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จัดท ำโดย.. ฝ่ำยอัตรำก ำลังและระบบงำน 

ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ส ำนักบริหำรกลำง 
พ.ศ. 2563 

  

 

ลักษณะงำนและคุณสมบตัเิฉพำะของต ำแหน่ง 

พนักงำนรำชกำร ของกรมป่ำไม้  
กรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร รอบที่ 5  (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2567) 

พ.ศ. 2563 
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สรุปกลุ่มงำนพนักงำนรำชกำรของกรมป่ำไม้ 

1. กลุ่มงำนบรกิำร 2. กลุ่มงำนเทคนิค 3. กลุ่มงำนบรหิำรทั่วไป 
4. กลุ่มงำน

เชี่ยวชำญพิเศษ 
1.1 เจ้ำหน้ำที่พิทักษ์ป่ำ 
(ช่ือเดมิ ผช.พนกังานพิทักษ์ปา่)  

2.1 พนักงำนพิทักษ์ป่ำ 3.1 นักวิชำกำรปำ่ไม ้ 4.1 ผู้เชี่ยวชำญ 
ด้ำนเศรษฐกจิป่ำไม ้

1.2 เจ้ำหน้ำที่ตรวจป่ำ 
(กลุม่ 2 ซึ่งจะยุบเองเมื่อมกีารเปลีย่นแปลง) 

2.2 นำยช่ำงเทคนิค 3.2 นิติกร  

1.3 เจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้  
(ช่ือเดมิ จนท.การเกษตร, ผช.จนท.การเกษตร, พนักงานเพาะช า) 

2.3 เจ้ำพนักงำนป่ำไม ้
(ช่ือเดมิ จพ.การเกษตร) 

3.3 นักวิชำกำรเกษตร  

1.4 เจ้ำหน้ำที่ประชำสมัพันธ ์
(ช่ือเดมิ จนท.เผยแพร)่ 

2.4 เจ้ำพนักงำนประชำสมัพันธ ์
(ช่ือเดมิ จพ.โสตทศันศึกษา) 

3.4 นักประชำสมัพันธ ์
(ช่ือเดมิ นว.โสตทัศนศึกษา, นว.เผยแพร่) 

 

1.5 เจ้ำหน้ำทีก่ำรเงินและบญัช ี 2.5 ช่ำงส ำรวจ 
(ช่ือเดมิ ช่างโยธา, ช่างเขยีนแผนที่) 

3.5 นักวิชำกำรเงินและบัญช ี  

1.6 เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญช ี 2.6 นำยช่ำงส ำรวจ (ช่ือเดมิ นายช่างเขยีนแบบ) 3.6 นักวิทยำศำสตร ์  
1.7 เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 2.7 ช่ำงศลิป์ (ช่ือเดมิ ช่างภาพ) 3.7 นักวิชำกำรพัสดุ  
1.8 เจ้ำพนักงำนพัสดุ 2.8 เจ้ำพนักงำนคอมพิวเตอร ์

(ช่ือเดมิ จนท.เครื่องคอมพิวเตอร)์ 
3.8 นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
(ช่ือเดมิ จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร)์ 

 

1.9 ช่ำงไม้ (ช่ือเดมิ ผช.ช่างไม)้ 2.9 พนักงำนขับเครื่องจกัร 
(ช่ือเดมิ พนักงานเครื่องจักรขนาดเบา-กลาง-หนัก) 

3.9 นักทรัพยำกรบุคคล 
(ช่ือเดมิ บุคลากร, จนท.ฝกึอบรม) 

 

1.10 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
(ช่ือเดมิ จนท.ธรุการ (ม.3/ปวช.), จนท.พิมพด์ีด, จนท.บนัทึกข้อมลู) 

2.10 ช่ำงเครื่องยนต์ 3.10 นักวชิำกำรภูมสิำรสนเทศ  

1.11 เจ้ำพนักงำนธรุกำร 
(ช่ือเดมิ จพ.สถิติ) 

2.11 นำยชำ่งเครื่องยนต์ 
(ช่ือเดมิ นายช่างเครื่องกล) 

3.11 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
(ช่ือเดมิ จนท.วเิคราะหน์โยบายและแผน) 

  

 2.12 ช่ำงไฟฟ้ำ 3.12 นักวิจัยปำ่ไม้ (ช่ือเดมิ ผู้ช่วยนักวิจัย)  
 2.13 นำยชำ่งไฟฟ้ำ 3.13 นักจัดกำรงำนทั่วไป (ช่ือเดิม จนท.บรหิารงานทั่วไป)  
  3.14 เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนป่ำไม้ (ส ารองไว้ของบประมาณ)  

กลุม่งำนบรกิำร เดิม 17 เหลอื 11 กลุม่งำนเทคนิคทั่วไป เดิม 20 เหลอื 13 กลุม่งำนบริหำรทั่วไป เดิม 15 เหลอื 14 คงเดิม 
หมำยเหตุ 
- ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี ใช้กับคุณวุฒ ิปวช. ลงไป, ต าแหน่งเจ้าพนักงาน ใช้กับคุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า, ต าแหน่งการเกษตร เห็นควรเปลี่ยนเป็นป่าไมย้กเว้นต าแหน่งนักวิชาการการเกษตร คงเดิม 
- ข้อ 2.5 ต าแหน่งช่างโยธา และช่างเขียนแผนที่ ควรน าไปยุบรวมกับช่างส ารวจ ซึ่งมีคณุสมบตัิเหมือนกันคือ ก่อสร้าง, ส ารวจ, โยธา เป็นต้น 
- ข้อ 2.6 ต าแหน่งนายช่างเขียนแบบ ควรยุบน าไปรวมกับต าแหน่งนายช่างส ารวจ 
- ในกรณีที่พนักงำนรำชกำรทีม่ีคณุสมบัติตรงตำมมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2547 แต่มีคุณสมบัติต่ำงไปจำกคุณสมบัตเิฉพำะที่กรมป่ำไม้ก ำหนดไว้ตำมกลุ่มงำนของพนักงำนรำชกำร  
ก็ให้ยกเว้นคุณสมบัติพนักงำนรำชกำรผู้น้ันเป็นกรณีพิเศษเฉพำะรำยในกำรต่อสัญญำครั้งน้ี 
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ลักษณะงำนและคุณสมบตัิเฉพำะของกลุ่มงำนพนักงำนรำชกำรของกรมป่ำไม ้
1. กลุ่มงำนบริกำร 

ชื่อต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ส ำคัญ คุณสมบัติเฉพำะ 
1.1 เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจพื้นที่ ตรวจลาดตระเวน ให้ความคุ้มครอง 

และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้เห็นว่าเหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจป่า - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกตรวจลาดตระเวน ป้องกันและปราบปราม 
การกระท าผิดว่าด้วยกฎหมายการป่าไม้ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่และ
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในพ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยป้องกันรักษาป่า 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้เห็นว่าเหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.3 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตร การเพาะช ากล้า
ไม ้การปรับปรุงดิน รดน้ า ดูแล ขนกล้าไม้ ขนอุปกรณ์ต่างๆ การเผยแพร่
ข่าวสารทางด้านเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้เห็นว่าเหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.4 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ 
ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือนโยบาย รวบรวม
ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ จัดท าเอกสารข่าวสาร เพ่ือน าออกเผยแพร่ ส ารวจ
และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน ตลอดถึงการปฏิบัติงานบริการ 
ด้านประชาสัมพันธ์ในการติดต่อ ต้อนรับ อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ 
ให้ความรู้ในเรื่องทั่วๆ ไป ชี้แจง ตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้เห็นว่าเหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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ชื่อต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ส ำคัญ คุณสมบัติเฉพำะ 
1.5 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงนิ การงบประมาณ และบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ 

เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ท ารายงานการบัญชี 
รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย
ประจ าปี ท าหนังสือชี้แจง โต้ตอบด้านงบประมาณ จัดท ารายงาน และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบ
ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  

1.6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงนิ การงบประมาณ และบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ 
เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ท ารายงานการบัญชี 
จัดท าและควบคุมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ 
รายรับ-รายจ่ายประจ าปีท าหนังสือชี้แจง โต้ตอบด้านงบประมาณ พิจารณา
จัดสรรงบประมาณ จัดท ารายงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวชิาการบัญชี 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

1.7 เจ้าหน้าที่พัสดุ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมรายละเอียด จัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย 
การเก็บรักษาการซ่อมแซม และบ ารุงรักษา การท าบัญชีทะเบียนพัสดุ 
การเก็บรักษาใบส าคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจ าหน่าย
พัสดุที่ช ารุด การท าสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญา
ซื้อหรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพาณิชยการ 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือคุณวุฒิ
อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้เห็นว่า
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ            

1.8 เจ้าพนักงานพัสดุ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าและควบคุมรายละเอียด จัดหา จัดซื้อ 
การเบิกจ่ายการเก็บรักษาการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การท าบัญชี
ทะเบียนพัสดุการเก็บรักษาใบส าคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ 
การแทงจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด การท าสัญญา การต่ออายุสัญญาและ 
การเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวชิาการบัญชี 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการส านักงาน หรือคุณวุฒิ
อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้เห็นว่า
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

1.9 ช่างไม้ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ท าด้วยไม้ และครุภัณฑ์
ส านักงานประเภทต่างๆ ที่ท าด้วยไม้ หรือวัตถุอ่ืนที่ใช้แทนไม้ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

- ได้รับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้เห็นว่าเหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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ชื่อต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ส ำคัญ คุณสมบัติเฉพำะ 
1.10 เจ้าหน้าที่ธุรการ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูล และ

สถิติ บันทึกข้อมูล ตรวจทานหนังสือ การด าเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์ 
ในทรัพย์สินของทางราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์  
การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารส าคัญ 
ของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการ
ประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้เห็นว่าเหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1.11 เจ้าพนักงานธุรการ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ  
การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลสถิติ  
การลงรายการตารางและจัดท าตารางรายงานสถิติ จัดท าทะเบียน 
แบบช่วยในการจัดท าแผนที่เพ่ืองานสถิติการด าเนินการเกี่ยวกับเอกสาร
สิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ การด าเนินการเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ 
การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารส าคัญ 
ของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการ
ประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้เห็นว่าเหมาะสม
กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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1 
2. กลุ่มงำนเทคนิค 

 
ชื่อต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ส ำคัญ คุณสมบัติเฉพำะ 

2.1 พนักงานพิทักษ์ป่า - ปฏิบัติงานตรวจลาดตะเวนคุ้มครองพ้ืนที่คงสภาพป่า พื้นที่ป่า
ปลูก พ้ืนที่ป่าชุมชน แปลงสาธิต แปลงทดลอง และพ้ืนที่อ่ืนๆ  
ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ตลอดจนให้ความคุ้มครอง และ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาศึกษา วิจัยและให้บริการ 
ทางวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์
ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
5 ปี (ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือ
รับรองการท างานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้
ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ) 

2.2 นายช่างเทคนิค - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้ง 
เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตาม
แบบแปลน และรายละเอียดที่ก าหนด ควบคุมระบบงานที่ใช้เครือ่งจักร 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ หลายชนิดรวมกัน ค านวณรายการและ
ประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว ช่วยงานตรวจสอบ การประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ส ารวจท้องที่เพ่ือก าหนดเขตและสถานที่
เกี่ยวกับการประกันภัย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างไม้ สาขาวิชา
ช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกล สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวชิาเทคนิคโลหะ 
หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้ 
เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

2.3 เจ้าพนักงานป่าไม้ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเกษตรด้านต่างๆ เช่น การจัดท าแปลง
สาธิต การเพาะปลูก การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน การป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืช ติดตามผลและให้ค าแนะน าในการส่งเสริมการป่าไม้
ชุมชนและป่าไม้เกษตร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาเกษตรกรรม พืชศาสตร์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้เห็นว่าเหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

2.4 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการติดตั้ง ใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ 
 ในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และการแสดงนิทรรศการต่างๆ 
ตลอดจนการจัดหา จัดท า เก็บรักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา
เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิชาการภาพถ่ายและวีดีทัศน์ 
หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้ 
เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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ชื่อต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ส ำคัญ คุณสมบัติเฉพำะ 
2.5 ช่างส ารวจ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส ารวจเพ่ือหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะและ

ขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดต าแหน่งต่างๆ การท า
บันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการส ารวจ ท าแผนที่ 
ตรวจสอบและถ่ายทอดต าแหน่งแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้ลงบนแผนที่  
มาตราส่วน 1 : 50,000 และคัดลอกแผนที่ เพ่ือประกาศเขต
พ้ืนที่ป่าไม้ งานออกแบบ และค านวณแบบด้านช่างโยธา โดยอาศัย
ข้อมูลจากการส ารวจ การค านวณราคาท่ีดิน ทรัพย์สิน เพ่ืองาน 
จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ 
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาส ารวจ สาขาวิชาโยธา 
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาเทคนิควิศวกรรมส ารวจ หรือคุณวุฒิ 
อย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้เห็นว่า
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

2.6 นายช่างส ารวจ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส ารวจเพ่ือหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะและ
ขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดต าแหน่งต่างๆ การท า
บันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการส ารวจ เขียนแบบ
การออกแบบและคัดลอกแผนที่ คัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อน 
สะพาน และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ งานเขียนแผนที่ต่างๆ เช่น แผนที่แสดง
เส้นทาง แนวทาง หรือภูมิประเทศ โดยอาศัยข้อมูลจากการส ารวจ
และค านวณราคาท่ีดิน ทรัพย์สิน เพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
การควบคุมการก่อสร้างการวางโครงการก่อสร้างการให้ค าปรึกษา
แนะน า หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา เป็นต้น และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาส ารวจ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง 
สาขาวิชาเขียนแบบ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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ชื่อต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ส ำคัญ คุณสมบัติเฉพำะ 
2.7 ช่างศิลป์ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการถ่ายท าและเผยแพร่ภาพวิจิตร รวมทั้งภาพสี 

ภาพขาวด า ภาพยนตร์ข่าว และสารคดี เขียนบทถ่ายท า ภาพยนตร์ 
ล้างฟิล์ม และล้างอัด ขยายภาพ ตัดต่อหรือตกแต่งฟิล์มตกแต่งภาพ 
ล าดับภาพ บันทึกเสียง ตัดต่อและเทียบเสียงภาพยนตร์ และภาพสไลด์ 
พิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ จัดหมวดหมู่และเก็บรักษาภาพและฟิล์ม  
การร่างและออกแบบทั่วไปในการจัดท าภาพฉากการประดิษฐ์ตัวอักษร 
และการตกแต่งอาคารสถานที่ งานเขียนภาพ เขียนตัวอักษร ปั้นภาพ 
และจ าลองแบบพิมพ์ เขียนแผนภูมิแสดงข้อมูลทางสถิติ วางรูปเล่ม
ให้ถูกต้องตามรายละเอียดทางวิชาการต่างๆ เพ่ือประกอบค าบรรยาย 
การจัดท าหนังสือ จัดเอกสารเผยแพร่ การจัดท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 
และแผ่นภาพในการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ 
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชา
การออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาศิลปหัตกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาออกแบบนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
ศิลปกรรม สาขาวิชาช่างภาพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชา
ถ่ายภาพมัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 

2.8 เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ตรวจสอบ แก้ไข ปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ติดตามศึกษา
ความก้าวหน้าเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

2.9 พนักงานขับเครื่องจักร - ปฏิบัติงานในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ขนาดกลาง ขนาดหนัก 
ตลอดจนบ ารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักร 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1-5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 

2.10 ช่างเครื่องยนต์ - ปฏิบัติงานในงานซ่อมเครื่องยนต์ เช่น ตรวจ ทดสอบ ประกอบซ่อม
บ ารุงรักษา ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ช่วยควบคุมการเดินเครือ่งยนต์
และแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือ
เครื่องใช้ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ 
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง สาขาวิชาช่างยนต์  
สาขาวิชาเครื่องกล ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างกลโลหะ ทางเครื่องมือกล 
ทางช่างยนต์  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชา
ช่างซ่อมบ ารุง  
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ชื่อต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ส ำคัญ คุณสมบัติเฉพำะ 
2.11 นายช่างเครื่องยนต์ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อมเครื่องยนต์ ประกอบ 

ดัดแปลง ติดตั้ง และบ ารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง 
และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะ ควบคุมการท างานของเครื่องจักร 
เครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดข้ึน ดูแลรักษาเครื่องมือ
เครื่องใช้ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และอะไหล่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ค านวณ
รายการและประมาณราคาในการด าเนินงานดังกล่าว และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาเครื่องกล ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างกลโลหะ ทางเครื่องมือกล 
ทางช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  

2.12 ช่างไฟฟ้า - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบ ซ่อม ประกอบ ติดตั้ง และ
บ ารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ค านวณ
ราคาและประมาณราคาในการด าเนินงานดังกล่าว จัดเก็บรักษา 
เบิกจ่าย เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ 
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาช่างโทรคมนาคม 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

2.13 นายช่างไฟฟ้า - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ทดลอง สร้าง ซ่อม ประกอบ 
ดัดแปลง ติดตั้ง และบ ารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ที่เก่ียวกับไฟฟ้า ค านวณราคาและประมาณราคาในการด าเนินงาน
ดังกล่าว ควบคุมและจัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือ เครื่องใช้ 
และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า 
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3. กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ชื่อต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ส ำคัญ คุณสมบัติเฉพำะ 

3.1 นักวิชาการป่าไม้ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาป่า การจัดการที่ดินป่าไม้ 
การส่งเสริมและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม การวิจัยและพัฒนา 
การป่าไม้ และงานสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกของ
องค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับ
ใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์ หรือได้รับวุฒิปริญญาโท
หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์ 

3.2 นิติกร - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และ
พิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดท า
นิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพ่ือด าเนินการทางคดี 
สืบสวน การสอบสวน ตรวจพิจารณา ด าเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

- ไดร้ับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

3.3 นักวิชาการเกษตร - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทาง
การเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์
ต้านทานโรคและศัตรูพืช การวิเคราะห์ดิน และการจัดและรักษามาตรฐาน
พันธุ์พืช การศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพื่อควบคุมพันธุ์พืช วัตถุมีพิษ และ
ปุ๋ยเคมี การให้ค าปรึกษา แนะน า และสาธิตงานวิชาการ เป็นต้น และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

3.4 นักประชาสัมพันธ์ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ความรู้ทางวิชาการน ามาดัดแปลงและเผยแพร่
ในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การเลือกใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์ในการ
บรรยาย การประชุม การฝึกอบรม เผยแพร่กิจกรรม ความเคลื่อนไหว 
นิทรรศการ ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ และแผนงานของส่วนราชการ
ทางสื่อมวลชน เช่น ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เอกสาร
หรือสิ่งตีพิมพ์ ฯลฯ ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์ทางวิชาการ เพ่ือปรับปรุง
วิธีการและการด าเนินงานเผยแพร่ การควบคุมการใช้ การจัดหา และ 
การเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา 
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์  
ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ทางสื่อสารมวลชน หรือ 
ทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ 
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ชื่อต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ส ำคัญ คุณสมบัติเฉพำะ 
3.5 นักวิชาการเงินและบัญชี - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี การรับรองความถูกต้องทางการ

บัญชีและการเงิน การวิเคราะห์งบดุล การจัดท าบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ 
การวางระบบและปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชี การวางรูปแบบบัญชี และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

3.6 นักวิทยาศาสตร์ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี สาขาต่างๆ เช่น การวิเคราะห์วัตถุดิบ แร่ธาตุ อาหาร และ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพ่ือรับรองหรือควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตาม
กฎหมาย หรือเพ่ือใช้ประโยชน์ในการอุตสาหกรรม การค้า หรือเพ่ือ
เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน การวิจัยทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตผล และ
ผลิตผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
สินค้า เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
สาขาวิชาวิทยาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

3.7 นักวิชาการพัสดุ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา รวบรวมข้อมูลในงานพัสดุ เพ่ือก าหนด
คุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อ จัดจ้างแบบ
ต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกว่าด้วยการพัสดุ จัดท า
รายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ โดยสะดวก ซ่อมแซมและ
ดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพ่ือให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน จ าหน่าย
พัสดุเมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพ จัดเก็บข้อมูลปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูล 
หรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
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ชื่อต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ส ำคัญ คุณสมบัติเฉพำะ 
3.8 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดคุณลักษณะของ 

เครื่องจัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ 
ออกแบบเกี่ยวกับชุดค าสั่งระบบ ชุดค าสั่งประยุกต์ การจัดท าคู่มือการใช้
ค าสั่งต่างๆ ก าหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดค าสั่งสื่อสาร 
การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับการ
กระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้ค าปรึกษา
แนะน า อบรมเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 

3.9 นักทรัพยากรบุคคล - เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผน
ทรัพยากรบุคคล การก าหนดต าแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและ 
เงินประจ าต าแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรม 
จัดท าแผนการฝึกอบรมด าเนินการฝึกอบรม ติดตามประเมินผล และ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอ่ืน 
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๓.๑0 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียม  
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารงานด้านต่างๆ โดยวิธีการท าแผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม การส ารวจจัดเก็บข้อมูล การจัดท า
วิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ตามภารกิจของกรมป่าไม้ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ 
ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์  
ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยี 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ด้าน 
ภูมิสารสนเทศ  



หน้า 12 จาก 13 
 

ชื่อต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ส ำคัญ คุณสมบัติเฉพำะ 
3.11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน 

พิจารณาเสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือ
นโยบาย แผนงาน และโครงการ รวมถึงประเด็นปัญหาเพื่อประกอบการ
ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการ หรือใช้เป็นข้อมูลส าหรับก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

3.12 นักวิจัยป่าไม้ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติต่างๆ 
ช่วยตรวจเช็คผลและบันทึกข้อมูล รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลในห้องปฏิบัติการ 
และแปลงทดลองเพ่ือน าไปประเมินผลเกี่ยวกับป่าไม้ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

3.13 นักจัดการงานทั่วไป - ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในส านักงาน และการบริหารราชการทั่วไป 
มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ 
เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผน 
และติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรอง และงานพิธีต่างๆ 
เตรียมเรื่อง และเตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียง
รายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอ่ืนๆ ท าเรื่องติดต่อกับ
หน่วยงานและบุคคลต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

3.14 เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ - ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในส านักงาน และการบริหารราชการทั่วไป 
มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ 
เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผน 
ติดตามงาน เรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอ่ืนๆ 
และตามภารกิจของกรมป่าไม้ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาที่กรมป่าไม้เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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4. กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ 
 

ชื่อต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ส ำคัญ คุณสมบัติเฉพำะ 
4.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจป่าไม้ - เป็นที่ปรึกษาในการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้และ

ของป่าอย่างยั่งยืน สู่อุตสาหกรรมจากป่าปลูก และประเมิน
สถานการณ์เศรษฐกิจป่าไม้ ทางด้านการผลิตอุตสาหกรรมการใช้
ประโยชน์ สู่การตลาดไม้เป็นที่ปรึกษาและเสนอความคิดเห็นด้าน
นโยบายการวิจัยและการวางแผนทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการ
พัฒนาป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้ อุตสาหกรรมไม้และของป่า และด้านการ
จัดการป่าไม้ เพื่อเกิดการสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของกรมป่าไม้ 
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในวิชาการทางนวัตกรรม
การใช้ประโยชน์ไม้และของป่า รวมทั้งวิชาการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือน ามาเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจส าหรับการบริหารจัดการ
ทางเศรษฐกิจของทรัพยากรป่าไม้ 
- เป็นที่ปรึกษาในการบริการข้อมูลสารสนเทศและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- ปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

- ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กรมป่าไม้เห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ หรือได้รับวุฒิปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ 
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กรมป่าไม้เห็นว่าเหมาะสม
กับลักษณะงานที่ปฏิบัติที่ปฏิบัติ หรือมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ 
ในวงการวิชาการด้านที่เกี่ยวข้อง 5-10 ปี หรือมีผลงานความ
เชี่ยวชาญพิเศษตามความต้องการของงานหรือโครงการระดับประเทศ
อย่างน้อย 3 ชิ้น 

 
 




