ประกาศกรมชลประทาน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
________________
ด้วยกรมชลประทานจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ปรับปรุงใหม่ตามมติ อ.ก.พ.กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 7 / 2553 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 และ ครั้งที่ 3 / 2554 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554
โดยจะต้ อ งดํ า เนิ น การตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวั นที่ 15 กั นยายน 2548
ที่ นร 1006 /ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 และประกาศ อ.ก.พ.กรมชลประทาน ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ฯ ดังนี้
1. ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ลําดับ
ที่

ชื่อตําแหน่ง

1.

นักจัดการงานทั่วไป

2.

นักจัดการงานทั่วไป

ชํานาญการ
พิเศษ

86

ฝ่ายช่วยอํานวยการ
และประสานราชการ

สํานักงานเลขานุการกรม

3.

นักประชาสัมพันธ์

ชํานาญการ
พิเศษ

93

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่

สํานักงานเลขานุการกรม

4.

นักประชาสัมพันธ์

ชํานาญการ
พิเศษ

97

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

สํานักงานเลขานุการกรม

5.

นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ
พิเศษ

139

กลุ่มงานบัญชี

กองการเงินและบัญชี

ตําแหน่ง
ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย/โครงการ
เลขที่
ชํานาญการ
83 หัวหน้าฝ่ายช่วยอํานวยการ
พิเศษ
และประสานราชการ
ระดับ

สํานัก/กอง
สํานักงานเลขานุการกรม

/6. นักวิชาการเงินและบัญชี...

-2ลําดับ
ที่

6.

ตําแหน่ง
ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย/โครงการ
เลขที่
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ 171 กลุ่มงานเงินนอกงบประมาณ
พิเศษ
ชื่อตําแหน่ง

ระดับ

สํานัก/กอง
กองการเงินและบัญชี

7.

นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ
พิเศษ

201

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

กองการเงินและบัญชี

8.

นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ
พิเศษ

230

ฝ่ายควบคุมงบประมาณ

กองการเงินและบัญชี

9.

นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ
พิเศษ

245

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย

กองการเงินและบัญชี

10. นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ
พิเศษ

248

ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย

กองการเงินและบัญชี

11. นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ
พิเศษ

269

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

กองการเงินและบัญชี

12. นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ
พิเศษ

275

ฝ่ายการเงิน

กองการเงินและบัญชี

13. นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ
พิเศษ

294

หัวหน้าฝ่ายควบคุมเงินเดือน
และค่าจ้าง

กองการเงินและบัญชี

14. นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ
พิเศษ

295

ฝ่ายควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง

กองการเงินและบัญชี

15. นักวิชาการจัดหาที่ดิน

383

หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 1

กองกฎหมายและที่ดิน

ชํานาญการ
พิเศษ

/16. นักวิชาการจัดหาที่ดิน...

-3ลําดับ
ที่

ชื่อตําแหน่ง

16. นักวิชาการจัดหาที่ดิน

ตําแหน่ง
ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย/โครงการ
เลขที่
ชํานาญการ 389 หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 2
พิเศษ
ระดับ

สํานัก/กอง
กองกฎหมายและที่ดิน

17. นักวิชาการจัดหาที่ดิน

ชํานาญการ
พิเศษ

401

หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 4

กองกฎหมายและที่ดิน

18. นักวิชาการจัดหาที่ดิน

ชํานาญการ
พิเศษ

413

หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 6

กองกฎหมายและที่ดิน

19. นักวิชาการจัดหาที่ดิน

ชํานาญการ
พิเศษ

425

หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 8

กองกฎหมายและที่ดิน

20. นักวิชาการจัดหาที่ดิน

ชํานาญการ
พิเศษ

437

หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 10

กองกฎหมายและที่ดิน

21. นักวิชาการจัดหาที่ดิน

ชํานาญการ
พิเศษ

446

หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 11

กองกฎหมายและที่ดิน

22. นักวิชาการจัดหาที่ดิน

ชํานาญการ
พิเศษ

451

หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 12

กองกฎหมายและที่ดิน

23. นักวิชาการจัดหาที่ดิน

ชํานาญการ
พิเศษ

456

หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 13

กองกฎหมายและที่ดิน

24. นักวิชาการจัดหาที่ดิน

ชํานาญการ
พิเศษ

462

หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 14

กองกฎหมายและที่ดิน

25. นักวิชาการจัดหาที่ดิน

ชํานาญการ
พิเศษ

468

หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 15

กองกฎหมายและที่ดิน

/26. นักวิชาการจัดหาที่ดิน...

-4ลําดับ
ที่

ชื่อตําแหน่ง

26. นักวิชาการจัดหาที่ดิน

ตําแหน่ง
ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย/โครงการ
เลขที่
ชํานาญการ 479 หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 16
พิเศษ
ระดับ

สํานัก/กอง
กองกฎหมายและที่ดิน

27. นักจัดการงานทั่วไป

ชํานาญการ
พิเศษ

487

หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์
และเงินกองทุน

กองกฎหมายและที่ดิน

28. นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

ชํานาญการ
พิเศษ

511

กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย

กองแผนงาน

29. นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

ชํานาญการ
พิเศษ

6607 กลุ่มงานแผนงานและโครงการพิเศษ กองแผนงาน

30. นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

ชํานาญการ
พิเศษ

557

กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน

31. นักวิชาการพัสดุ

ชํานาญการ
พิเศษ

590

กลุ่มงานพัฒนาระบบพัสดุ

กองพัสดุ

32. นักวิชาการพัสดุ

ชํานาญการ
พิเศษ

633

หัวหน้าฝ่ายจัดหา 2

กองพัสดุ

33. นักวิชาการพัสดุ

ชํานาญการ
พิเศษ

634

ฝ่ายจัดหา 2

กองพัสดุ

34. วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร

ชํานาญการ
พิเศษ

755

หัวหน้ากลุ่มงานโทรคมนาคม
ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม

ศูนย์สารสนเทศ

35. นักวิชาการพัสดุ

ชํานาญการ
พิเศษ

794

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและคลังพัสดุ สํานักเครื่องจักรกล

/36. นักวิชาการพัสดุ...

-5ลําดับ
ที่

ชื่อตําแหน่ง

36. นักวิชาการพัสดุ

ตําแหน่ง
ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย/โครงการ
เลขที่
ชํานาญการ 799 ฝ่ายตรวจสอบและคลังพัสดุ
พิเศษ
ระดับ

สํานัก/กอง
สํานักเครื่องจักรกล

37. วิศวกรไฟฟ้า

ชํานาญการ
พิเศษ

958

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
และออกแบบ
ส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า

สํานักเครื่องจักรกล

38. วิศวกรไฟฟ้า

ชํานาญการ
พิเศษ

961

หัวหน้ากลุ่มงานกําหนดมาตรฐาน
และคุณลักษณะเฉพาะ
ส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า

สํานักเครื่องจักรกล

39. วิศวกรไฟฟ้า

ชํานาญการ
พิเศษ

964

หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบ
และวิเคราะห์
ส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า

สํานักเครื่องจักรกล

40. วิศวกรเครื่องกล

ชํานาญการ
พิเศษ

1000 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหารที่ 2
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2

สํานักเครื่องจักรกล

41. วิศวกรเครื่องกล

ชํานาญการ
พิเศษ

1098 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหารที่ 5
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5

สํานักเครื่องจักรกล

42. วิศวกรโยธา

ชํานาญการ
พิเศษ

1221 หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน
และวิศวกรรม 1
ส่วนวิศวกรรม

สํานักโครงการขนาดใหญ่

43. วิศวกรโยธา

ชํานาญการ
พิเศษ

1226 หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน
และวิศวกรรม 2
ส่วนวิศวกรรม

สํานักโครงการขนาดใหญ่

/44. วิศวกรโยธา...

-6ลําดับ
ที่

ชื่อตําแหน่ง

44. วิศวกรโยธา

ตําแหน่ง
ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย/โครงการ
เลขที่
ชํานาญการ 1232 หัวหน้ากลุ่มงานประเมินผล
พิเศษ
โครงการก่อสร้าง
ส่วนอํานวยการและติดตาม
ประเมินผล
ระดับ

สํานัก/กอง
สํานักโครงการขนาดใหญ่

45. วิศวกรโยธา

ชํานาญการ
พิเศษ

1346 ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรรม
การบริหาร
สํานักงานก่อสร้าง 4
(โครงการป่าสัก)

สํานักโครงการขนาดใหญ่

46. นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

ชํานาญการ
พิเศษ

1652 ฝ่ายแผนงานและประเมินผล

สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง

47. นิติกร

ชํานาญการ
พิเศษ

1663 กลุ่มกฎหมายจัดรูปที่ดิน

สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง

48. นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

ชํานาญการ
พิเศษ

1665 หัวหน้าฝ่ายกองทุนจัดรูปที่ดิน

สํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง

49. วิศวกรโยธา

ชํานาญการ
พิเศษ

6520 หัวหน้ากลุ่มงานวางโครงการ 1 สํานักบริหารโครงการ
ส่วนวางโครงการ

50. วิศวกรโยธา

ชํานาญการ
พิเศษ

6625 หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวางโครงการ สํานักบริหารโครงการ

51. นักวิเทศสัมพันธ์

ชํานาญการ
พิเศษ

6657 ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ

สํานักบริหารโครงการ

/52. นิติกร...

-7ลําดับ
ที่

ชื่อตําแหน่ง

52. นิติกร

ตําแหน่ง
ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย/โครงการ
เลขที่
ชํานาญการ 6767 ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม
พิเศษ
ระดับ

สํานัก/กอง
สํานักพัฒนาโครงสร้าง
และระบบบริหารงานบุคคล

53. วิศวกรสํารวจ

ชํานาญการ
พิเศษ

6977 หัวหน้าฝ่ายสํารวจวางหมุดหลักฐาน สํานักสํารวจด้านวิศวกรรม
ส่วนวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

54. วิศวกรสํารวจ

ชํานาญการ
พิเศษ

6989 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
และข้อมูลแผนที่
ส่วนวิศวกรรม

สํานักสํารวจด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

55. นักธรณีวิทยา

ชํานาญการ
พิเศษ

7257 หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน
และงบประมาณ
ส่วนวิศวกรรมธรณี

สํานักสํารวจด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

56. นักธรณีวิทยา

ชํานาญการ
พิเศษ

7258 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
วิศวกรรมธรณี
ส่วนวิศวกรรมธรณี

สํานักสํารวจด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

57. นักธรณีวิทยา

ชํานาญการ
พิเศษ

7260 หัวหน้ากลุ่มงานศิลากลศาสตร์
และธรณีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ส่วนวิศวกรรมธรณี

สํานักสํารวจด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

58. นักธรณีวิทยา

ชํานาญการ
พิเศษ

7263 หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุงฐานราก
ส่วนวิศวกรรมธรณี

สํานักสํารวจด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

59. วิศวกรโยธา

ชํานาญการ
พิเศษ

7268 หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน
และวิศวกรรม 2
ส่วนปฐพีกลศาสตร์

สํานักสํารวจด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา

/60. วิศวกรโยธา...

-8ลําดับ
ที่

ตําแหน่ง
ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย/โครงการ
เลขที่
ชํานาญการ 7478 กลุ่มออกแบบคันคูน้ํา
พิเศษ
และจัดรูปที่ดนิ

สํานักออกแบบวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรม

61. วิศวกรชลประทาน

ชํานาญการ
พิเศษ

7632 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้าํ
ส่วนบริหารจัดการน้ํา

สํานักอุทกวิทยา
และบริหารน้ํา

62. วิศวกรชลประทาน

ชํานาญการ
พิเศษ

7694 หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุง
โครงการชลประทาน
ส่วนปรับปรุงบํารุงรักษา

สํานักอุทกวิทยา
และบริหารน้ํา

63. วิศวกรชลประทาน

ชํานาญการ
พิเศษ

7705 หัวหน้ากลุ่มงานบํารุงรักษาหัวงาน
ส่วนปรับปรุงบํารุงรักษา

สํานักอุทกวิทยา
และบริหารน้ํา

64. วิศวกรชลประทาน

ชํานาญการ
พิเศษ

7717 หัวหน้ากลุ่มงานบํารุงรักษา
ระบบชลประทาน
ส่วนปรับปรุงบํารุงรักษา

สํานักอุทกวิทยา
และบริหารน้ํา

65. วิศวกรโยธา

ชํานาญการ
พิเศษ

7729 หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์
และติดตามพฤติกรรมเขื่อน
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน

สํานักอุทกวิทยา
และบริหารน้ํา

66. นักวิชาการเกษตร

ชํานาญการ
พิเศษ

7781 หัวหน้าสถานีทดลอง
การใช้น้ําชลประทานที่ 7
(ปัตตานี)
ส่วนการใช้น้ําชลประทาน

สํานักอุทกวิทยา
และบริหารน้ํา

ชื่อตําแหน่ง

60. วิศวกรโยธา

ระดับ

สํานัก/กอง

/2. คุณสมบัต.ิ ..

-92. คุณสมบัติของผู้มีสทิ ธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัตฯิ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
3. การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก (ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2554)
3.1 กรณีสมัครด้วยตนเอง ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการคัดเลือกที่ฝ่ายสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง ส่วนบริหารงานบุคคล สํานักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 15 มิถนุ ายน 2554
ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ
3.2 กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการคัดเลือก โดยจ่าหน้าซองถึง
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนบริหารงานบุคคล สํานักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล กรมชลประทาน
เลขที่ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (วงเล็บมุมซองด้านล่างขวามือว่าสมัครตําแหน่ง
ระดับชํานาญการพิเศษ) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ทัง้ นี้ จะถือวันทีท่ ี่
ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นสําคัญ หากพ้นกําหนดระยะเวลาจะไม่รับพิจารณาใบสมัครดังกล่าว
ทั้งนี้ ใบสมัครและเอกสารประกอบการคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจสอบจากงานการเจ้าหน้าที่
ของสํานัก/กอง ก่อน
อนึ่ง ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2241-7555 และดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ http://kromchol.rid.go.th/person/
4. เอกสารทีต่ ้องยื่นพร้อมใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ประกอบด้วย
4.1 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข 1)
4.2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (เอกสารหมายเลข 2)
4.3 แบบแสดงผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี (เอกสารหมายเลข 3)
4.4 ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเอง
ปฏิบัติ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทําผลงาน (ถ้ามี) จํานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง (จํานวนผลงานที่จัดส่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
ผลงานตามเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงานที่กําหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน ซึ่งอาจแตกต่างกัน
ในแต่ละสายงาน) (เอกสารหมายเลข 4)
4.5 ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
จํานวน 1 เรื่อง (เอกสารหมายเลข 5)
4.6 แบบตรวจสอบสําหรับงานการเจ้าหน้าที่
5. วิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการคั ดเลือกบุคคลเป็นผู้พิจารณาคั ดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิ นผลงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมชลประทานกําหนด ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551
/6. เกณฑ์การ...
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คุณสมบัติของผู้มีสทิ ธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกระดับชํานาญการพิเศษ
(แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554)
1. คุณสมบัติของบุคคล ประกอบด้วย
1.1 วุฒิการศึกษา ต้องตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
หรือได้รับการยกเว้นจาก ก.พ.
1.2 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือดํารงตําแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.กําหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
หมายเหตุ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 19 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่ง
ในระดับ 7 หรือที่ ก.พ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 6 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษได้
1.3 ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิ
และระดับตําแหน่งดังนี้
1.3.1 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จะต้องมีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน่ง หรือเคยดํารง
ตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี
1.3.2 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า จะต้องมีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน่ง หรือเคยดํารงตําแหน่ง
ในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
1.3.3 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จะต้องมีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน่ง หรือเคยดํารง
ตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
ทั้งนี้
ก) จะต้อ งดํารงตําแหน่ งในสายงานที่จ ะแต่งตั้ งหรือ ได้ ปฏิ บัติหน้าที่ใ นสายงานที่จ ะแต่ งตั้ ง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข) ในกรณีที่ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งตามข้อ ก) ไม่ครบ 1 ปี อาจพิจารณานําระยะเวลา
การดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
หรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่จะแต่งตั้ง มานับรวมเป็น
ระยะเวลาดํารงตําแหน่ งในสายงานที่จ ะแต่งตั้ งให้ค รบ 1 ปีได้ โดยให้ นั บได้ เ ฉพาะการดํา รงตําแหน่ ง
หรือเคยดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ระดับ 3
หรือ 4 เดิม) หรือสายงานที่เทียบเท่ากรณีเป็นข้าราชการตามกฎหมายอื่นและขณะนําเวลาดังกล่าวมานับ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและข้อกําหนดอืน่ ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ผู้นั้นต้องมีคณ
ที่จะแต่งตั้ง
/2. คุณสมบัต.ิ ..

-22. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ลําดับที่
1.

ตําแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

/2. นักประชาสัมพันธ์...

-3ลําดับที่
2.

ตําแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

/3. นักวิชาการเงินและบัญชี...

-4ลําดับที่
3.

ตําแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิช าใดสาขาวิช าหนึ ่ง หรือ
หลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับ หน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบและลัก ษณะงานที ่ป ฏิบ ัติ
หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิช าเศรษฐสาสตร์ หรือ สาขาวิช าใดสาขาวิช าหนึ่ง หรือ
หลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับ หน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบและลัก ษณะงานที่ป ฏิบัติ
หรือ สาขาวิช าอื ่น ที ่ ก.พ. กํ า หนดว่า ใช้เ ป็น คุณ สมบัต ิเ ฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิช าใดสาขาวิช าหนึ ่ง หรือ
หลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับ หน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบและลัก ษณะงานที ่ป ฏิบ ัติ
หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนี้ได้
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

/4. นักวิชาการจัดหาที่ดิน...

-5ลําดับที่
4.

ตําแหน่ง
นักวิชาการจัดหาที่ดิน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางกฎหมาย
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางกฎหมาย
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางกฎหมาย
4. ได้รับปริญญาอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

/5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน…

-6ลําดับที่
5.

ตําแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

/6. นักวิชาการพัสดุ…

-7ลําดับที่
6.

ตําแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

/7. วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร...

-8ลําดับที่
7.

ตําแหน่ง
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อ สาร และได้รับ ใบอนุญ าตเป็น ผู้ป ระกอบวิช าชีพ วิศ วกรรม
ควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อ สาร และได้รับ ใบอนุญ าตเป็น ผู้ป ระกอบวิช าชีพ วิศ วกรรม
ควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อสาร และได้รับ ใบอนุญ าตเป็น ผู้ป ระกอบวิช าชีพ วิศ วกรรม
ควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด

/8. วิศวกรไฟฟ้า...

-9ตําแหน่ง
8.

วิศวกรไฟฟ้า

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
และได้ร ับ ใบอนุญ าตเป็น ผู ้ป ระกอบวิช าชีพ วิศ วกรรมควบคุม
ตามที่กฎหมายกําหนด
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
และได้ร ับ ใบอนุญ าตเป็น ผู ้ป ระกอบวิช าชีพ วิศ วกรรมควบคุม
ตามที่กฎหมายกําหนด
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
และได้ร ับ ใบอนุญ าตเป็น ผู ้ป ระกอบวิช าชีพ วิศ วกรรมควบคุม
ตามที่กฎหมายกําหนด
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด

/9. วิศวกรเครื่องกล...

- 10 ลําดับที่
9.

ตําแหน่ง
วิศวกรเครื่องกล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
และได้ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
ตามที่กฎหมายกําหนด
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
และได้ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
ตามที่กฎหมายกําหนด
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
และได้ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
ตามที่กฎหมายกําหนด
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด

/10. วิศวกรโยธา...

- 11 ลําดับที่
10.

ตําแหน่ง
วิศวกรโยธา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ป ฏิบัติ และต้อ งได้รับ ใบอนุญ าตเป็น ผู้ป ระกอบวิช าชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ป ฏิบัติ และต้อ งได้รับ ใบอนุญ าตเป็น ผู้ป ระกอบวิช าชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิ บัติ และต้อ งได้ รั บใบอนุญ าตเป็นผู้ป ระกอบวิช าชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ และต้องได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด

/11. นิติกร...

- 12 ลําดับที่
11.

ตําแหน่ง
นิติกร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

/12. วิเทศสัมพันธ์...

- 13 ลําดับที่
12.

ตําแหน่ง
นักวิเทศสัมพันธ์

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

/13. วิศวกรสํารวจ...

- 14 ลําดับที่
13.

ตําแหน่ง
วิศวกรสํารวจ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสํารวจ
ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางใด
ทางหนึ่ง หรือหลายทางดังกล่าว หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสํารวจ
ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางใด
ทางหนึ่ง หรือหลายทางดังกล่าว หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสํารวจ
ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางใด
ทางหนึ่ง หรือหลายทางดังกล่าว หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

/14. นักธรณีวิทยา...

- 15 ลําดับที่
14.

ตําแหน่ง
นักธรณีวิทยา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางธรณีวิทยา
ทางอุทกวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี ทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางธรณีวิทยา
ทางอุทกวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี ทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนี้ได้
3. ได้รบั ปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางธรณีวิทยา
ทางอุทกวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี ทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนี้ได้
4. ได้รบั ปริญญาอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

/15. วิศวกรชลประทาน...

- 16 ลําดับที่
15.

ตําแหน่ง
วิศวกรชลประทาน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน
ทางวิศ วกรรมโยธา ทางวิศ วกรรมการเกษตร ทางวิศ วกรรม
ทรัพยากรน้ํา ทางวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา ทางวิศ วกรรม
แหล่ง น้ํ า หรือ ทางวิศ วกรรมโยธา-ชลประทาน หรือ ทางใด
ทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่า
ใช้เ ป็น คุณ สมบัต ิเ ฉพาะสํ า หรับ ตํ า แหน่ง นี ้ไ ด้ และต้อ งได้ร ับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน
ทางวิศ วกรรมโยธา ทางวิศ วกรรมการเกษตร ทางวิศ วกรรม
ทรัพยากรน้ํา ทางวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา ทางวิศ วกรรม
แหล่ง น้ํ า หรือ ทางวิศ วกรรมโยธา-ชลประทาน หรือ ทางใด
ทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่า
ใช้เ ป็น คุณ สมบัต ิเ ฉพาะสํ า หรับ ตํ า แหน่ง นี ้ไ ด้ และต้อ งได้ร ับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน
ทางวิศ วกรรมโยธา ทางวิศ วกรรมการเกษตร ทางวิศ วกรรม
ทรัพยากรน้ํา ทางวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา ทางวิศ วกรรม
แหล่ง น้ํ า หรือ ทางวิศ วกรรมโยธา-ชลประทาน หรือ ทางใด
ทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่า
ใช้เ ป็น คุณ สมบัต ิเ ฉพาะสํ า หรับ ตํ า แหน่ง นี ้ไ ด้ และต้อ งได้ร ับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ และต้องได้รับใบอนุญ าต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด

/16. นักวิชาการเกษตร...

- 17 ลําดับที่
16.

ตําแหน่ง
นักวิชาการเกษตร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับ หน้า ที ่ค วามรับ ผิด ชอบและลัก ษณะงานที ่ป ฏิบ ัติ
หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับ หน้า ที ่ค วามรับ ผิด ชอบและลัก ษณะงานที ่ป ฏิบ ัติ
หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับ หน้า ที ่ค วามรับ ผิด ชอบและลัก ษณะงานที ่ป ฏิบ ัติ
หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนี้ได้
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

/ หมายเหตุ ...

- 18 หมายเหตุ
1. ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 83) หัวหน้าฝ่ายช่วยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักงานเลขานุการกรม
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป)
2. ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 86) ฝ่ายช่วยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักงานเลขานุการกรม
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป)
3. ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 93) หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
สํานักงานเลขานุการกรม
(ผูส้ มัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์)
4. ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 97) ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
สํานักงานเลขานุการกรม
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์)
5. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 139) กลุ่มงานบัญชี กองการเงินและบัญชี
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี)
6. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 171) กลุ่มงานเงินนอกงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี
(ผูส้ มัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี)
7. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 201) กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
กองการเงินและบัญชี
(ผูส้ มัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี)
8. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 230) ฝ่ายควบคุมงบประมาณ
กองการเงินและบัญชี
(ผูส้ มัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี)
9. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 245) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย
กองการเงินและบัญชี
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี)
10. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 248) ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย
กองการเงินและบัญชี
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี)
/11. ตําแหน่ง...

- 19 11. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 269) หัวหน้าฝ่ายการเงิน กองการเงินและบัญชี
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี)
12. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 275) ฝ่ายการเงิน กองการเงินและบัญชี
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี)
13. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 294) หัวหน้าฝ่ายควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง
กองการเงินและบัญชี
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี)
14. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 295) ฝ่ายควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง
กองการเงินและบัญชี
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี)
15. ตําแหน่งนักวิชาการจัดหาทีด่ ินชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 383) หัวหน้าฝ่ายจัดหาทีด่ ิน 1 กองกฎหมายและทีด่ นิ
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดิน)
16. ตําแหน่งนักวิชาการจัดหาทีด่ ินชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 389) หัวหน้าฝ่ายจัดหาทีด่ ิน 2 กองกฎหมายและทีด่ นิ
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดิน)
17. ตําแหน่งนักวิชาการจัดหาทีด่ ินชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 401) หัวหน้าฝ่ายจัดหาทีด่ ิน 4 กองกฎหมายและทีด่ นิ
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดิน)
18. ตําแหน่งนักวิชาการจัดหาทีด่ ินชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 413) หัวหน้าฝ่ายจัดหาทีด่ ิน 6 กองกฎหมายและทีด่ นิ
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดิน)
19. ตําแหน่งนักวิชาการจัดหาทีด่ ินชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 425) หัวหน้าฝ่ายจัดหาทีด่ ิน 8 กองกฎหมายและทีด่ นิ
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดิน)
20. ตําแหน่งนักวิชาการจัดหาทีด่ ินชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 437) หัวหน้าฝ่ายจัดหาทีด่ ิน 10 กองกฎหมายและทีด่ ิน
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดิน)
21. ตําแหน่งนักวิชาการจัดหาทีด่ ินชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 446) หัวหน้าฝ่ายจัดหาทีด่ ิน 11 กองกฎหมายและทีด่ ิน
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดิน)
22. ตําแหน่งนักวิชาการจัดหาทีด่ ินชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 451) หัวหน้าฝ่ายจัดหาทีด่ ิน 12 กองกฎหมายและทีด่ ิน
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดิน)
23. ตําแหน่งนักวิชาการจัดหาทีด่ ินชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 456) หัวหน้าฝ่ายจัดหาทีด่ ิน 13 กองกฎหมายและทีด่ ิน
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดิน)
/24.ตําแหน่ง…

- 20 24. ตําแหน่งนักวิชาการจัดหาทีด่ ินชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 462) หัวหน้าฝ่ายจัดหาทีด่ ิน 14 กองกฎหมายและทีด่ ิน
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดิน)
25. ตําแหน่งนักวิชาการจัดหาทีด่ ินชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 468) หัวหน้าฝ่ายจัดหาทีด่ ิน 15 กองกฎหมายและทีด่ ิน
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดิน)
26. ตําแหน่งนักวิชาการจัดหาทีด่ ินชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 479) หัวหน้าฝ่ายจัดหาทีด่ ิน 16 กองกฎหมายและทีด่ ิน
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดิน)
27. ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 487) หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และเงินกองทุน
กองกฎหมายและทีด่ ิน
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป)
28. ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 511) กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย กองแผนงาน
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
29. ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 6607) กลุ่มงานแผนงานและโครงการพิเศษ
กองแผนงาน
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
30. ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 557) กลุ่มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน
กองแผนงาน
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
31. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 590) กลุ่มงานพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ)
32. ตํา แหน่ ง นั ก วิ ช าการพั ส ดุ ชาํ นาญการพิ เ ศษ (ตํา แหน่ ง เลขที่ 633) หั ว หน้ า ฝ่ า ยจั ด หา 2 กองพั ส ดุ
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ)
33. ตําแหน่ ง นั ก วิชาการพัส ดุ ชํานาญการพิเศษ (ตํา แหน่ง เลขที่ 634) ฝ่า ยจัด หา 2 กองพัสดุ
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ)
34. ตําแหน่ง วิศ วกรไฟฟ้าสื่ อ สารชํา นาญการพิเศษ (ตํา แหน่ง เลขที่ 755) หั ว หน้ ากลุ่มงานโทรคมนาคม
ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนย์สารสนเทศ
(ผูส้ มัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับสามัญวิศวกร)
35. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุชาํ นาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 794) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและคลังพัสดุ สํานักเครื่องจักรกล
(ผูส้ มัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ)
/36. ตําแหน่ง...

- 21 36. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุชาํ นาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 799) ฝ่ายตรวจสอบและคลังพัสดุ สํานักเครื่องจักรกล
(ผูส้ มัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ)
37. ตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้าชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 958) หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและออกแบบ
ส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า สํานักเครื่องจักรกล
(ผู้ส มั ครจะต้ อ งดํารงหรื อ เคยดํารงตําแหน่ง วิ ศ วกรไฟฟ้ า และได้ รั บใบอนุญ าตเป็ นผู้ป ระกอบวิ ช าชีพ
วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร)
38. ตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้าชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 961) หัวหน้ากลุ่มงานกําหนดมาตรฐาน
และคุณลักษณะเฉพาะ ส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า สํานักเครื่องจักรกล
(ผู้ส มั ครจะต้ อ งดํารงหรื อ เคยดํารงตําแหน่ง วิศ วกรไฟฟ้ า และได้รับใบอนุญ าตเป็นผู้ ป ระกอบวิช าชีพ
วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร)
39. ตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้าชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 964) หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์
ส่วนเครือ่ งจักรกลไฟฟ้า สํานักเครื่องจักรกล
(ผู้ส มั ครจะต้ อ งดํารงหรื อ เคยดํารงตําแหน่ง วิ ศ วกรไฟฟ้ า และได้ รับใบอนุญ าตเป็นผู้ป ระกอบวิช าชี พ
วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร)
40. ตําแหน่งวิศวกรเครื่องกลชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 1000) หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหารที่ 2
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 สํานักเครื่องจักรกล
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งวิศวกรเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร)
41. ตําแหน่งวิศวกรเครื่องกลชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 1098) หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหารที่ 5
ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 สํานักเครื่องจักรกล
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งวิศวกรเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร)
42. ตําแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 1221) หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 1
ส่วนวิศวกรรม สํานักโครงการขนาดใหญ่
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งวิศวกรโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับสามัญวิศวกร)
43. ตําแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 1226) หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 2
ส่วนวิศวกรรม สํานักโครงการขนาดใหญ่
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งวิศวกรโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับสามัญวิศวกร)
/44. ตําแหน่ง...

- 22 44. ตําแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 1232) หัวหน้ากลุ่มงานประเมินผลโครงการก่อสร้าง
ส่วนอํานวยการและติดตามประเมินผล สํานักโครงการขนาดใหญ่
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งวิศวกรโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับสามัญวิศวกร)
45. ตําแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 1346) ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรรมการบริหาร
สํานักงานก่อสร้าง 4 (โครงการป่าสัก) สํานักโครงการขนาดใหญ่
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งวิศวกรโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับสามัญวิศวกร)
46. ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 1652) ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
สํานักงานจัดรูปทีด่ นิ กลาง
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
47. ตําแหน่งนิติกรชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 1663) กลุ่มกฎหมายจัดรูปทีด่ นิ สํานักงานจัดรูปทีด่ ินกลาง
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนิติกร)
48. ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 1665) หัวหน้าฝ่ายกองทุนจัดรูปทีด่ นิ
สํานักงานจัดรูปทีด่ นิ กลาง
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
49. ตําแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 6520) หัวหน้ากลุ่มงานวางโครงการ 1 ส่วนวางโครงการ
สํานักบริหารโครงการ
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งวิศวกรโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกร)
50. ตําแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 6625) หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวางโครงการ สํานักบริหารโครงการ
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งวิศวกรโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกร)
51. ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชาํ นาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 6657) ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ
สํานักบริหารโครงการ
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์)
52. ตําแหน่งนิติกรชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 6767) ส่วนวินยั และระบบคุณธรรม สํานักพัฒนาโครงสร้าง
และระบบบริหารงานบุคคล
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนิติกร)
/53. ตําแหน่ง...

- 23 53. ตําแหน่งวิศวกรสํารวจชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 6977) หัวหน้าฝ่ายสํารวจวางหมุดหลักฐาน ส่วนวิศวกรรม
สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งวิศวกรสํารวจ)
54. ตําแหน่งวิศวกรสํารวจชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 6989) หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและข้อมูลแผนที่
ส่วนวิศวกรรม สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งวิศวกรสํารวจ)
55. ตําแหน่งนักธรณีวทิ ยาชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 7257) หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
ส่วนวิศวกรรมธรณี สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักธรณีวิทยา)
56. ตําแหน่งนักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 7258) หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการวิศวกรรมธรณี
ส่วนวิศวกรรมธรณี สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักธรณีวิทยา)
57. ตําแหน่งนักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 7260) หัวหน้ากลุ่มงานศิลากลศาสตร์และธรณี
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ส่วนวิศวกรรมธรณี สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักธรณีวิทยา)
58. ตําแหน่งนักธรณีวทิ ยาชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 7263) หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุงฐานราก ส่วนวิศวกรรมธรณี
สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักธรณีวิทยา)
59. ตําแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 7268) หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรม 2
ส่วนปฐพีกลศาสตร์ สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งวิศวกรโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับสามัญวิศวกร)
60. ตําแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 7478) กลุ่มออกแบบคันคูน้ําและจัดรูปที่ดิน
สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
(ผูส้ มัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งวิศวกรโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับสามัญวิศวกร)
61. ตําแหน่งวิศวกรชลประทานชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 7632) หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้ํา
ส่วนบริหารจัดการน้ํา สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
(ผูส้ มัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งวิศวกรชลประทาน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกร)
/62. ตําแหน่ง...

- 24 62. ตําแหน่งวิศวกรชลประทานชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 7694) หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุงโครงการชลประทาน
ส่วนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้าํ
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งวิศวกรชลประทาน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกร)
63. ตําแหน่งวิศวกรชลประทานชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 7705) หัวหน้ากลุ่มงานบํารุงรักษาหัวงาน
ส่วนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งวิศวกรชลประทาน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกร)
64. ตําแหน่งวิศวกรชลประทานชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 7717) หัวหน้ากลุม่ งานบํารุงรักษาระบบชลประทาน
ส่วนปรับปรุงบํารุงรักษา สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้าํ
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งวิศวกรชลประทาน และได้รับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกร)
65. ตําแหน่งวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 7729) หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์และติดตามพฤติกรรมเขื่อน
ส่วนความปลอดภัยเขือ่ น สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้าํ
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งวิศวกรโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับสามัญวิศวกร)
66. ตําแหน่งนักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ (ตําแหน่งเลขที่ 7781) หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ํา
ชลประทานที่ 7 (ปัตตานี) ส่วนการใช้นา้ํ ชลประทาน สํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
(ผู้สมัครจะต้องดํารงหรือเคยดํารงตําแหน่งนักวิชาการเกษตร)
• ลักษณะงานของตําแหน่งสําหรับหัวหน้าฝ่าย
- กํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
- ปฏิบัติงานซึ่งต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการ
และต้องตัดสินใจแก้ปญ
ั หาทีย่ ากมาก
• ลักษณะงานของตําแหน่งสําหรับผูป้ ฏิบตั งิ านที่มปี ระสบการณ์
- ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ พัฒนา ระบบ รูปแบบ วิธีการ มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานซึ่งต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการ
และต้องตัดสินใจแก้ปญ
ั หาที่ยากมาก
• ลักษณะงานของตําแหน่งสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานที่มปี ระสบการณ์ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- การวิจัยและพัฒนา หรืองานลักษณะอื่นที่มคี ุณค่างานเทียบได้กับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งต้อง
ใช้ความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่
- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการ
และต้องตัดสินใจแก้ปัญหาที่ยากมาก

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดํารงตําแหน่ง
ตําแหน่งเลขที่

สังกัด

1. ชื่อ
2. เพศ

ชาย

หญิง

เลขประจําตัวประชาชน

3. วัน เดือน ปีเกิด

อายุตัว

ปี

อายุราชการ

ปี

4. วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
ปวช. (โปรดระบุสาขาวิชา)
ปวส. / ปวท. / อนุปริญญาตรี (โปรดระบุชื่อวุฒิและสาขาวิชา)
ปริญญาตรี หรือสูงกว่า (โปรดระบุชื่อวุฒิและสาขาวิชา)
5. เริ่มรับราชการเมื่อ

กรม

กระทรวง

ตําแหน่ง

6. ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง

ตําแหน่งเลขที่

ส่วน / โครงการ / ฝ่าย

สํานัก / กอง

ดํารงตําแหน่งในระดับชํานาญการ เมื่อ

ดํารงตําแหน่งในระดับ 7 เมื่อ

7. เงินเดือนปัจจุบัน

บาท และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อผู้สมัคร)
(

)

วัน เดือน ปี
คํารับรองของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้า

ตําแหน่ง

สังกัด

เป็นผู้บังคับบัญชาของ (นาย/นาง/นางสาว)
ขอรับรองว่าปัจจุบัน (นาย/นาง/นางสาว)
ปัจจุบันได้รับเงินเดือน

บาท

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ทั้งนี้ ได้ดําเนินการประเมินคุณลักษณะของบุคคล พร้อมทั้งเหตุผลในการประเมินฯ (ตามเอกสารหมายเลข 2) มาด้วยแล้ว
(ลงชื่อ)
(

)

ตําแหน่ง
วัน เดือน ปี
หมายเหตุ ผู้รับรองจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครซึ่งดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการสํานัก หรือเทียบเท่า

แบบตรวจสอบสําหรับงานการเจ้าหน้าที่
1. คุณวุฒิการศึกษา (พร้อมสําเนาวุฒิ สําเนาการอบรมและดูงาน กรณีไม่แจ้งลงใน ก.พ. 7)
( ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
( ) ไม่ตรง แต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา 56
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพร้อมแนบสําเนาใบอนุญาต (ถ้ากําหนดไว้)
( ) ตรงตามที่กําหนด (ใบอนุญาต...................)
( ) ไม่ตรงตามที่กําหนด
3. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
( ) ครบตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
( ) ไม่ครบ
4. ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน่ง หรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง (ให้รวมถึงการดํารงตําแหน่ง
ในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลด้วย)
( ) ตรงตามที่ ก.พ. กําหนด
( ) ไม่ตรง
( ) ส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้พิจารณา
( ) .....................................................................
5. เงินเดือน (เปรียบเทียบกับเงินเดือนขั้นต่ําของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง)
( ) เท่ากับขั้นต่ํา
( ) ต่าํ กว่าขั้นต่ําไม่เกิน 2 ขั้น
( ) สูงกว่าขั้นต่ํา
6. (
7. (
8. (
9. (
10. (
11. (

)
)
)
)
)
)

เอกสารหมายเลข 1 ถูกต้องครบถ้วน (พร้อมแนบสําเนาคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของตําแหน่งที่ครองอยู่)
เอกสารหมายเลข 2 ถูกต้องครบถ้วน
เอกสารหมายเลข 3 ถูกต้องครบถ้วน
เอกสารหมายเลข 4 ถูกต้องครบถ้วน (ผลการปฏิบัติงานเกีย่ วข้องเกื้อกูลกับงานของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง)
เอกสารหมายเลข 5 ถูกต้องครบถ้วน
เอกสารหมายเลข 7 ถูกต้องครบถ้วน (สําหรับกรณี ย้าย โอน หรือบรรจุกลับ)
(ลงชื่อ).........................................................)ผู้ตรวจสอบ)
(..........................................................)
(ตําแหน่ง) หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่/
ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของสํานัก/กอง
(วันที่)................../......................./.......................

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล
ของ
นาย/นาง/นางสาว.............................................
ตําแหน่ง........................................
(ตําแหน่งเลขที.่ ................)
ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย..................................................
สํานัก/กอง..............................................................

เพื่อพิจารณาให้ดํารงตําแหน่ง........................................
(ตําแหน่งเลขที.่ ............)
ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย................................................
สํานัก/กอง.............................................................

เอกสารหมายเลข 1
แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
ตอนที่ 1

ข้อมูลส่วนบุคคล

1. ชื่อ (ผู้ขอเข้ารับการคัดเลือก)................................................................................................................................
2. ตําแหน่ง (ปัจจุบัน).......................................................................... ตําแหน่งเลขที่..............................................
งาน/ฝ่าย/กลุ่ม....................................................................................................................................................
กอง/ศูนย์/ส่วน/สํานัก.......................................................................กรม...........................................................
ดํารงตําแหน่งนี้เมื่อ.............................................................................................................................................
เงินเดือนปัจจุบัน............................บาท เงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้ว.................................บาท
3. ขอเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง........................................................
ด้าน............................................ตําแหน่งเลขที่....................................
งาน/ฝ่าย/กลุ่ม......................................................................................................................................................
กอง/ศูนย์/ส่วน/สํานัก..............................................................กรม....................................................................
4. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ.7)
เกิดวันที่................เดือน................................ พ.ศ. ...........................
อายุราชการ................ปี......................เดือน
5. ประวัติการศึกษา
สถาบัน
คุณวุฒิและวิชาเอก
ปีทสี่ ําเร็จการศึกษา
(ปริญญา/ประกาศนียบัตร)........
..............................
..................................................
...................................................
..............................
.................................................
...................................................
..............................
.................................................
....................................................
..............................
..................................................
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) (ชื่อใบอนุญาต.....................................................................)
วันออกใบอนุญาต............................................... วันหมดอายุ.....................................................
7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ในระดับสูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลีย่ นแปลงในการดํารงตําแหน่งในสายงานต่าง ๆ)
วัน เดือน ปี
ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือน
สังกัด
.............................
........................................ ............................
...................................................
.............................
........................................ ............................. ...................................................
.............................
........................................ .............................. ..................................................
.............................
........................................ .............................. ..................................................

เอกสารหมายเลข 1
ตอนที่ 1

ข้อมูลส่วนบุคคล

8. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
ปี
ระยะเวลา
หลักสูตร
สถาบัน
.............................
........................................ ............................
...............................................
.............................
........................................ ............................. ...............................................
.............................
........................................ .............................. ................................................
9. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7 เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
10. หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบัน
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
11. หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ตามที่ ก.พ.กําหนด) ถ้าตําแหน่งที่จะแต่งตั้งเป็นตําแหน่ง
เดียวกับตําแหน่งที่ดํารงอยู่ในปัจจุบันให้ระบุ “เช่นเดียวกับข้อ 10”
12. ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน (ระบุ ปี พ.ศ. ที่เป็นผลสําเร็จของงานด้วย)
12.1 ........................................................................................................ปี พ.ศ..............................................
12.2 ........................................................................................................ปี พ.ศ..............................................
12.3 .........................................................................................................ปี พ.ศ.............................................
13. เค้าโครงเรื่อง สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนปฏิบัติและรายชื่อผู้รว่ มจัดทําผลงาน (ถ้ามี)
(ตามเอกสารหมายเลข 4)
14. ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ตามเอกสารหมายเลข 5)
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)...........................................................(ผู้ขอรับการคัดเลือก)
(............................................................)
(วันที่)................./......................./....................

เอกสารหมายเลข 1
ตอนที่ 2

การตรวจสอบคุณสมบัตขิ องบุคคล

1. คุณวุฒิการศึกษา
( ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
( ) ไม่ตรง แต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา 56
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ากําหนดไว้)
( ) ตรงตามที่กําหนด (ใบอนุญาต...................)

(

) ไม่ตรงตามที่กําหนด

3. ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
( ) ครบตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
( ) ไม่ครบ
4. ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน่ง หรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง (ให้รวมถึงการดํารง
ตําแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลด้วย)
( ) ตรงตามที่ ก.พ. กําหนด
( ) ไม่ตรง
( ) ส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้พิจารณา
( ) .....................................................................
5. เงินเดือน (เปรียบเทียบกับเงินเดือนขั้นต่ําของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง)
( ) ต่ํากว่าขั้นต่ําไม่เกิน 2 ขั้น
( ) เท่ากับขั้นต่ํา
( ) สูงกว่าขั้นต่ํา
สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดําเนินการต่อไปได้
( ) อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดําเนินการต่อไปได้แต่ต้องให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้พจิ ารณา
ในเรื่องระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน่ง
( ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล...................................................................................................)
(ลงชื่อ).........................................................)ผู้ตรวจสอบ)
(ตําแหน่ง)
(วันที่)................../.............................../....................

เอกสารหมายเลข 2
ตําแหน่ง...................
กลุ่มงาน...................
แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ชื่อ.....................................................................................................................................................................................
ขอเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง..................................................... (ตําแหน่งเลขที่...................)
สังกัด................................................................................................................................................................................
ตอนที่ 1

รายการประเมิน

คะแนน

1. ความรับผิดชอบ

20

2. ความคิดริเริ่ม

20

3. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

15

4. ความประพฤติ

15

5. ความสามารถในการสื่อความหมาย

10

6. การพัฒนาตนเอง

10

7. วิสัยทัศน์

10

รวม

100

คะแนน
ที่ได้รบั

เอกสารหมายเลข 2
ตอนที่ 2

สรุปความเห็นในการประเมิน

ความเห็นของผูป้ ระเมิน
( ) ผ่านการประเมิน
(ได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60)
( ) ไม่ผา่ นการประเมิน
(ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60)
(ระบุเหตุผล)....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(ลงชื่อผู้ประเมิน)............................................................
(............................................................)
(ตําแหน่ง)...........................................................
(วันที่)............/........................../..................
ความเห็นของผูบ้ ังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการสํานักหรือเทียบเท่า)
( ) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
( ) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ในแต่ละรายการ ดังนี้
(ระบุเหตุผล)..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

(ลงชื่อผู้ประเมิน)............................................................
(............................................................)
(ตําแหน่ง).............................................................
(วันที่)............/.........................../..................

หมายเหตุ กรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้ผ่านการประเมิน ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีคุณสมบัติส่งเอกสาร
ประกอบการคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ.กรมกําหนด

เอกสารหมายเลข 3
แบบแสดงผลการปฏิบตั งิ านย้อนหลัง 3 ปี
ชื่อ........................................................................................................................................................
ตําแหน่ง..................................................................................................ตําแหน่งเลขที่......................
สังกัด...................................................................................................................................................
ผลงานที่สําคัญ
ปริมาณงาน
(จํานวน)
ปี........................

ปี........................

ปี........................

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง
(ลงชื่อ)..................................................................
( ..............................................................)
เจ้าของผลงาน
วันที่.....................................................................

ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
........................................................
.......................................................
(ลงชื่อ)............................................
(......................................................)
ตําแหน่ง........................................
วันที่...............................................

เอกสารหมายเลข 4
เค้าโครงผลงานที่จะส่งประเมิน
เรื่องที่..........
1. ชื่อผลงาน (ให้ระบุปี พ.ศ. ที่จัดทําผลงานด้วย)
2. วัตถุประสงค์
3. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ
4. รายละเอียดของผลงาน
5. ประโยชน์ของผลงาน
6. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
7. ผู้ร่วมดําเนินการ(ถ้ามี)
1.............................................................. สัดส่วนผลงาน (เขียนเป็นร้อยแก้ว)
2............................................................... สัดส่วนผลงาน (เขียนเป็นร้อยแก้ว)
ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดําเนินงานของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับ
ความเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..............................................
(ลงชื่อ)...............................................
(.........................................................)
(.........................................................)
ผู้ร่วมดําเนินการ
ผู้ร่วมดําเนินการ
วันที่ ........../........................./..............
วันที่ ........../........................./.............
ขอรับรองผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)...............................................
(.........................................................)
ผู้เสนอผลงาน
วันที่ ........../............................/...........
หมายเหตุ ความยาวไม่เกิน 5 หน้า

เอกสารหมายเลข 5
ข้อเสนอแนวความคิด/วิธกี ารเพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ของ นาย/นาง/นางสาว..................................................................
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง.........................................................................ตําแหน่งเลขที่ ....................
สังกัด สํานัก/กอง.........................................................................................................................................................
เรื่อง

...........................................................
หลักการและเหตุผล........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ ............................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ผลที่คาดว่าจะได้รับ .....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ตัวชี้วัดความสําเร็จ .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
(
)
ผู้เสนอแนวคิด
............../..................../.................

