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ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเล่ือนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการกองการอนุญาต
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่๑-๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา 
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

กรมป่าไม ้ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเล่ือน 
ข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ 

๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายช่ือข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม 

โดยวิธีการสัมภาษณ ์ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้ง 

ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม ้มาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการแจ้งให้ 

ข้าราซการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถดูรายละเลียดได้ที่ เา!นุว://6ป00.โ0เ๐5?.ร0ู.1เา 

/ป0่00เโ/ป0่0เทป6X^1๓1 และ ผพผ.ไอโ05ปรู0.■ป่า/]วธโ50ก/0แ'0น[3โ/

(นายอคิคร บ,ุชดำรงกิ) 
09บดีกรมป่าไม้



สำเนา

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้

เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม โดยวิธีการสัมภาษณ์

ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนช้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง 

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้

ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม ้ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ 

พลเรือนสามัญข้ึนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม ้และ กรมป่าไมีได้มีหนังสือ 

ที ่ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๑๐๘๙๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ขึ้นแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ โดยให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ฯ ในสังกัดกรมป่าไม้ทุกราย จัดส่งเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา ตั้งแต่วันที ่

๑ - ๑๔กรกฎาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

บัดนี ้ครบกำหนดระยะเวลาการจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกแล้ว ฉะนั้น 

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามแนวทางหนังสือสำนักงาน 

ก.พ. ที ่นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ และท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที ่๖ มีนาคม ๒๕๕๒ 
ทั้งนี้ฯ,นื่องจากสถาน!าารณ์กิารแพร่ระบาติจอิงิโรคตดเซื้อไวร้สโคิโรินา2019 หรือโควิด-!9 ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 

ดังนั้น เพื่อเป็นการป่องกันการแพร'ระบาด และงดการเดินทางข้ามเขตจังหวัดตามที่ราชการกำหนด  

คณะกรรมการ ๆ จึงกำหนดวิธีการประเมินความเหมาะสม โดยวิธีการสัมภาษณ์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (700 

(ะ(วก)บั!-6ก06) โดยเป็นไปตามมติคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้าราชการ 
พลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม ้ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และครั้งที ่๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที ่๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศรายชื่อข้าราชการ 

พลเรือนสามัญผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลความเหมาะสม โดยวิธีการสัมภาษณ์ (เฉพาะข้าราชการที่จัดส่ง 

เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา (แบบ ปม.๑ - ๔) ตามที่คณะกรรมการ ฯ กำหนด) และกำหนดวัน เวลา 
และสถานที่ในการประเมิน ดังนี้

๑. รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมโดยวิธีการสัมภาษณ ์

รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ (เอกสารแนบ ๑)

๒. กำหนดวัน...



๒

๒. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสม โดยวิธีการสัมภาษณ์

ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม ้

เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ สถานที่ท่ีกำหนด (เอกสฺารแนบ ๒)

ทั้งนี้ให้หน่วยงานที่ฃ้าราชการผู้มีรายชื่อปฏิบัติราชการอยู ่แจ้งให้ข้าราชการผู้มีรายชื่อทราบ 

และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ฯ ที่กำหนด และการดำเนินการคัดเลือกในค่รั้งน้ีจะแต่งต้ังผู้ได้รับ 

การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในตำแหน่งว่างเท่านั้นและจะไม่มีการประกาศขึ้นบัญชี 

ผู้ได้รับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ประกาศ ณ วันที ่(0 0 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงนาม) จิระศักดิ้ ชูความดี

(นายจิระคักดึ๋ ชูความดี) 

รองอธิบดีกรมป่าไม้

ประธานคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือก 
เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้

สำเนาถูกด้อง

(นายอนุพงษ ์แจ้วรัดถา) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 



เอกสารแนบ ๑

รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม โดยวิธีการสัมภาษณ ์

ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม ้

ในวันที ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการฯฉบับลงวันที่ กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๖๔)

-๑-

ลำดับ 

ที่
ชื่อ - สกุล

สังกัด

(ตามโครงสร้าง)

สถานที่ 

สอบสัมภาษณ์

๑ นายชาญณรงค ์เหล่าสูงเนิน ส่วนควบคุมไฟป่า

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

สจป. ๒ (เขียงราย)

๒ นายธนชัย จิตนาวณิชย์ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่๒ (เขียงราย)

สจป. ๒ (เขียงราย)

๓ นายถวิล จันธิยศ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)

สจป. ๒ (เชียงราย)

๔ ว่าที่ร้อยตรีกฤต วงษาลังการ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่๓ (ลำปาง)

สจป. ๓ (ลำปาง)

๕ นายเอนก ตาตระกูล ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่๓ (ลำปาง)

สจป. ๓ (ลำปาง)

๖ นายประคอง ปัญโญ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่๓ (ลำปาง)

สจป. ๓ (ลำปาง)

๗ นายสูรศักด ็คูณทวี ส่วนล่งเสริมการปลูกป่า
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

สจป. ๓ (ลำปาง)

๘ นายสายัณห์ เวียงนาค ส่วนล่งเสริมการปลูกป่า
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

สจป. ๓ (ลำปาง)

๙ นายธนเดช วัฒนจรัสพงศ์ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๓ (ลำปาง)

สจป. ๓ สาขาแพร่

๑๐ นายณ์ฐวุฒิ ถือคำ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

สจป. ๓ สาขาแพร่

๑๑ นายชาติระว ีสัญจร ส่วนจัดการป่าชุมชน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๓ (ลำปาง)

ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์

๑๒ นายพิเชฐ สำนวน ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์

๑๓ นายสนธยา วงษ์เมือง ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

สจป. ๔ (ตาก)

๑๔ นายมณีโชติ ฉกรรจ์ศิลป้ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
สจป. ๔ (ตาก)



เอกสารแนบ ๑
รายชื่อข้าราขการผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม โดยวิธีการสัมภาษณ ์

ในการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อากุโส ในสังกัดกรมป่าไม ้

ในวันที ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการ ฯ ฉบับลงวันท่ี ผีเ 0 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

ทั้งนี ้กรณีข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ฯ ที่ไม่มีรายชื่อปรากฏตามประกาศฉบับน้ี มีข้อสงสัยและข้อซักถามประการใด 

โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนการเจ้าหน้าที ่สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้โทร ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๒๘ 

ในวันและเวลาราชการ

ลำดับ 

ที่
ชื่อ - สกุล สังกัด

(ตามโครงสร้าง)

สถานที ่

สอบสัมภาษณ์

(5) นายภูรีย์วัฒน์ จันแจ ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๔ (ตาก)

ศูนย์ป่าไม้เพชรบุรณ์

๑๖ นายสำรวย ศักดี้ดาเดช ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่๕ (สระบุรี)

สจป. ๕ (สระบุรี)

๑๗ นายมงคล วงษ์เนียม ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๕ (สระบุรี)
สจป. ๕ (สระบุรี)

๑๘ นายปิยะชาติ ปิยะชน ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่๕ (สระบุรี)

สจป. ๕ (สระบุรี)

๑๙ นายถนอมพงษ ์สังข์ธูป ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่๕ (สระบุรี)

สจป. ๕ (สระบุรี)

๒๐ นายอรุณ ทุมวงค์ ส่วนควบคุมไฟป่า

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

สจป. ๖ (อุดรธานี)

๒๑ นายไพรัช ราชกิจ ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๖ (อุดรธานี)
สจป. ๖ (อุดรธานี)

๒๒ นายชยต วราพิริยะๆล ส่าใ เลุดการป^ท1ชน———------------------- สจ*ป. ๘ (นครราชสีมา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๘ (นครราชสีมา)

๒๓ นายเธียรพิพัฒน์ มีศร ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา)

สจป. ๘ (นครราชสีมา) .

๒๔ นายพงศ์พีระ วงศ์คำลือ ส่วนล่งเสริมการปลูกป่า
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่๙ (ชลบุรี)

สจป. ๙ สาขาปราจีนบุรี

๒๕ นายจรัส ยิ่งยงศ์ ส่วนจัดการป่าชุมชน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี ๙ (ชลบุรี)

สจป. ๙ สาขาปราจีนบุรี

๒๖ นายนเรศ เจริญภักดี ส่วนด่านป่าไม้

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

สจป. ๑๐ สาขาเพชรบุรี

๒๗ นายไพศาล ขนานชี ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

ศูนย์ป่าไม้ระนอง

-๒-



เอกสารแนบ ๒

กำหนดวัน เวลา และสถานที ่ในการประเมินความเหมาะสม โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราขการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาจุโส 

ในสังกัดกรมป่าไม้

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการ ฯ ฉบับลงวันที่ 60 0 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

วัน - เวลา และสถานที่ประเมิน รายชื่อผู้เข้าสอบ

วันที ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

ให้ผู้เข้ารับการประเมิน ฯ มารายงานตัว 

ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา หรือศูนย์ป่าไม ้

ที่กำหนด

ตั้งแต่.เว.&า ๖๘,-9-9.■น.■■เป็นท้นไป

เริ่มการประเมินเวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

สำดับท ๑ - ๒๗

รายขื่อตามเอกสารแนบ ๑

ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขา หรือศูนย์ป่าไม ้

ที่กำหนด

'(0^^๙

หมายเหต ุ๑. ให้ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสม โดยวิธีการสัมภาษณ ์มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด

๖. ให้ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสม โดยวิธีการสัมภาษณ ์ปฏิบัติตัวตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 
และประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมขาดิและสิ่งแวดล้อม กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

หรือ โควิด-19 อย่างเคร่งครัด



ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสม โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมและคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้น 

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้ 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการ ฯ ฉบับลงวันที ่ 60 0, กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

๑. ให้ข้าราชการผู้เข้ารับการสัมภาษณ ์แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบข้าราชการ

๒. เป็นหน้าที่ของช้าราชการผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ท่ีจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่สัมภาษณ ์ด้วยตนเอง

๓. ให้ข้าราชการผู้เข้ารับการสัมภาษณ์มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบตามวัน เวลา 

และสถานที่ที่กำหนด หากผู้ใดไม่มารายงานตัวภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ ้

และไม่ประสงค์เข้ารับการประเมินความเหมาะสม โดยวิธีการสัมภาษณ์ครั้งนี้

๔. ให้ข้าราชการผู้เข้ารับการสัมภาษณ ์นำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหลักฐานแสดงตน 

อื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้(กรณีไม่มีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ)ไปแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย กรณีที่ไม่แสดงบัตร 

ตามที่คณะกรรมการกำหนด เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เช้ารับการสัมภาษณ์ก็ได้

๕. ข้าราชการผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ 

ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด และเม่ือรับการสัมภาษณ์เสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลันห้ามติดต่อ  

กับผู้ท่ียังไม่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

๖. ข้าราชการผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ จะต้องไม่ทำการทุจริตในการสอบหรือมีพฤติกรรม 
ส่อไปในทางทุจริต หรือรบกวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์รายอื่น หรือฝ่าธีเนไม่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีการสัมภาษณ์ 

ทั้งนี้ในกรณีที่กระทำการทุจริตให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบบันทึกไว้ โดยอาจจะไม,แจ้ง 

ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทราบก็ได ้และอาจไม่พิจารณาให้คะแนนทุกองค์ประกอบของการคัดเลือก รวมทั้ง 

พิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบของทางราชการด้วย

๓!. หากปรากฏภายหลังว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้เช้ารับการสัมภาษณ ์ในการพิจารณา 

ความเหมาะสมและคัดเลอกรายใดมคุณสมบดีไม่ตรงตามหนงสป็สานกงาน ภ.พ. ท นร ๑๐๐๘/ว ๑๐ ลงวนท 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือกรมป่าไม ้ที ่ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๑๐๘๙๒ ลงวันที ่๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จะถือว่า 

ผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น และไม่สิทธึ๋เข้ารับการพิจารณาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือน 

สามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส


