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ประกาศกรมปาไม 

เรื่อง  รายช่ือผูผานการประเมนิความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ที่ 1 (สอบขอเขยีน)  

และทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย (วิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร) และมสีทิธิ์เขารับการประเมนิความรู 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ)  

ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตร เจาหนาที่การเกษตร ผูชวยเจาหนาที่การเกษตร  

และพนักงานพทิักษปา ของสํานักจัดการปาชุมชน 

____________________________ 

 ตามประกาศกรมปาไม ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60 ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับ

การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน

ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน) ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตร 

เจาหนาที่การเกษตร ผูชวยเจาหนาที่การเกษตร และทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย ตําแหนงพนักงาน

พทิักษปา ของสํานักจัดการปาชุมชน จํานวน 291 ราย และไดดําเนนิการประเมนิความรู ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย) เมื่อวันเสารที่ 17 มิถุนายน 2560 

เวลา 06.30 – 12.00 น. ณ สนามฟุตบอลศิริลักษณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 

และประเมนิความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบขอเขียน) เมื่อวันอาทิตยที่ 18 มิถุนายน 2560  

เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ  นัน้ 

 กรมปาไม โดยสํานักจัดการปาชุมชน จึงขอประกาศรายช่ือผูผานการประเมินความรู 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบขอเขียน) และทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย 

และมีสิทธิ์เขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ) 

ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตร เจาหนาที่การเกษตร ผูชวยเจาหนาที่การเกษตร และพนักงานพิทักษปา 

ของสํานักจัดการปาชุมชน ตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ดังตอไปนี้ 

 ๑. รายช่ือผูผานการประเมนิความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัง้ที่ 1 (สอบ

ขอเขยีน) และผูผานการประเมนิการทดสอบสมรรถภาพทางรายกาย (วิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร) และมีสิทธิ์

เขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ) และกําหนดวัน 

เวลา และสถานที่ในการประเมนิสมรรถนะ ครัง้ที่ 2 (สอบสัมภาษณ) 

 ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

2. กําหนดวัน... 
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 2. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ครัง้ที่ 2 (สอบสัมภาษณ) 

 ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

 3. ระเบยีบปฏบิัตเิกี่ยวกับการประเมนิความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

(สอบสัมภาษณ) 

 ใหผูสมัครปฏบิัตติามระเบยีบดังนี้ 

 ๑. แตงกายใหสุภาพเรยีบรอยตามประเพณนียิม กลาวคอื  

 - สุภาพสตร ี สวมเสื้อ กระโปรง หรอื ชุดสูทกางเกง สวมรองเทาหุมสน   

 - สุภาพบุรุษ  สวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน  

 ๒. เปนหนาที ่ของผูสมัครจะตองทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

 ๓. หลักฐานและเอกสารที่ตองนํามายื่นวันสอบสัมภาษณ 

  3.1 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถาย

ลายมอืช่ือ และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรอืใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ซึ่งมรูีปถายลายมือช่ือ 

และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรอืหนังสอืเดนิทาง (passport) พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ 

 ๓.2 ใบสมัครที่พิมพจากอนิเตอรเน็ตที่มเีลขประจําตัวสอบ โดยใหติดรูปถายหนาตรง 

ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ซึ่งถายไวไมเกิน  ๖ เดือน ขนาด 1 x ๑.๕ นิ้ว แลวลงลายมือช่ือในใบสมัคร

ใหครบถวน 

 ๓.3 ใบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงวา

เปนผูมวีุฒกิารศกึษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร ฉบับจรงิ  พรอมสําเนาจํานวนอยางละ ๑ ฉบับ โดยจะตอง

สําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครคือ วันท่ี 23 พฤษภาคม 

๒๕60 ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒ ิ     

ที่สถานศกึษาออกให โดยระบุสาขาวชิาที่สําเร็จการศกึษา และวันที่ทีไ่ดรับอนุมัตปิระกาศนียบัตร ซึ่งจะตอง

อยูภายในกําหนดวันปดรับสมัครมายื่นแทนก็ได 

 ๓.๔ สําเนาทะเบยีนบานฉบับจรงิ  พรอมสําเนาจํานวน ๑ ฉบับ 

 ๓.๕ หลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญงิ) ใบเปลี่ยน

ช่ือ–ช่ือสกุล (ในกรณทีี่ช่ือ–ช่ือสกุลในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)  พรอมสําเนาอยางละ ๑ ฉบับ   

 3.6 หนังสอืรับรองการผานงาน จํานวน 1 ฉบับ (ถาม)ี 

 ๓.7 หลักฐานการผานการรับราชการทหาร (เฉพาะผูสมัครเพศชาย)  พรอมสําเนา  

จํานวน ๑ ฉบับ 

 

3.8 หนังสอื... 
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 ๓.8 หนังสือรับรองการทํางาน จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะตําแหนงพนักงานพิทักษปา) 

แสดงวามคีวามรูความชํานาญ ประสบการณในงานที่มลีักษณะงานสอดคลองกับงานที่ตองปฏิบัติ เปนเวลา

ไมนอยกวา 5 ป (ตองสามารถพสิูจนใหเห็นถงึความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน

จากนายจาง หรอืหนวยงาน) 

 ท้ังน้ี ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” ในสําเนาเอกสารทุกฉบับ ลงชื่อ 

วันที่ และระบุเลขประจําตัวสอบ กํากับไวมุมบนดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร 

 อน่ึง กรณีท่ีตรวจสอบพบภายหลังวาหลักฐานและเอกสารการรับสมัครสอบ

หรือมีคุณสมบัติการสมัครสอบไมถูกตอง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมปาไม

จะถือวาผูสมัครเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคร้ังน้ีตั้งแตตน และไมมีสิทธิ์ไดรับจัดจาง

เปนพนักงานราชการหรือเรยีกรองสทิธิ์ใด ๆ ท้ังสิ้น 

 ๔. การเขารับการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ) 

ตองปฏบิัตดิังนี้ 

 ๔.๑ หามใชเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดระหวางเขารับ

การประเมนิสมรรถนะ 

 ๔.๒ ใหผูเขารับการประเมินสมรรถนะมารายงานตัวกอนชวงเวลาในการประเมิน

สมรรถนะไมนอยกวา ๓๐ นาที  

 ๔.๓ ตองเช่ือฟงและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการหรือเจาหนาที่

ควบคุมการประเมนิสมรรถนะโดยเครงครัด 

 ๔.๔ ตองเขาประเมินสมรรถนะกับกรรมการตามที่เจาหนาที่ดําเนินการประเมิน

สมรรถนะกําหนดใหเทานัน้ 

 ๔.๕ ผูเขารับการประเมินสมรรถนะมาถึงสถานที่ประเมินสมรรถนะหลังจากเริ่ม

ชวงเวลาในการประเมนิสมรรถนะ จะไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินสมรรถนะ 

 ๔.๖ เมื่อประเมินสมรรถนะเสร็จแลว ตองไปจากสถานที่ประเมินสมรรถนะโดยพลัน 

หามติดตอกับผูที่ยังไมไดเขาประเมินสมรรถนะ และตองไมกระทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนผูที่ยัง

ประเมินสมรรถนะอยู 

 ๔.๗ ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผูใด

ทุจรติ หรอืพยายามทุจรติอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมนิสมรรถนะ คณะกรรมการดําเนนิการ

ประเมนิสมรรถนะจะพจิารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได 

 ๔.๘ ผูใดไมมาภายในกําหนดวัน ชวงเวลาในการประเมนิ และสถานที่ดังกลาว ถอืวา 

สละสทิธิ์และไมมสีทิธิ์เขารับการประเมนิสมรรถนะครัง้นี้ 

กรมปาไม... 
















