
       

                ด่วนที่สดุ  บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  กรมป่าไม้ ส านักบริหารกลาง โทร. 0 2561 4292 ต่อ 5196        

ที่   ทส 1601.3/ว 20665    วันท่ี       13    พฤศจกิายน  2561   

เรื่อง   คุณลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของต าแหนง่พนักงานราชการของกรมป่าไม้    

           กรอบอัตราก าลังพนกังานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน 

 ผูต้รวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน 

ผูอ้ านวยการส านักทุกส านัก 

 ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 

 ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา 

 ผูอ้ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 หัวหนา้กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 หัวหนา้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ 

  กรมป่าไม้ ขอส่งส าเนาประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่    13    พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

เรื่อง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของต าแหน่งพนักงานราชการของกรมป่าไม้ กรอบอัตราก าลัง

พนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาเพื่อโปรดทราบ

และถือปฏิบัติ ทั้งนี ้สามารถสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ https://new.forest.go.th/person/circular/ 

 

  

 

(นายจเรศักดิ์  นันตะวงษ์) 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ รักษาราชการแทน 

อธิบดีกรมป่าไม้ 

     

 



 

ส าเนา 
ประกาศกรมป่าไม้ 

เรื่อง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของต าแหน่งพนักงานราชการของกรมป่าไม้  

กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563)  

(ฉบบัที่ 2)  พ.ศ. 2561 

......................................... 

  เพื่อให้การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของต าแหน่งพนักงานราชการ 

ของกรมป่าไม้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ และสอดคล้องกับหลักความ

คุ้มค่า รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องตามความจ าเป็นของภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 7 วรรคสามของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน 

ราชการ พ.ศ. 2547 และข้อ 3 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การก าหนดคุณลักษณะ 

และคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดท ากรอบพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 จึงก าหนดลักษณะงาน 

และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของพนักงานราชการของกรมป่าไม้ กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563) ดังต่อไปนี ้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ 

ของต าแหน่งพนักงานราชการของกรมป่าไม้ กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560-2563) (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของต าแหน่งพนักงาน

ราชการของกรมป่าไม้ กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563)  

ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559  

  ทั้งนี ้ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่   13    พฤศจกิายน  พ.ศ. 2561 

       (ลงนาม)   จเรศักดิ์   นันตะวงษ์ 

                 (นายจเรศักดิ์  นันตะวงษ์) 

           รองอธิบดีกรมป่าไม้ รักษาราชการแทน  

                                                                                                        อธิบดีกรมป่าไม้ 

ส ำเนำคู่ฉบับ 

 
(นำยพลกฤษณ ์ นำคศริิ) 

นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท ำโดย.. ฝ่ำยอัตรำก ำลังและระบบงำน 

ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักบริหำรกลำง 

             พ.ศ. 2561 

  

ลักษณะงำนและคุณสมบตัิเฉพำะของต ำแหน่ง 

พนักงำนรำชกำร ของกรมป่ำไม้  

กรอบอัตรำพนักงำนรำชกำร รอบที ่4  (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2563) 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio8Mf3ta_PAhUBsY8KHbyEBPMQjRwIBw&url=http://www.opdc.go.th/org.php?url=org1_1_view&g=D&id=93&psig=AFQjCNEw6YXH53mBjzfJJ5HhiibIHu0SCg&ust=1475061358670912
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สรุปกลุ่มงำนพนกังำนรำชกำรของกรมป่ำไม้ 

1. กลุ่มบรกิำร 2. กลุ่มงำนเทคนิคทั่วไป 3. กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 4. กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ 

1.1  เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี           2.1  เจ้าพนักงานการเกษตร                3.1  เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป         4.1 ผู้เชี่ยวชาญดา้นเศรษฐกิจป่าไม ้   

1.2  เจ้าพนักงานธุรการ                        2.2  เจ้าพนักงานโสตทัศนศกึษา            3.2  เจ้าหนา้ที่ฝกึอบรม                    

1.3  เจ้าหนา้ที่การเกษตร                      2.3  เจ้าหนา้ที่เครื่องคอมพวิเตอร์          3.3  เจ้าหนา้ที่ระบบงานคอมพิวเตอร์   

1.4  เจ้าหนา้ที่การเงินและบัญช ี             2.4  ชา่งเขยีนแผนที่                           3.4  เจ้าหนา้ที่วเิคราะห์นโยบายและแผน   

1.5  เจ้าหนา้ที่ตรวจปา่                         2.5  นายช่างเครื่องกล   3.5  นักวชิาการเกษตร                      

1.6  เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ปวช.)                  2.6  ชา่งเคร่ืองยนต ์                           3.6  นักวชิาการเงินและบัญช ี             

1.7  เจ้าหนา้ที่ธุรการ (ม.3)                    2.7  นายช่างเทคนิค  3.7  นักวชิาการป่าไม ้                      

1.8  เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล                    2.8  ชา่งไฟฟา้                               3.8  นักวชิาการเผยแพร่                    

1.9  เจ้าหนา้ที่เผยแพร่                         2.9  ชา่งภาพ                                3.9  นักวชิาการโสตทัศนศกึษา           

1.10 เจ้าหนา้ที่พมิพด์ีด                        2.10 ชา่งโยธา                                3.10 นักวทิยาศาสตร์                       

1.11 ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่การเกษตร              2.11 ชา่งศลิป์                                3.11 นติกิร                                  

1.12 ผู้ช่วยช่างไม ้                              2.12 ชา่งส ารวจ                            3.12 บุคลากร                               

1.13 ผู้ช่วยพนักงานพทัิกษป่์า                2.13 นายช่างเขียนแบบ                    3.13 ผู้ช่วยนักวิจัย                          

1.14 พนักงานเพาะช า                         2.14 นายช่างเครื่องยนต์                   3.14 นักวชิาการภูมสิารสนเทศ 

 1.15 เจ้าพนักงานสถิต ิ                            2.15 นายช่างไฟฟ้า                          3.15 นักวชิาการพัสด ุ        

1.16 เจ้าพนักงานพัสดุ                      2.16 นายช่างส ารวจ                         

 

  

1.17 เจ้าหนา้ที่พัสด ุ 2.17 พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง 

 

  

 

2.18 พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา   

 

  

  2.19 พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก  

    2.20 พนักงานพิทักษป่์า                   

  



 

ลักษณะงำนและคุณสมบัตเิฉพำะของต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร ของกรมป่ำไม้ 

1. กลุ่มงำนบรกิำร 

ชื่อต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ส ำคัญ คุณสมบัติเฉพำะ 

1.1  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงนิ การงบประมาณ และบัญชทีั่วไปของ 

ส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายเงนิ ลงบัญชี 

ท ารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอ

จัดตัง้งบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจ าปี ท าหนังสอืชีแ้จง โต้ตอบ 

ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายงาน และปฏิบัติ

หนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอืคุณวุฒิ

อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

พาณชิยการ สาขาวิชาการบัญช ีสาขาวิชาการเงินและ

การธนาคาร                      

1.2  เจ้าพนักงานธุรการ - ปฏิบัติเกี่ยวกับการรา่ง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสอื 

การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ 

การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ ์การตรวจสอบหรอื

เปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ 

การรวบรวมข้อมูลหรอืจัดเตรยีมเอกสาร การเตรียมการประชุมและ

จดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอืคุณวุฒิ

อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้

เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 

1.3  เจ้าหน้าที่การเกษตร - ปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมเผยแพร ่และพัฒนาป่าไม้รวบรวม

ข้อมูลและจัดท ารายงานต่างๆ และปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่าง

อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

สาขาวิชาเกษตรกรรม 
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ชื่อต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ส ำคัญ คุณสมบัติเฉพำะ 

1.4  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี - ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงนิ การงบประมาณ และบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ 

เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จา่ยเงนิ ลงบัญชี ท ารายงาน  

การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ 

รายรับ-รายจา่ยประจ าปี ท าหนังสือชีแ้จง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ 

พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่าง

อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั ในสาขาวิชาพณิชยการ 

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงนิและการธนาคาร  

 

1.5  เจ้าหน้าที่ตรวจป่า - ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกตรวจลาดตระเวน ป้องกันและปราบปราม

การกระท า กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ รว่มกับพนักงานเจา้หน้าที่ 

และตามที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมายในพืน้ที่รับผดิชอบของหน่วย

ป้องกันสวนป่า และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับมัธยมศกึษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศกึษา 

ตอนปลาย (ม.6) หรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ

เดียวกัน  

 

1.6  เจา้หน้าที่ธุรการ (ปวช.) - ปฏิบัติเกี่ยวกับการรา่ง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสอื 

การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ 

การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ ์การตรวจสอบหรอื

เปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ 

การรวบรวมข้อมูลหรอืจัดเตรยีมเอกสาร การเตรียมการประชุมและ

จดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่าง

อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกนั ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้

เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 

 

1.7  เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) - ปฏิบัติเกี่ยวกับการรา่ง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสอื  

การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ  

การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ ์การตรวจสอบหรอื

- ได้รับมัธยมศกึษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศกึษา 

ตอนปลาย (ม.6) หรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ

เดียวกัน 
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ชื่อต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ส ำคัญ คุณสมบัติเฉพำะ 

เปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารส าคัญของทางราชการ 

การรวบรวมข้อมูลหรอืจัดเตรยีมเอกสาร การเตรียมการประชุมและ

จดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

 

1.8  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล - ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล และสถิติ 

ที่ตอ้งใช้ความรู้ทางเทคนิค หรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง  

เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทป หรือเทปแม่เหล็ก หรอืจาน

แม่เหล็ก และตรวจสอบความถูกต้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือได้รับ

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรอือนุปริญญา

หลักสูตร 2 ปีตอ่จากประกาศนยีบัตรมัธยมศกึษาตอน

ปลายหรอืเทียบเท่า หรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได ้

ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ  

1.9  เจ้าหน้าที่เผยแพร่ - ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โดยวิธีการตา่งๆ 

เพื่อเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือ

นโยบาย รวบรวมข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ชว่ยจัดท าเอกสารข่าวสาร 

เพื่อน าออกเผยแพร่ ช่วยส ารวจและรวบรวมความคิดเห็นของ

ประชาชน รวมตลอดถึงการปฏิบัติงานบริการด้านประชาสัมพันธ์ 

ในการตดิต่อ ต้อนรับ อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อให้ความรู้ 

ในเรื่องทั่วๆ ไป ช้ีแจง ตอบปัญหาข้อขอ้งใจต่างๆ และปฏิบัติ 

หนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

 

- ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิ 

อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้ 

เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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ชื่อต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ส ำคัญ คุณสมบัติเฉพำะ 

1.10 เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด - ปฏิบัติเกี่ยวกับพิมพ์เอกสารหนังสอืราชการ เอกสารเผยแพร่ และ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรอืคุณวุฒิอย่างอื่น 

ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ และ

สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 ค า 

ภาษาต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 25 ค า 

1.11 ผูช่้วยเจ้าหน้าที่การเกษตร - ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านการเพาะช ากล้าไม้ รดน้ า ดูแล ขนกล้าไม้ 

ขนอุปกรณ์ตา่งๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับมัธยมศกึษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศกึษา 

ตอนปลาย (ม.6) หรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ

เดียวกัน 

1.12 ผูช่้วยช่างไม้ - ปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ท าด้วยไม้ และครุภัณฑ์

ส านักงานประเภทต่างๆ ที่ท าด้วยไม้ หรอืวัตถุอื่นที่ใช้แทนไม้ และ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับมัธยมศกึษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศกึษา 

ตอนปลาย (ม.6) หรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ

เดียวกัน 

1.13 ผูช่้วยพนักงานพิทักษ์ป่า - ปฏิบัติเกี่ยวกับงานตรวจพืน้ที่ ตรวจลาดตระเวน ให้ความคุ้มครอง 

และอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในเขตสงวน และคุม้ครอง

สัตว์ป่า และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  

- ได้รับมัธยมศกึษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศกึษา 

ตอนปลาย (ม.6) หรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ

เดียวกัน 

1.14 พนักงานเพาะช า - ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตร การเพาะช า 

กล้าไม้ การปรับปรุงดิน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับมัธยมศกึษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศกึษา 

ตอนปลาย (ม.6) หรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ

เดียวกัน 
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ชื่อต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ส ำคัญ คุณสมบัติเฉพำะ 

1.15 เจา้พนักงานสถิติ - ปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิต ิการตรวจสอบความ

แนบนัยและความสมบูรณ์ของขอ้มูลสถิติ การลงรายการตารางและ

จัดท าตารางรายงานสถิติ จัดท ารายงานสถิติ จัดท าทะเบียนแบบ 

ช่วยในการจัดท าแผนที่เพื่องานสถิติ และปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอืคุณวุฒิ

อย่างอื่นทีเ่ทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้ 

เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงาน 

 

1.16 เจ้าพนักงานพัสดุ - ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา  

การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การท าบัญชทีะเบียนพัสดุ การเก็บ

รักษาใบส าคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจ าหน่าย

พัสดุที่ช ารุด การท าสัญญา การตอ่อายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลง

สัญญาซือ้ หรอืสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอืคุณวุฒิ 

อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ 

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชา

บริหารธุรกิจและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา

การตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ 

สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

ส านักงาน 

1.17 เจ้าหน้าที่พัสดุ - ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การ

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การท าบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษา

ใบส าคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจ าหน่ายพัสดุ

ที่ช ารุด การท าสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลง

สัญญาซือ้ หรอืสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรอืคุณวุฒิ อย่างอื่น 

ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชา

การบัญชี สาขาวิชาการเงนิและการธนาคาร สาขาวิชา

บริหารธุรกิจและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 
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2. กลุ่มงำนเทคนิคท่ัวไป 

ชื่อต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ส ำคัญ คุณสมบัติเฉพำะ 

2.1  เจ้าพนักงานการเกษตร - ปฏิบัติเกี่ยวกับการเกษตรด้านต่างๆ เช่น การจัดท าแปลง

สาธิต การเพาะปลูก การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดนิ การป้องกัน

และก าจัดศัตรูพืช ติดตามผลและให้ค าแนะน าในการส่งเสริม

การป่าไม้ชุมชนและป่าไม้เกษตร และปฏิบัติหนา้ที่อื่น 

ที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอืคุณวุฒิอย่างอื่น

ที่เทียบไดใ้นระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา

เกษตรกรรม  

 

2.2  เจา้พนักงานโสตทัศนศกึษา - ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการติดตัง้ ใชโ้สตทัศนูปกรณ์ตา่งๆ 

ในการประชุม ฝกึอบรม สัมมนา และการแสดงนทิรรศการ

ต่างๆ ตลอดจน การจัดหา จัดท า เก็บรักษา และซ่อมแซม

โสตทัศนูปกรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอืคุณวุฒิอย่างอื่น 

ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

สาขาวิขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิคส์ ทางวิชา 

การภาพถ่ายและวีดีทัศน์  

2.3  เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ - ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคมุการท างานของเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ แก้ไข ปัญหา ขอ้ขัดข้องในการ

ปฏิบัติงาน ติดตามศึกษาความก้าวหน้าเกี่ยวกับวิธีการ

ปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น 

ที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอืประกาศนยีบัตร

วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรอือนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจาก

ประกาศนยีบัตรมัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า หรอืคุณวุฒิ

อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไมเ้ห็นว่า

เหมาะสมกับลักษณะงาน 

2.4  ช่างเขียนแผนที่ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนที่ ตรวจสอบและถ่ายทอด

ต าแหน่งแนวเขตพืน้ที่ป่าไม้ลงบนแผนที่ มาตราส่วน 

1:50,000 และคัดลอกแผนที่ เพื่อประกาศเขตพืน้ที่ป่าไม้ 

- ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น 

ที่เทียบไดใ้นระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างเขียนแผนที่ สาชาวิชา

ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
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ชื่อต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ส ำคัญ คุณสมบัติเฉพำะ 

2.5  นายช่างเครื่องกล - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตรวจ ทดสอบ สรา้ง ซ่อม ประกอบ 

ดัดแปลง ติดตั้ง และบ ารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่อง

ทุ่นแรง และเครื่องมอืเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะ ควบคุมการ

ท างานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่

เกิดขึ้น จัดเก็บรักษา เบิกจา่ย เครื่องมือเครื่องใชแ้ละวัสดุ

อุปกรณ์ที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน การค านวณรายการและ

ประมาณราคาในการด าเนินงานดังกล่าว เป็นต้น และปฏิบัติ

หนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรอืคุณวุฒิอย่างอื่น 

ที่เทียบไดใ้นระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องมือกลและ 

ซ่อมบ ารุง สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล ทางช่างกล

โรงงาน ทางช่างกลโลหะ ทางเครื่องมอืกล ทางช่างยนต์ 

2.6  ช่างเครื่องยนต์ - ปฏิบัติงานในงานซ่อมเครื่องยนต์ เช่น ตรวจ ทดสอบ ซ่อม 

บ ารุงรักษา ประกอบ ตดิตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์  

ช่วยควบคุมการเดินเครื่องยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึน้ 

เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมอืเครื่องใชชิ้้นส่วน อุปกรณ์ 

และอะไหล่ ที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่

เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น 

ที่เทียบไดใ้นระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อม

บ ารุง สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล ทางช่างกลโรงงาน 

ทางช่างกลโลหะ ทางเครื่องมอืกล ทางช่างยนต์ สาขาวิชาช่าง

เชื่อมโลหะ 

2.7  นายช่างเทคนิค - ปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง ออกแบบ 

ติดตัง้ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้

เป็นไปตามแบบแปลน และรายละเอียดที่ก าหนด ควบคุม

ระบบงานที่ใช้ เครื่องจักร เครื่องมอื และอุปกรณ์ต่างๆ หลาย

ชนิดรวมกัน ค านวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงาน

- ได้รบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอืคุณวุฒิอย่างอื่น

ที่เทียบไดใ้นระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างไม้ สาขาวิชา 

ช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกล สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
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ดังกล่าว ช่วยงานตรวจสอบ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

ควบคุม ตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพวิศวกรรมตามที่ได้รับ

มอบหมาย ส ารวจท้องที่เพื่อก าหนดเขตและสถานที่เกี่ยวกับ

การประกันภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.8  ช่างไฟฟ้า - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตรวจ ทดสอบ สรา้ง ซ่อม ประกอบ 

ดัดแปลง ติดตั้ง และบ ารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ 

เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ค านวณราคาและประมาณราคา 

ในการด าเนินงานดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจา่ย เครื่องมอื 

เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน เป็นต้น   

และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น 

ที่เทียบไดใ้นระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์สาขาวิชาอุตสาหกรรม 

2.9 ช่างภาพ - ปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายท าและเผยแพร่ภาพวิจติร รวมทั้ง

ภาพสี ภาพขาวด า ภาพยนตรข์่าว และสารคดี เขียนบทถ่าย

ท า ภาพยนตร ์ล้างฟิล์ม และล้างอัด ขยายภาพ ตัดตอ่หรอื

ตกแต่งฟิล์มตกแตง่ภาพ ล าดับภาพ บันทึกเสียง ตัดต่อและ

เทียบเสียงภาพยนตร ์และภาพสไลด์ พมิพ์ฟิล์มภาพยนตร ์ 

จัดหมวดหมู่และเก็บรักษาภาพและฟิล์ม และปฏิบัติหน้าที่อื่น

ที่เกี่ยวข้อง 

 

- ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น 

ที่เทียบไดใ้นระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างภาพ 
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2.10 ช่างโยธา - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธา การค านวณ

แบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา 

การวางโครงการ ก่อสรา้งในงานด้านช่างโยธา การให้

ค าปรึกษาแนะน า หรอืตรวจสอบเกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา 

และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น 

ที่เทียบไดใ้นระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาส ารวจ 

สาขาวิชาก่อสร้าง  

2.11 ช่างศิลป์ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรา่งและออกแบบทั่วไปในการจัดท า

ภาพฉากการประดิษฐ์ตัวอักษร และการตกแต่งอาคารสถานที่ 

เขียนภาพ เขียนตัวอักษร ปั้นภาพ และจ าลองแบบพิมพ์  

เขียนแผนภูมแิสดงขอ้มูลทางสถิติ วางรูปเล่มให้ถูกต้อง 

ตามรายละเอียดทางวิชาการตา่งๆ เพื่อประกอบค าบรรยาย 

การจัดท าหนังสือ จัดเอกสารเผยแพร่ การจัดท าแผน่ป้าย

ประชาสัมพันธ์ และแผน่ภาพในการจัดแสดงนทิรรศการตา่ง ๆ 

และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น 

ที่เทียบไดใ้นระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจติรศิลป์ สาขาวิชา 

การออกแบบ สาขาวิชาศิลปะหัตกรรม สาขาวิชาเทคนิค

สถาปัตยกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบนิเทศ-

ศาสตร์ 

 

2.12 ช่างส ารวจ - ปฏิบัติเกี่ยวกับการส ารวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะ

และขนาดของภูมปิระเทศ การหาค่าพิกัดของจุดต าแหน่ง

ต่างๆ การท าบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการ

ส ารวจ การท าแผนที่แบต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการส ารวจ 

การส ารวจและค านวณราคาที่ดนิ ทรัพย์สนิ เพื่องานจัด

- ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือได้รับประกาศนยีบัตร

วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรอือนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจาก

ประกาศนยีบัตรมัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า หรอืคุณวุฒิ

อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

สาขาวิชาช่างส ารวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม 
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กรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง สาขาเทคนิควิศวกรรมส ารวจ 

2.14 นายช่างเขียนแบบ - ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบและคัดลอกแบบ แปลนของ

อาคาร เขื่อน สะพาน และสิ่งก่อสรา้งอื่นๆ เขียนแผนที่ต่างๆ 

เชน่ แผนที่แสดงเส้นทาง แนวทาง หรอืภูมปิระเทศ เป็นต้น 

และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอืคุณวุฒิอย่างอื่น

ที่เทียบไดใ้นระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างเขียนแบบ สาขาวิชา

ช่างก่อสร้าง  

 

2.15 นายช่างเครื่องยนต์ - ปฏิบัติงานในงานซ่อมเครื่องยนต์ เช่น ตรวจ ทดสอบ ซ่อม 

บ ารุงรักษา ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ ช่วยควบคุมการ

เดินเครื่องยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึน้ เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแล

รักษาเครื่องมือเครื่องใช้ชิน้ส่วน อุปกรณ์ และอะไหล่ ที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอืคุณวุฒิอย่างอื่น

ที่เทียบไดใ้นระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อม

บ ารุง สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล ทางช่างกลโรงงาน 

ทางช่างกลโลหะ ทางเครื่องมอืกล ทางช่างยนต์ สาขาวิชาช่าง

เชื่อมโลหะ 

2.16 นายช่างไฟฟ้า - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตรวจ ทดสอบ สรา้ง ซ่อม ประกอบ 

ดัดแปลง ติดตั้ง และบ ารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ 

เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ค านวณราคาและประมาณราคา 

ในการด าเนินงานดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจา่ย เครื่องมอื 

เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน เป็นต้น  และ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอืคุณวุฒิอย่างอื่น

ที่เทียบไดใ้นระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

2.17 นายช่างส ารวจ - ปฏิบัติเกี่ยวกับการส ารวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะ

และขนาดของภูมปิระเทศ การหาค่าพิกัดของจุดต าแหน่ง

ต่างๆ การท าบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการ

- ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรอืคุณวุฒิอย่างอื่น

ที่เทียบไดใ้นระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างส ารวจ สาขาวิชาช่าง

โยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาชาวิชาช่างอุตสาหกรรม 
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ส ารวจ การท าแผนที่แบต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการส ารวจ 

การส ารวจและค านวณราคาที่ดนิ ทรัพย์สนิ เพื่องานจัด

กรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.18 พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา - ปฏิบัติงานในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจน

บ ารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักร

ขนาดเบา และปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- มีความรู ้ความสามารถ ความช านาญในหน้าที่ และเคยขับ

เครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับ

ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 

2.19 พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง - ปฏิบัติงานในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจน

บ ารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักร

ขนาดเบา และปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- มีความรู ้ความสามารถ ความช านาญในหน้าที่ และเคยขับ

เครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  และได้รับ

ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 

2.20 พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก 

 

 

- ปฏิบัติงานในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจน

บ ารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักร

ขนาดเบา และปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- มีความรู ้ความสามารถ ความช านาญในหน้าที่ และเคยขับ

เครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับ

ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 

2.21 พนักงานพิทักษ์ป่า - ปฏิบัติงานตรวจลาดตะเวนคุ้มครองพืน้ที่คงสภาพป่า พืน้ที่

ป่าปลูก พื้นที่ป่าชุมชน แปลงสาธิต แปลงทดลอง และพื้นที่

อื่นๆ ในความรับผดิชอบของกรมป่าไม้ ตลอดจนให้ 

ความคุ้มครอง และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามา

ศกึษา วจิัยและให้บริการทางวิชาการ และปฏิบัติหนา้ที่อื่น 

ที่เกี่ยวข้อง 

 

- ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 

- มีความรู ้ความช านาญ ประสบการณใ์นงานที่มีลักษณะงาน

สอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปี   

(ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมี

หนังสือรับรองการท างานจากนายจ้าง หรอืหนว่ยงานซึ่งระบุถึง

ลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วย

การทดลองปฏิบัติ) 
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3. กลุ่มงำนบรหิำรทัว่ไป 

ชื่อต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ส ำคัญ คุณสมบัติเฉพำะ 

3.1  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในส านักงาน และการบริหาร

ราชการทั่วไป มลีักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแตจ่ะได้รับค าสั่งโดย

ไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศกึษาวิเคราะหเ์กี่ยวกับข้อมูล 

สถิต ิการรายงาน ช่วยวางแผน และติดตามงาน การติดต่อนัด

หมาย จัดงานรับรอง และงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่อง และเตรียมการ

ส าหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม

ทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ท าเรื่องติดต่อกับหนว่ยงานและ

บุคคลต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน

ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไมเ้ห็นว่าเหมาะสมกับ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

3.2  เจ้าหน้าที่ฝกึอบรม - เกี่ยวกับการฝึกอบรมในการจัดท าแผนการฝกึอบรมด าเนินการ

ฝกึอบรม ติดตามประเมินผล และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ

ฝกึอบรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน

ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไมเ้ห็นว่าเหมาะสมกับ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

3.3  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ - ปฏิบัติเกี่ยวกับการศกึษา วิเคราะห์ ก าหนดคุณลักษณะของ

เครื่อง จัดระบบติดตัง้ เชื่อมโยงระบบเครื่อง คอมพิวเตอร์ ศกึษา 

วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดค าสั่งระบบ ชุดค าสั่งประยุกต์ การ

จัดท าคู่มอืการใชค้ าสั่งต่างๆ ก าหนดคุณลักษณะ ตดิตั้งและใช้

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน

ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 
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เครื่องมือชุดค าสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ 

รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ และ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้ค าปรึกษาแนะน า อบรม

เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ดา้นต่างๆ แก่บุคคล หรอืหนว่ยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ตดิตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม ่ๆ และปฏิบัติ

หนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  

3.4  เจ้าหน้าที่วเิคราะหน์โยบายและแผน - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วเิคราะห์ วิจัย ประสานแผน 

ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมาย

ของสว่นราชการ หรอืนโยบาย แผนงาน และโครงการ รวมถึง

ประเด็นปัญหาเพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรอื

โครงการ หรอืใช้เป็นข้อมูลส าหรับก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา

แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน

ระดับเดียวกัน ในสาขาที่กรมป่าไมเ้ห็นว่าเหมาะสมกับ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

3.5  นักวิชาการเกษตร - ปฏิบัติเกี่ยวกับการศกึษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะหว์ิจัยทาง

การเกษตร เชน่ การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ 

การคัดพันธุ์ดา้นทานโรคและศัตรูพืช การวิเคราะหด์ิน และการจัด

และรักษามาตรฐานพันธุ์พืช การศกึษา วเิคราะหว์ิจัยเพื่อควบคุม

พันธุ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี การให้ค าปรึกษา แนะน า และสาธิต

งานวิชาการ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน

ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ายภาพ สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ 
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3.6  นักวิชาการเงนิและบัญชี - ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญช ีการรับรองความถูกต้อง

ทางการบัญชีและการเงิน การวิเคราะห์งบดุล การจัดท าบัญชีที่มี

ลักษณะพิเศษ การวางระบบและปรับปรุงแก้ไขระบบบัญช ีการวาง

รูปบัญช ีและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรหีรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน

ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญช ีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

3.7  นักวิชาการป่าไม้ - ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาป่า การจัดการที่ดนิ 

ป่าไม้ การส่งเสริมและฟื้นฟูพืน้ที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนรว่ม 

การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ และงานสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างขีด

ความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูล 

ในการบริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย 

ให้มปีระสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  

- ได้รับวุฒิปริญญาตรหีรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน

ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร ์ 

- ได้รับวุฒิปริญญาโทหรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน

ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์ 

3.8  นักวิชาการเผยแพร่ - ปฏิบัติเกี่ยวกับการใชค้วามรูท้างวิชาการในการเผยแพร่กิจกรรม 

ความเคลื่อนไหว ตลอดจนวิทยาการใหม่ๆ ของสว่นราชการทาง

สื่อมวลชน เช่น ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 

เอกสารหรอืสิ่งตพีิมพ์ เป็นต้น จัดนิทรรศการซึ่งต้องใช้โสตวัสดุ 

เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ และการเผยแพร่โดยทางอื่น ตลอดจน

การศกึษาวิเคราะหท์างวิชาการ เพื่อปรับปรุงวธิีการและการ

ด าเนินงานเผยแพร่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรหีรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน

ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไมเ้ห็นว่าเหมาะสมกับ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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3.9  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการน ามาดัดแปลง

และเผยแพร่ในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณ์ตา่งๆ การเลือกใช้

เทคนิคหรอือุปกรณ์ในการบรรยาย การประชุม การฝึกอบรม และ

นิทรรศการผลการปฏิบัติงานตามโครงการ และแผนงานของส่วน

ราชการต่างๆ การควบคุมการใช ้การจัดหา และการเก็บรักษา

โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรหีรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน

ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศกึษา  

ทางเทคโนโลยีการศกึษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศกึษา หรอืสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์  

ทางวารสารศาสตร์ทางสื่อสารมวลชน หรอืทางนเิทศศาสตร์

การพัฒนา 

3.10 นักวิทยาศาสตร์ - ปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ วเิคราะห ์และวิจัยทางวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี สาขาต่างๆ เช่น การวิเคราะหว์ัตถุดิบ แร่ธาตุ 

อาหาร และผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรม เพื่อรับรองหรอืควบคุม

คุณภาพใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หรอืเพื่อใช้ประโยชน์ในการ

อุตสาหกรรม การค้า หรอืเพื่อเผยแพร่ความรูแ้ก่ประชาชน การ

วิจัยทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตผล และผลติผลพลอยได้จาก

อุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑส์ินค้า เป็นต้น 

และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับปริญญาตรีหรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ

เดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยา

สาธารณสุขศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิสาขาวิชาคณิตศาสตรแ์ละสถิต ิ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

3.11 นิตกิร - ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย  

ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรหีรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน

ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิตศิาสตร์ 
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จัดท านิตกิรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อด าเนินการ 

ทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณา ด าเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 

และการร้องทุกข์หรอือุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

3.12 บุคลากร - เกี่ยวกับการศกึษา วเิคราะห ์และด าเนินการเกี่ยวกับการวาง

ระบบมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การวางแผนทรัพยากรบุคคล การก าหนดต าแหน่ง การให้ได้รับ

เงินเดอืนและเงินประจ าต าแหนง่ การสรรหา การบรรจุ และการ

แตง่ตัง้ การฝกึอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การ

เสริมสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การคุ้มครองระบบ

คุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรหีรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน

ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไมเ้ห็นว่าเหมาะสมกับ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

3.13 ผู้ช่วยนักวิจัย - ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติต่าง  ๆช่วย

ตรวจเช็คผลและบันทึกข้อมูล รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลในห้องปฏิบัติการ 

และแปลงทดลองเพื่อน าไปประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรหีรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน

ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไมเ้ห็นว่าเหมาะสมกับ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๓.๑4 นักวิชาการภูมสิารสนเทศ - ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและภาพ

ดาวเทียม  เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงานด้านต่างๆ โดยวิธีการ

ท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม การส ารวจ

จัดเก็บข้อมูล การจัดท าวิเคราะหข์้อมูลภูมสิารสนเทศ ตามภารกิจ

ของกรมป่าไม้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรหีรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน

ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์

กายภาพ ทางภูมศิาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางแผนที่

และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทาง

สารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ
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 ภูมศิาสตร์ สาขาวิทยาศาสตรท์ี่มคีวามรูด้้านภูมสิารสนเทศ  

 

 

3.15 นักวิชาการพัสดุ 

 

 

 

 - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา รวบรวมข้อมูลในงานพัสดุ  

เพื่อก าหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ ตรวจสอบและดูแล

การจัดซือ้จัดจ้างแบต่าง ๆ เชน่ การตกลงราคา การสอบราคา 

ประกวดราคา วธิีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ จัดท า

รายละเอียดบัญชี หรอืทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณ

ลักษณะเฉพาะของวัสดุเพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ 

โดยสะดวก ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มี

สภาพที่พรอ้มใช้งาน จ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุดหรอืเสื่อมสภาพ 

จัดเก็บข้อมูลปรับปรุง หรอืจัดท าฐานข้อมูล หรอืระบบสารสนเทศ

ที่เกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ

หนว่ยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 

หลักเกณฑ์ มาตรการตา่งๆ และปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรหีรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน

ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์สาขาวิชานิตศิาสตร์ 
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4. กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ 

ชื่อต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ส ำคัญ คุณสมบัติเฉพำะ 

4.1 ผูเ้ชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจป่าไม้  - เป็นที่ปรึกษาในการศกึษา วจิัยเพื่อพัฒนาการใชป้ระโยชนไ์ม้และ

ของป่าอย่างยั่งยืน สู่อุตสาหกรรมจากป่าปลูก และประเมิน

สถานการณเ์ศรษฐกิจป่าไม้ ทางด้านการผลติอุตสาหกรรมการใช้

ประโยชน์ สู่การตลาดไม้ 

- เป็นที่ปรึกษาและเสนอความคิดเห็นด้านนโยบายการวิจัยและ 

การวางแผนทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการพัฒนาป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้ 

อุตสาหกรรมไม้และของป่า และด้านการจัดการป่าไม้ เพื่อเกิด 

การสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบาย วิสัยทัศน ์พันธกิจ และ

เป้าหมายของกรมป่าไม้ 

- ศกึษา ค้นคว้า วจิัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ในวิชาการทางนวัตกรรม

การใชป้ระโยชน์ไม้และของป่า รวมทั้งวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามา

เป็นฐานขอ้มูลในการตัดสินใจส าหรับการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจ

ของทรัพยากรป่าไม้ 

- เป็นที่ปรึกษาในการบริการข้อมูลสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทางวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

- ปฏิบัติรว่มกับหรอืสนบัสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวขอ้ง หรอืที่ได้รับมอบหมาย 

- ได้รับวุฒิปริญญาโทหรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน

ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กรมป่าไมเ้ห็นว่า

เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรอื 

-ได้รับวุฒิปริญญาเอกหรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน

ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กรมป่าไมเ้ห็นว่า

เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรอื 

- มีประสบการณเ์ป็นที่ยอมรับในวงการวชิาการด้านที่

เกี่ยวข้อง 5-10 ปี หรอื 

- มีผลงานความเชี่ยวชาญพิเศษตามความตอ้งการของ

งานหรอืโครงการระดับประเทศอย่างนอ้ย 3 ชิน้ 

 

 


