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การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขัน
ได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้
ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น 
(ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบตัิการ และ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) 



 

รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกใน 
ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

1. ชื่อต ำแหน่ง  นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร 

2. จ ำนวนต ำแหน่งว่ำงครั้งแรก 1 ต ำแหน่ง  หน่วยงำนที่จะบรรจุ กลุ่มงำนคลังและพัสดุ ส ำนักงำนเลขำนุกำร
กรม อัตรำเงินเดือน 15,000 – 16,500 บำท ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่ำใด ให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข กำรก ำหนดอัตรำเงินเดือนส ำหรับคุณวุฒิ
ที่ ก.พ. รับรอง ลงวันที่ 2 ธันวำคม 2554 

3.   ลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน 
ปฏิบัติงำนด้ำนวิชำกำรพัสดุ ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
และมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้  

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
1.1 รวบรวมและศึกษำข้อมูลในงำนพัสดุ เพ่ือก ำหนดคุณภำพ และมำตรฐำนของพัสดุ 
1.2 ตรวจสอบและดูแลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแบบต่ำง ๆ เช่น กำรตกลงรำคำ กำรสอบรำคำ 

ประกวดรำคำ วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบของส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ 
1.3 จัดท ำรำยละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพำะวัสดุ 

เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบวัสดุต่ำง ๆ ได้โดยสะดวก 
1.4 ซ่อมแซมและดูแลรักษำพัสดุในครอบครอง เพ่ือให้มีสภำพที่พร้อมใช้งำน 
1.5 จ ำหน่ำยพัสดุเมื่อช ำรุดหรือเสื่อมสภำพ หรือไม่จ ำเป็นในกำรใช้งำนทำงรำชกำรอีก

ต่อไป เพ่ือให้พัสดุเกิดประโยชน์แก่ทำงรำชกำรให้มำกที่สุด 
1.6 ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนงำนพัสดุแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำ เช่น ให้ค ำแนะน ำในกำร

ปฏิบัติงำน วำงโครงกำรก ำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท ำคู่มือประจ ำส ำหรับกำรฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและข้อก ำหนด 

2. ด้ำนกำรวำงแผน 
วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมด ำเนินกำรวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือ

โครงกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

3.1 ประสำนงำน ท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิด
ควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด 

3.2 ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

4. ด้ำนกำรบริกำร 
4.1 ให้ค ำแนะน ำ ตอบปัญหำ และชี้แจงเกี่ยวกับงำนพัสดุที่ตนมีควำมรับผิดชอบในระดับ

เบื้องต้นแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทรำบข้อมูลและควำมรู้ต่ำง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ 

4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดท ำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงำนพัสดุ เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำนและใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนด 
นโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ 
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4. ระยะเวลำกำรรับสมัคร  ระหว่ำงวันที่ 20 ธันวำคม 2564 ถึงวันที่ 28 ธันวำคม 2564 

5.  วิธีกำรสมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
5.๑  กำรสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้  

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน โดยมีรูปถ่ำยและเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก ปรำกฏชัดเจน 
จ ำนวน 1 ฉบับ 

- รูปถ่ำยขนำด ๑.๕ x ๒ นิ้ว (ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร) จ ำนวน ๑ รูป 
- ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน จ ำนวน 2 ฉบับ 
- ส ำเนำหนังสือรับรองผลกำรสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปของส ำนักงำน ก.พ. จ ำนวน 

1 ฉบับ  
 

5.๒  กำรสมัครทำงไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 
 5.๒.๑ กรอกข้อควำมในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ำยขนำด ๑.๕ x ๒ นิ้ว (ถ่ำยไว้
ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร) และลงลำยมือชื่อ (ลำยเซ็น) ในใบสมัคร 
 5.๒.๒ ส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสำรตำม 5.1 ทำงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังกลุ่มงำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 118/1 อำคำรทิปโก้ 2  
ถนนพระรำมที่ 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวำคม 2564 ถึงวันที่  
28 ธันวำคม 2564 โดยถือวันที่ที่ท ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทับตรำรับจดหมำยของผู้สมัครเป็นวันสมัคร 
เอกสำรสมัครที่ส่งภำยหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ 

6. วัน เวลำ และวิธีกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
6.1 ผู้สมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งต้องมำเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับ

ต ำแหน่งในวันที่ 10 มกรำคม 2565 เวลำ 10.15 น. ณ ห้องประชุม 1004 ชั้น 10 ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อำคำรทิปโก้ 2 

6.2 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จะประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง
โดยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์ ทั้งนี้  ผู้ผ่ำนกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งต้องเป็นผู้ได้คะแนนประเมิน 
ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 

6.๓ หลักฐำนที่ต้องน ำมำในวันประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
6.3.1 บัตรประจ ำตัวประชำชน บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยมีรูปถ่ำยและเลขประจ ำตัว

ประชำชน 13 หลักของผู้ถือบัตรปรำกฏชัดเจน 
6.3.2  หลักฐำนกำรส่งใบสมัครเข้ำรับกำรประเมินทำงไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (กรณีสมัครทำง

ไปรษณีย์) 

7. ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง หรือสมัครเข้ำรับกำรประเมิน 
ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งแล้วแต่ไม่ได้รับกำรคัดเลือก ยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งเดิม 
และมีสิทธิอยู่ตำมเดิม  

8. ผู้ที่ได้รับแจ้งให้สมัคร หรือสมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง หรือผู้ที่รับกำรคัดเลือก  
ในต ำแหน่งที่ประเมินนี้  ผู้ใดถูกยกเลิกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งที่ใช้เพ่ือกำรคัดเลือกบรรจุ  หรือ
ได้รับกำรเรียกตัว และได้แจ้งควำมจ ำนงเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้วว่ำจะรับกำรบรรจุ หรือได้รับกำรบรรจุและ
แต่งตั้งในต ำแหน่งที่ใช้เพ่ือกำรคัดเลือกบรรจุ หรือในต ำแหน่งอ่ืน ๆ ของกำรสอบครั้งเดียวกันกั บต ำแหน่ง
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ดังกล่ำว ผู้นั้นหมดสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง หรือหมดสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับกำร
คัดเลือก หรือหมดสิทธิที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งที่ประเมินนี้ แล้วแต่กรณี  

9.  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งใหม่นี้ จะมีสิทธิได้รับกำรบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิก 
กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

10. บัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำรนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน
ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ยังไม่หมดอำยุ 
หรือยังไม่ถูกยกเลิก 

11. ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ไม่ประสงค์จะรับโอนผู้ที่เป็นข้ำรำชกำร 
หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งที่ได้รับกำรประเมินนี้  

๑2. ผู้สมัครสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕00 ต่อ 6716 หรือ  
0 2265 6524 ก่อนวันท ำกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

 
แผนด ำเนินกำร 
- วันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสม          วันที่ 30 ธันวำคม 2564 
- วันประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สัมภำษณ์)      วันที่ 10 มกรำคม 2565  
- วันประกำศข้ึนบัญชีผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก          วันที่ 18 มกรำคม 2565 
- วันรำยงำนตัวเพ่ือรับกำรบรรจุ     วันที่ 25 มกรำคม 2565 
- วันบรรจุ         วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2565 



 

เลขประจ ำตัวเข้ำรับกำรประเมิน……………..………...... 

ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 
เรียน  เลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   

 

ด้วยข้ำพเจ้ำสอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร ล ำดับที่………… ตำมประกำศผล 
กำรสอบแข่งขันของส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 6 สิงหำคม 2563  
มีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร ของส ำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งรำยละเอียดเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
๑. ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ – นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว)…………………………………………......................…สัญชำติ……………......
เกิดวันที่…….....…เดือน…..................……พ.ศ……………อำยุ……….ปี………..เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  
เลขประจ ำตัวประชำชน                                                                               

     เกิดท่ี..................................................................................................จังหวัด…….................……………………… 
๒. สถำนที่ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว 

บ้ำนเลขท่ี………….....หมู่ที่…………….........ตรอก/ซอย………………………...................…...........................
ถนน…………………………………..................ต ำบล/แขวง………………..................…………………….................
อ ำเภอ/เขต…………................………………จังหวัด………………........………......รหัสไปรษณีย์           
โทรศัพท์…………………............................................E-mail: ………………........................………………………...... 

๓. ประวัติกำรศึกษำ (ให้กรอกทุกวุฒิที่ได้รับ และแนบส ำเนำแสดงผลกำรเรียนเฉพำะวุฒิที่ใช้สมัครเข้ำรับกำร
ประเมินพร้อมใบสมัคร) 

 
วุฒิที่ได้รับ 

 
สำขำ/วิชำเอก 

เกรดเฉลี่ย 
(GPA) 

 
ชื่อสถำนศึกษำ 

 
พ.ศ.ที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ม.๖ / ปวช.  
 

   

ปวท. / ปวส./ อนุปริญญำ  
 

   

ปริญญำตร ี  
 

   

ปริญญำโท  
 

   

ก ำลังศึกษำต่อ /อืน่ๆ  
 

   

 

 
รูปถ่าย  

ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว 
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๔. ประวัติกำรท ำงำน / กำรฝึกอบรม 
 

สถำนที่ท ำงำน / ฝึกงำน 
 

ต ำแหน่ง 
 

เงินเดือน 
ระยะเวลำ  

พ.ศ. – พ.ศ. 
 

เหตุผลที่ลำออก 
     
     
     
     
     
     
     

 
๕. ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ………………………………........................................................................................ 
............................................................. .................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................ ...... 
 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
     (ลงชื่อ)…………………………………..…….ผู้สมัครเข้ำรับกำรประเมิน 
                ………./…………./………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ของกรมควบคุมมลพิษไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

1. ชื่อต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 

2. จ ำนวนต ำแหน่งว่ำงครั้งแรก 1 ต ำแหน่ง  หน่วยงำนที่จะบรรจุ  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนเลขำนุกำร
กรม อัตรำเงินเดือน 11,500 – 12,650 บำท ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่ำใด ให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข กำรก ำหนดอัตรำเงินเดือนส ำหรับคุณวุฒิ
ที่ ก.พ. รับรอง ลงวันที่ 2 ธันวำคม 2554 

3.   ลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติ 
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำ ปฏิบัติงำน

ด้ำนธุรกำร สำรบรรณ หรือบริกำรทั่วไป ตำมแนวทำง แบบอย่ำง ขั้นตอน และวิธีกำรที่ชัดเจน ภำยใต้กำร
ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย และมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ 
ดังนี้  

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
1.1 ปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนบริกำรทั่วไป เช่น กำรรับส่งลงทะเบียน ร่ำง

หนังสือโต้ตอบจัดเตรียมกำรประชุม กำรบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งำนต่ำงๆ ด ำเนินไปได้โดยสะดวกรำบรื่น
และมีหลักฐำนตรวจสอบได้ 

1.2 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสำร หลักฐำนหนังสือตำมระเบียบวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือสะดวกต่อกำรค้นหำ และเป็นหลักฐำนทำงรำชกำร 

1.3 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส ำนักงำน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภำพไว้ใช้งำน
และอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 

1.4 รวบรวมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและข้อมูลต่ำง ๆ น ำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เพ่ือ
น ำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนต่อไป 

2. ด้ำนกำรบริกำร 
2.1 ติดต่อประสำนงำนกับบุคคลภำยในหน่วยงำนเดียวกันหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมรำบรื่น 
2.2 ให้บริกำรข้อมูลแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน ำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
2.3 ผลิตเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน และปฏิบัติ

หน้ำที่อื่นที่เก่ียวข้องตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

4.   ระยะเวลำกำรรับสมัคร  ระหว่ำงวันที่ 20 ธันวำคม 2564 ถึงวันที่ 28 ธันวำคม 2564 

5.   วธิีกำรสมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
5.๑  กำรสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐำนต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้  

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน โดยมีรูปถ่ำยและเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก ปรำกฏชัดเจน 
จ ำนวน 1 ฉบับ 

- รูปถ่ำยขนำด ๑.๕ x ๒ นิ้ว (ถ่ำยไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร) จ ำนวน ๑ รูป 
- ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรเรียน จ ำนวน 2 ฉบับ 
- ส ำเนำหนังสือรับรองผลกำรสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปของส ำนักงำน ก.พ. จ ำนวน 

1 ฉบับ  
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5.๒  กำรสมัครโดยทำงไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 
 5.๒.๑ กรอกข้อควำมในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ำยขนำด ๑.๕ x ๒ นิ้ว (ถ่ำยไว้
ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร) และลงลำยมือชื่อ (ลำยเซ็น) ในใบสมัคร 
 5.๒.๒ ส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสำรตำม 5.1 ทำงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังกลุ่มงำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 118/1 อำคำรทิปโก้ 2  
ถนนพระรำมที่ 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวำคม 2564 ถึงวันที่  
28 ธันวำคม 2564 โดยถือวันที่ที่ท ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทับตรำรับจดหมำยของผู้สมัครเป็นวันสมัคร 
เอกสำรสมัครที่ส่งภำยหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ 

6.   วัน เวลำ และวิธีกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
6.1 ผู้สมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งต้องมำเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับ

ต ำแหน่งในวันที่ 10 มกรำคม 2565 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1004 ชั้น 10 ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อำคำรทิปโก้ 2 

6.2 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จะประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง
โดยวิธีกำรสอบสัมภำษณ์ ทั้งนี้  ผู้ผ่ำนกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งต้องเป็นผู้ได้คะแนนประเมิน 
ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 

6.๓ หลักฐำนที่ต้องน ำมำในวันประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
6.3.1 บัตรประจ ำตัวประชำชน บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยมีรูปถ่ำยและเลขประจ ำตัว

ประชำชน 13 หลักของผู้ถือบัตรปรำกฏชัดเจน 
6.3.2 หลักฐำนกำรส่งใบสมัครเข้ำรับกำรประเมินทำงไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (กรณีสมัครทำงไปรษณีย์) 

7.   ผู้ที่ไม่ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง หรือสมัครเข้ำรับกำรประเมินควำม
เหมำะสมกับต ำแหน่งแล้วแต่ไม่ได้รับกำรคัดเลือก ยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งเดิม และ 
มีสิทธิอยู่ตำมเดิม 

8.   ผู้ที่ได้รับแจ้งให้สมัคร หรือสมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง หรือผู้ที่รับกำรคัดเลือก  
ในต ำแหน่งที่ประเมินนี้  ผู้ใดถูกยกเลิกจำกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งที่ใช้เพ่ือกำรคัดเลือกบรรจุ  หรือ
ได้รับกำรเรียกตัว และได้แจ้งควำมจ ำนงเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้วว่ำจะรับกำรบรรจุ หรือได้รับกำรบรรจุและ
แต่งตั้งในต ำแหน่งที่ใช้เพ่ือกำรคัดเลือกบรรจุ หรือในต ำแหน่ง อ่ืน ๆ ของกำรสอบครั้งเดียวกันกับต ำแหน่ง
ดังกล่ำว ผู้นั้นหมดสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง หรือหมดสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับกำร
คัดเลือก หรือหมดสิทธิที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งในต ำแหน่งที่ประเมินนี้ แล้วแต่กรณี 

9.   ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งใหม่นี้ จะมีสิทธิได้รับกำรบรรจุก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิก 
กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำนของกรมควบคุมมลพิษ 

10. บัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำนนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำนของกรมควบคุมมลพิษยังไม่หมดอำยุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก 

11. ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ไม่ประสงค์จะรับโอนผู้ที่เป็นข้ำรำชกำร 
หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับกำรคัดเลือกในต ำแหน่งที่ได้รับกำรประเมินนี้  
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๑2. ผู้สมัครสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕00 ต่อ 6716 หรือ  
0 2265 6524 ก่อนวันท ำกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

 
แผนด ำเนินกำร 
- วันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสม          วันที่ 30 ธันวำคม 2564 
- วันประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (สัมภำษณ์)      วันที่ 10 มกรำคม 2565  
- วันประกำศข้ึนบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือก          วันที่ 18 มกรำคม 2565 
- วันรำยงำนตัวเพ่ือรับกำรบรรจุ     วันที่ 25 มกรำคม 2565 
- วันบรรจุ         วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2565 
 



 

เลขประจ ำตัวเข้ำรับกำรประเมิน……………..………...... 

ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 
เรียน  เลขำธิกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   

 

ด้วยข้ำพเจ้ำสอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ล ำดับที่………… ตำมประกำศผล 
กำรสอบแข่งขันของกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2564 มีควำมประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรประเมิน
ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งรำยละเอียดเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
๑. ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ – นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว)…………………………………………......................…สัญชำติ……………......
เกิดวันที่…….....…เดือน…..................……พ.ศ……………อำยุ……….ปี………..เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  
เลขประจ ำตัวประชำชน                                                                               

     เกิดท่ี..................................................................................................จังหวัด…….................……………………… 
๒. สถำนที่ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว 

บ้ำนเลขท่ี………….....หมู่ที่…………….........ตรอก/ซอย………………………...................…...........................
ถนน…………………………………..................ต ำบล/แขวง………………..................…………………….................
อ ำเภอ/เขต…………................………………จังหวัด………………........………......รหัสไปรษณีย์           
โทรศัพท์…………………............................................E-mail: ………………........................………………………...... 

๓. ประวัติกำรศึกษำ (ให้กรอกทุกวุฒิที่ได้รับ และแนบส ำเนำแสดงผลกำรเรียนเฉพำะวุฒิที่ใช้สมัครเข้ำรับกำร
ประเมินพร้อมใบสมัคร) 

 
วุฒิที่ได้รับ 

 
สำขำ/วิชำเอก 

เกรดเฉลี่ย 
(GPA) 

 
ชื่อสถำนศึกษำ 

 
พ.ศ.ที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ม.๖ / ปวช.  
 

   

ปวท. / ปวส./ อนุปริญญำ  
 

   

ปริญญำตร ี  
 

   

ปริญญำโท  
 

   

ก ำลังศึกษำต่อ /อืน่ๆ  
 

   

 

 
รูปถ่าย  

ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว 
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๔. ประวัติกำรท ำงำน / กำรฝึกอบรม 
 

สถำนที่ท ำงำน / ฝึกงำน 
 

ต ำแหน่ง 
 

เงินเดือน 
ระยะเวลำ  

พ.ศ. – พ.ศ. 
 

เหตุผลที่ลำออก 
     
     
     
     
     
     
     

 
๕. ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ………………………………........................................................................................ 
....................................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................ ............................................................................................ ...... 
 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
     (ลงชื่อ)…………………………………..…….ผู้สมัครเข้ำรับกำรประเมิน 
                ………./…………./………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 
 
 

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน
ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 
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การสรรหาและเลือกสรร 
พนักงานราชการทั่วไป 

ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 









 
 
 
 

การสรรหาและเลือกสรร 
พนักงานราชการทั่วไป 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน 

 
 
 
 
 









































 
 
 
 

การสรรหาและเลือกสรร 
พนักงานราชการทั่วไป 

ต าแหน่งนิติกร 
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