ประกาศกรมชลประทาน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน เพื่อแตงตั้ง (เลื่อน) ใหดํารงตําแหนง
สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) ตําแหนงระดับ 7 ว
ด ว ยกรมชลประทานจะดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะเข า รั บ การประเมิ น ผลงาน เพื่ อ แต ง ตั้ ง
(เลื่อน) ใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) ตําแหนงระดับ 7 ว
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
และตามประกาศ อ.ก.พ. กรม
ชลประทาน ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ดังนี้
1. ตําแหนงที่เปดรับสมัคร
ลําดับ
ชื่อตําแหนง
ที่
1. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย
และแผน 7 ว
2. นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ว
3. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย
และแผน 7 ว
4. บุคลากร 7 ว

ตําแหนง
สวน/กลุม/ฝาย/โครงการ
เลขที่
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
36

สํานัก/กอง
กรมชลประทาน

171
512

กลุมงานเงินนอกงบประมาณ
กลุมงานวิเคราะหนโยบาย

กองการเงินและบัญชี
กองแผนงาน

6708

ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
สวนบริหารงานบุคคล

สํานักพัฒนาโครงสรางและ
ระบบบริหารงานบุคคล

2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติ ฯ ตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
3. การรับสมัครเขารับการคัดเลือก ( ตั้งแตวันที่ 14 ตุลาคม - 28 ตุลาคม 2551)
3.1 กรณีสมัครดวยตนเอง ใหยื่นใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการคัดเลือกที่กลุมพัฒนา
ระบบงานและอัตรากําลัง สวนบริหารงานบุคคล สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล ตั้งแต
วันที่ 14 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ
/3.2 กรณีสมัคร...

-23.2 กรณีสมัครทางไปรษณีย ใหสงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการคัดเลือก โดย
จ า หน า ซองถึ ง กลุ ม พั ฒ นาระบบงานและอั ต รากํ า ลั ง ส ว นบริ ห ารงานบุ ค คล สํ า นั ก พั ฒ นาโครงสร า งและ
ระบบบริ ห ารงานบุ ค คล กรมชลประทาน เลขที่ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร อาคารอํานวยการชั้น 4 (วงเล็บมุมซองดานลางขวามือวาสมัครตําแหนงระดับ 7 ว) ภายใน
วันที่ 28 ตุลาคม 2551 ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับจดหมายเปนสําคัญ หากพน
กําหนดระยะเวลาจะไมรับพิจารณาใบสมัครดังกลาว
อนึ่ง ผูสนใจสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่เบอรโทรศัพท 0-2241-5049 และดู
รายละเอียดไดที่เว็บไซต http://information.rid.go.th/adv/
4. เอกสารที่ตองยื่นพรอมใบสมัครเขารับการคัดเลือก ประกอบดวย
4.1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1)
4.2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (เอกสารหมายเลข 2)
4.3 แบบแสดงผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป (เอกสารหมายเลข 3)
4.4 ชื่อผลงานที่จะสงประเมิน พรอมทั้งเคาโครงเรื่อง สัดสวนของผลงานในสวนที่ตนเอง
ปฏิบัติ และรายชื่อผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี) จํานวนอยางนอย 1 เรื่อง (จํานวนผลงานที่จัดสงขึ้นอยูกับคุณภาพ
ของผลงานตามเกณฑการตัดสินคุณภาพของผลงานที่กําหนดตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงาน ซึ่งอาจ
แตกตางกันในแตละสายงาน) (เอกสารหมายเลข 4)
4.5 ขอเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน จํานวน 1 เรื่อง (เอกสารหมายเลข 5)
5. วิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานตาม
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ อ.ก.พ.กรมชลประทานกํ า หนด ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทานลงวั น ที่
31 มีนาคม 2551
6. เกณฑการตัดสินผูไดรับการคัดเลือก
6.1 ผูที่ถือวาเปนผูไดรับการคัดเลือก จะตองไดรับคะแนนรวมจากคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลไมนอยกวารอยละ 70 ขึ้นไป
6.2 กรณีที่มีผูผานการคัดเลือกหลายคน ใหผูไดรับคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับการคัดเลือก
ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ จะตองรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกพรอมทั้งเหตุผลในการ
พิจารณาตออธิบดี เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนที่จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
/7.การประกาศ...

-37. การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลจะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกอยางเปดเผย ณ กลุมพัฒนา
ระบบงานและอัตรากําลัง สวนบริหารงานบุคคล สํานักพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานบุคคล และที่
เว็บไซต http://information.rid.go.th/adv/ และแจงใหผูรับการคัดเลือกทราบและใหสงผลงานเพื่อเขารับการ
ประเมินตอไป ทั้งนี้ เปดโอกาสใหมีการทักทวงไดภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ ในกรณีชื่อผลงาน
พรอมทั้งเคาโครงเรื่องและสัดสวนของผลงานไมตรงตามความเปนจริง หรือเปนกรณีการอางและคัดลอกผลงาน
ของผูอื่น จะตองดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 เรื่อง
มาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการ
ประเมินบุคคล
ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2551

คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
(แนบทายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2551)
1. คุณสมบัติของบุคคล ประกอบดวย
1.1 วุฒิการศึกษา ตองตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
หรือไดรับการยกเวนจาก ก.พ.
1.2 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง ใหเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยไดดํารงตําแหนงในระดับ 6
มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 มาแลวไมนอยกวา 4 ป
1.3 ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งตามคุณวุฒิ
และระดับตําแหนงดังนี้
1.3.1 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา จะตองมีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนง
ในสายงานที่จะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 7 ป
1.3.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา จะตองมีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง
ในสายงานที่จะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 5 ป
1.3.3 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา จะตองมีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง
ในสายงานที่จะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 3 ป
ทั้งนี้ ผูไดรับการคัดเลือกจะตองดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่จะแตงตั้ง
มาแลวไมนอยกวา 1 ป
2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ลําดับ
ที่

ตําแหนง

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

1 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย 1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางสังคมศาสตร หรือทางสาขาวิชาที่กรม
เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปน
และแผน 7 ว
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ
2. ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการวางแผนการบริหาร วิจัยสังคมศาสตร
รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร หรือทางสาขาวิชาที่กรมเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใช เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได หรือ
3. ไดรับปริญญาเอก ทางการวางแผนการบริหาร เศรษฐศาสตร วิจัยสังคมศาสตร
หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
1

ลําดับ
ที่

ตําแหนง

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

2 นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ว 1.ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พณิชยศาสตร เศรษฐศาสตร
ซึ่งไดศึกษาวิชาบัญชีมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
2. ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พณิชยศาสตร หรือทางอื่นที่
ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
3.ไดรับปริญญาเอกทางบัญชี หรือทางอื่นที่ ก.พ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญชีหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป
3 บุคลากร
1. ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรองแลว หรือ
ทางสาขาวิชาที่กรมเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือทางอื่นที่
ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได หรือ
2. ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการบริหาร หรือทางสาขาวิชาที่
กรมเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบุคคลของสวนราชการ หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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