ หลาย
ชนิดรวมกัน คานวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงาน
หน้า 9/20

ชื่อตำแหน่ง

ลักษณะงำนที่สำคัญ
ดังกล่าว ช่วยงานตรวจสอบ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมตามที่ได้รับ
มอบหมาย สารวจท้องที่เพื่อกาหนดเขตและสถานที่เกี่ยวกับ
การประกันภัย และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพำะ

2.8 ช่างไฟฟ้า

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ
ดัดแปลง ติดตั้ง และบารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า คานวณราคาและประมาณราคา
ในการดาเนินงานดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือ
เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม

2.9 ช่างภาพ

- ปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทาและเผยแพร่ภาพวิจติ ร รวมทั้ง
ภาพสี ภาพขาวดา ภาพยนตร์ข่าว และสารคดี เขียนบทถ่าย
ทา ภาพยนตร์ ล้างฟิล์ม และล้างอัด ขยายภาพ ตัดต่อหรือ
ตกแต่งฟิล์มตกแต่งภาพ ลาดับภาพ บันทึกเสียง ตัดต่อและ
เทียบเสียงภาพยนตร์ และภาพสไลด์ พิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์
จัดหมวดหมู่และเก็บรักษาภาพและฟิล์ม และปฏิบัติหน้าที่อ่นื
ที่เกี่ยวข้อง

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างภาพ
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ลักษณะงำนที่สำคัญ

คุณสมบัติเฉพำะ

2.10 ช่างโยธา

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธา การคานวณ
แบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา
การวางโครงการ ก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา การให้
คาปรึกษาแนะนา หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา
และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสารวจ
สาขาวิชาก่อสร้าง

2.11 ช่างศิลป์

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่างและออกแบบทั่วไปในการจัดทา
ภาพฉากการประดิษฐ์ตัวอักษร และการตกแต่งอาคารสถานที่
เขียนภาพ เขียนตัวอักษร ปั้นภาพ และจาลองแบบพิมพ์
เขียนแผนภูมแิ สดงข้อมูลทางสถิติ วางรูปเล่มให้ถูกต้อง
ตามรายละเอียดทางวิชาการต่างๆ เพื่อประกอบคาบรรยาย
การจัดทาหนังสือ จัดเอกสารเผยแพร่ การจัดทาแผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์ และแผ่นภาพในการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ
และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติเกี่ยวกับการสารวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะ
และขนาดของภูมปิ ระเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตาแหน่ง
ต่างๆ การทาบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการ
สารวจ การทาแผนที่แบต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการสารวจ
การสารวจและคานวณราคาที่ดนิ ทรัพย์สนิ เพื่องานจัด

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจติ รศิลป์ สาขาวิชา
การออกแบบ สาขาวิชาศิลปะหัตกรรม สาขาวิชาเทคนิค
สถาปัตยกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบนิเทศศาสตร์

2.12 ช่างสารวจ
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- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สาขาวิชาช่างสารวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม

ชื่อตำแหน่ง
2.14 นายช่างเขียนแบบ

2.15 นายช่างเครื่องยนต์

2.16 นายช่างไฟฟ้า

2.17 นายช่างสารวจ

ลักษณะงำนที่สำคัญ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบและคัดลอกแบบ แปลนของ
อาคาร เขื่อน สะพาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เขียนแผนที่ต่างๆ
เช่น แผนที่แสดงเส้นทาง แนวทาง หรือภูมปิ ระเทศ เป็นต้น
และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานในงานซ่อมเครื่องยนต์ เช่น ตรวจ ทดสอบ ซ่อม
บารุงรักษา ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ ช่วยควบคุมการ
เดินเครื่องยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึน้ เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแล
รักษาเครื่องมือเครื่องใช้ชนิ้ ส่วน อุปกรณ์ และอะไหล่ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ
ดัดแปลง ติดตั้ง และบารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า คานวณราคาและประมาณราคา
ในการดาเนินงานดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือ
เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติเกี่ยวกับการสารวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะ
และขนาดของภูมปิ ระเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตาแหน่ง
ต่างๆ การทาบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการ
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สาขาเทคนิควิศวกรรมสารวจ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างเขียนแบบ สาขาวิชา
ช่างก่อสร้าง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อม
บารุง สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล ทางช่างกลโรงงาน
ทางช่างกลโลหะ ทางเครื่องมือกล ทางช่างยนต์ สาขาวิชาช่าง
เชื่อมโลหะ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างสารวจ สาขาวิชาช่าง
โยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาชาวิชาช่างอุตสาหกรรม

ชื่อตำแหน่ง

ลักษณะงำนที่สำคัญ
สารวจ การทาแผนที่แบต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการสารวจ
การสารวจและคานวณราคาที่ดนิ ทรัพย์สนิ เพื่องานจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
2.18 พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา - ปฏิบัติงานในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจน
บารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักร
ขนาดเบา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.19 พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง - ปฏิบัติงานในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจน
บารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักร
ขนาดเบา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.20 พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก - ปฏิบัติงานในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจน
บารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักร
ขนาดเบา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.21 พนักงานพิทักษ์ป่า
- ปฏิบัติงานตรวจลาดตะเวนคุ้มครองพืน้ ที่คงสภาพป่า พืน้ ที่
ป่าปลูก พื้นที่ป่าชุมชน แปลงสาธิต แปลงทดลอง และพื้นที่
อื่นๆ ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ตลอดจนให้
ความคุ้มครอง และอานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามา
ศึกษา วิจัยและให้บริการทางวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
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- มีความรู้ ความสามารถ ความชานาญในหน้าที่ และเคยขับ
เครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับ
ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
- มีความรู้ ความสามารถ ความชานาญในหน้าที่ และเคยขับ
เครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับ
ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
- มีความรู้ ความสามารถ ความชานาญในหน้าที่ และเคยขับ
เครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับ
ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
- มีความรู้ ความชานาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงาน
สอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
(ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมี
หนังสือรับรองการทางานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึง
ลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วย
การทดลองปฏิบัติ)

3. กลุ่มงำนบริหำรทัว่ ไป
ชื่อตำแหน่ง
3.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลักษณะงำนที่สำคัญ
คุณสมบัติเฉพำะ
- ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสานักงาน และการบริหาร
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ราชการทั่วไป มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคาสั่งโดย ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้เห็นว่าเหมาะสมกับ
ไม่จากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผน และติดตามงาน การติดต่อนัด
หมาย จัดงานรับรอง และงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่อง และเตรียมการ
สาหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม
ทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและ
บุคคลต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

3.2 เจ้าหน้าที่ฝกึ อบรม

- เกี่ยวกับการฝึกอบรมในการจัดทาแผนการฝึกอบรมดาเนินการ
ฝึกอบรม ติดตามประเมินผล และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ฝึกอบรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3.3 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ - ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กาหนดคุณลักษณะของ
เครื่อง จัดระบบติดตัง้ เชื่อมโยงระบบเครื่อง คอมพิวเตอร์ ศึกษา
วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคาสั่งระบบ ชุดคาสั่งประยุกต์ การ
จัดทาคู่มอื การใช้คาสั่งต่างๆ กาหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้
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- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้เห็นว่าเหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

ชื่อตำแหน่ง

ลักษณะงำนที่สำคัญ
เครื่องมือชุดคาสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ
รวมทั้งการดาเนินการเกี่ยวกับการกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์ และ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้คาปรึกษาแนะนา อบรม
เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ดา้ นต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติ
หน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพำะ

3.4 เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน
ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมาย
ของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ รวมถึง
ประเด็นปัญหาเพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย จัดทาแผนหรือ
โครงการ หรือใช้เป็นข้อมูลสาหรับกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาที่กรมป่าไม้เห็นว่าเหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3.5 นักวิชาการเกษตร

- ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทาง
การเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์
การคัดพันธุ์ดา้ นทานโรคและศัตรูพืช การวิเคราะห์ดิน และการจัด
และรักษามาตรฐานพันธุ์พืช การศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพื่อควบคุม
พันธุ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี การให้คาปรึกษา แนะนา และสาธิต
งานวิชาการ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
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ชื่อตำแหน่ง
3.6 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลักษณะงำนที่สำคัญ
คุณสมบัติเฉพำะ
- ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี การรับรองความถูกต้อง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ทางการบัญชีและการเงิน การวิเคราะห์งบดุล การจัดทาบัญชีที่มี ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลักษณะพิเศษ การวางระบบและปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชี การวาง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
รูปบัญชี และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

3.7 นักวิชาการป่าไม้

- ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาป่า การจัดการที่ดนิ
ป่าไม้ การส่งเสริมและฟื้นฟูพืน้ ที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ และงานสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูล
ในการบริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย
ให้มปี ระสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

3.8 นักวิชาการเผยแพร่

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์
- ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์

- ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ความรูท้ างวิชาการในการเผยแพร่กิจกรรม - ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ความเคลื่อนไหว ตลอดจนวิทยาการใหม่ๆ ของส่วนราชการทาง
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้เห็นว่าเหมาะสมกับ
สื่อมวลชน เช่น ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เอกสารหรือสิ่งตีพิมพ์ เป็นต้น จัดนิทรรศการซึ่งต้องใช้โสตวัสดุ
เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ และการเผยแพร่โดยทางอื่น ตลอดจน
การศึกษาวิเคราะห์ทางวิชาการ เพื่อปรับปรุงวิธีการและการ
ดาเนินงานเผยแพร่ และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
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ชื่อตำแหน่ง

ลักษณะงำนที่สำคัญ

คุณสมบัติเฉพำะ

3.9 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการนามาดัดแปลง
และเผยแพร่ในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณ์ตา่ งๆ การเลือกใช้
เทคนิคหรืออุปกรณ์ในการบรรยาย การประชุม การฝึกอบรม และ
นิทรรศการผลการปฏิบัติงานตามโครงการ และแผนงานของส่วน
ราชการต่างๆ การควบคุมการใช้ การจัดหา และการเก็บรักษา
โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา
ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์
ทางวารสารศาสตร์ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์
การพัฒนา

3.10 นักวิทยาศาสตร์

- ปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัยทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สาขาต่างๆ เช่น การวิเคราะห์วัตถุดิบ แร่ธาตุ
อาหาร และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อรับรองหรือควบคุม
คุณภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
อุตสาหกรรม การค้า หรือเพื่อเผยแพร่ความรูแ้ ก่ประชาชน การ
วิจัยทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตผล และผลิตผลพลอยได้จาก
อุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้า เป็นต้น
และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยา
สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

3.11 นิตกิ ร

- ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย
ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิตศิ าสตร์
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ชื่อตำแหน่ง

3.12 บุคลากร

ลักษณะงำนที่สำคัญ
จัดทานิตกิ รรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อดาเนินการ
ทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณา ดาเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
- เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเกี่ยวกับการวาง
ระบบมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกาหนดตาแหน่ง การให้ได้รับ
เงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการ
แต่งตัง้ การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การคุ้มครองระบบ
คุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพำะ

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้เห็นว่าเหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3.13 ผู้ช่วยนักวิจัย

- ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ช่วย
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ตรวจเช็คผลและบันทึกข้อมูล รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลในห้องปฏิบัติการ ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้เห็นว่าเหมาะสมกับ
และแปลงทดลองเพื่อนาไปประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๓.๑4 นักวิชาการภูมสิ ารสนเทศ

- ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและภาพ
ดาวเทียม เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงานด้านต่างๆ โดยวิธีการ
ทาแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม การสารวจ
จัดเก็บข้อมูล การจัดทาวิเคราะห์ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ ตามภารกิจ
ของกรมป่าไม้ และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง
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- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์
กายภาพ ทางภูมศิ าสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางแผนที่
และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทาง
สารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ

ชื่อตำแหน่ง

3.15 นักวิชาการพัสดุ

ลักษณะงำนที่สำคัญ

คุณสมบัติเฉพำะ
ภูมศิ าสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ที่มคี วามรูด้ ้านภูมสิ ารสนเทศ

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา รวบรวมข้อมูลในงานพัสดุ
เพื่อกาหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ ตรวจสอบและดูแล
การจัดซือ้ จัดจ้างแบต่าง ๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา
ประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบของสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ จัดทา
รายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณ
ลักษณะเฉพาะของวัสดุเพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ
โดยสะดวก ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มี
สภาพที่พร้อมใช้งาน จาหน่ายพัสดุเมื่อชารุดหรือเสื่อมสภาพ
จัดเก็บข้อมูลปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่นื ที่เกี่ยวข้อง

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิตศิ าสตร์
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4. กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ
ชื่อตำแหน่ง
4.1 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจป่าไม้

ลักษณะงำนที่สำคัญ

คุณสมบัติเฉพำะ

- เป็นที่ปรึกษาในการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และ
ของป่าอย่างยั่งยืน สู่อุตสาหกรรมจากป่าปลูก และประเมิน
สถานการณ์เศรษฐกิจป่าไม้ ทางด้านการผลิตอุตสาหกรรมการใช้
ประโยชน์ สู่การตลาดไม้
- เป็นที่ปรึกษาและเสนอความคิดเห็นด้านนโยบายการวิจัยและ
การวางแผนทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการพัฒนาป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้
อุตสาหกรรมไม้และของป่า และด้านการจัดการป่าไม้ เพื่อเกิด
การสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายของกรมป่าไม้
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ในวิชาการทางนวัตกรรม
การใช้ประโยชน์ไม้และของป่า รวมทั้งวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามา
เป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจสาหรับการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจ
ของทรัพยากรป่าไม้
- เป็นที่ปรึกษาในการบริการข้อมูลสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติรว่ มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

- ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กรมป่าไม้เห็นว่า
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
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-ได้รับวุฒิปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน
ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กรมป่าไม้เห็นว่า
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
- มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการด้านที่
เกี่ยวข้อง 5-10 ปี หรือ
- มีผลงานความเชี่ยวชาญพิเศษตามความต้องการของ
งานหรือโครงการระดับประเทศอย่างน้อย 3 ชิน้

