
 
 
 

 

ประกาศส านกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเหมาในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมและสืบสานพระราชด าริ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

************************************* 
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เห็นชอบและอนุมัติโครงการตามผลการ

พิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ประธานการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ ซึ่งรวมถึง “โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน 
สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน” วงเงินไม่เกิน 863.3630 ล้านบาท ของกรมป่าไม้  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการจ้างงานและประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้ เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจหลังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงาน 
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โครงการพัฒนา 
ป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพของกลุ่มแรงงาน 
ที่อพยพกลับท้องถ่ินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชด าริ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่ได้รับการอนุมัติดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ  
ตามวัตถุประสงค์ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี เพื่อจ้างเหมา 
ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชด าริ  เพื่อปฏิบัติงานในการน้อมน า ขยายผล และเผยแพร่ 
แนวพระราชด าริ โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และถ่ายทอดไปสู่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อประชาชน
เหล่าน้ันเกิดจิตส านึกรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินของตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับป่า  
ได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน ดังนี ้

1. ต าแหน่งงาน 
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและสืบสานพระราชด าริ  อัตราค่าจ้าง 

15,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาจ้างระหว่าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 รวมจ านวน 
12 เดือน เพื่อปฏิบัติงานในการน้อมน า ขยายผล และเผยแพร่แนวพระราชด าริ โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ และถ่ายทอดไปสู่ประชาชนในพื้นที่ โดยก าหนดปฏิบัติงานประจ าหน่วยปฏิบัติของกรมป่าไม้
ตามที่ระบุ 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1  เป็นผู้มสีญัชาติไทย 
2.2 เป็นผู้มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรบัสมคัร 
2.3 วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ไม่จ ากัดสาขา 
2.4 เป็นผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ต้ังของหน่วยงานที่จะปฏิบัติงาน ยกเว้นหน่วยงาน 

                     ที่ตั้งอยู่กรุงเทพมหานคร 
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2.5 เป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   
2.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ/มาตรการต่างๆ ของภาครัฐทั้งหมด 
2.7 ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตหรือประสาท 
2.8 ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็น  

                    อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด  
2.9 มีความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ 

3. ต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัคร 
  เปิดรับสมัคร จ านวน ๑๔ อัตรา โดยก าหนดให้ไปปฏิบัติงานประจ า ณ หน่วยงาน ดังนี้ 
  จังหวัดพิษณุโลก   
    3.1 ฝ่ายโครงการพระราชด าริ ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ สาขา   
          พิษณุโลก จ านวน ๒ อัตรา  

  3.2 โครงการเข่ือนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (สว่นที่ ๑) จังหวัดพิษณุโลก 
           จ านวน ๑ อัตรา 
      3.3 โครงการเข่ือนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส่วนที่ ๒) จังหวัดพิษณุโลก 

      จ านวน ๑ อัตรา 
      3.4 โครงการเข่ือนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส่วนที่ ๓) จังหวัดพิษณุโลก 

     จ านวน ๑ อัตรา 
      3.๕ โครงการเข่ือนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส่วนที่ ๔) จังหวัดพิษณุโลก 

     จ านวน ๑ อัตรา 
      3.๖ โครงการเข่ือนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส่วนที่ ๕) จังหวัดพิษณุโลก 

     จ านวน ๑ อัตรา 
      3.๗ โครงการเข่ือนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส่วนที่ ๖) จังหวัดพิษณุโลก 

     จ านวน ๑ อัตรา 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

      3.8 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ าป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
            พื้นที่ 1 (ลุ่มน้ าห้วยน้ าก้อ)  จ านวน 1  อัตรา 
  3.9 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ าป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    
            พื้นที่ 2 (ลุ่มน้ าห้วยใหญ่)   จ านวน 1  อัตรา 
  3.10 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ าป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
              พื้นที่ 3 (ลุ่มน้ าห้วยป่าเลา)   จ านวน 1  อัตรา 
  3.11 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ าป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
              พื้นที่ 4 (ลุ่มน้ าห้วยนา)  จ านวน 1  อัตรา 
  3.12 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ าป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
              พื้นที่ 5 (ลุ่มน้ าคลองล ากง)  จ านวน 1  อัตรา 
      3.13 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ าป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
              พื้นที่ 6 (ลุ่มน้ าห้วยเล็ง) จ านวน 1  อัตรา 
 
     (ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี ๔ สาขา

พิษณุโลก รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์) 
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4. การรับสมัคร 
     4.1 ก าหนดรับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 15 – 22 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ       
           (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายโครงการพระราชด าริ ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ ส านักจัดการ   
           ทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก โทร. 055-322612 

      4.2 ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานรับรองส าเนาถูกต้อง ดังนี้ 
 4.2.1 รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว ชุดสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด  
         ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จ านวน 3 รูป   
 4.2.2 ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
 4.2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
 4.2.4 ส าเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองการจบการศึกษา และใบรับรองผลการเรียน  
          (Transcript) ไม่ต่ ากว่าวุฒิปริญญาตรี ไม่จ ากัดสาขา จ านวน 1 ฉบับ 
 4.2.5 ใบรับรองแพทย์ โรงพยาบาลของรัฐบาล จ านวน 1 ฉบับ  

4.3 ผู้สมัครต้องสมัครแยกตามหน่วยงานที่มีความประสงค์จะไปปฏิบัติงาน และสามารถสมัคร 
 ได้มากกว่าหนึ่งหน่วยงาน 

5. การสอบคัดเลือก 
    ด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง จากประวัติ

ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และทัศนคติในการท างาน 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ ในวันที่ ๒3 กันยายน 2563 ณ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ 

สาขาพิษณุโลก และทางเว็บไซต์ https://www.forest.go.th/phitsanulok/th/ 
7. ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ 

วันที่ ๒5 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา ๐๙.00 น. – ๑๖.3๐ น. ณ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ 
สาขาพิษณุโลก 

8. ประกาศผลการสอบ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการจ้างงาน ในวันที่ ๒8 กันยายน 2563 ณ ส านักจัดการทรัพยากร

ป่าไม้ ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก และทางเว็บไซต์  https://www.forest.go.th/phitsanulok/th/ 

9. การรายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้าง 
  วันที่ ๓๐ กันยายน 2563 ระหว่างเวลา ๐๙.00 น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ฝ่ายโครงการพระราชด าริ 
ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก  โทร 055-322612 

 
ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 

 
 

                                     (                                             ) 
                                     ............................................................. 
         ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที.่.................... 
                                      ปฏิบัติร 
ชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ 

https://www.forest.go.th/phitsanulok/th/

