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๑๓. นางสาวอมรา วงศ.พุทธพิทักษ. อ.ก.พ. 
๑๔. นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช อ.ก.พ. 
๑๕. ผู�อํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน         อ.ก.พ. และเลขานุการ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๙.๓๐ น. 
 

ประธาน อ.ก.พ. กล6าวเป=ดประชุมแล�ว เลขานุการได�เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องต6าง ๆ ดังนี้ 
 
 
 
 



๒ 

 

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีแจ"งให"ท่ีประชุมทราบ 
  เลขานุการแจ�งว6ามีเรื่องท่ีแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้ 
  ๑. สํานักงาน ก.พ. ได�มีคําสั่งท่ี ๑๐๕/๒๕๕๙ มอบหมายให�นายภาณุ สังขะวร รองเลขาธิการ ก.พ. 
เข�าร6วมประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแต6งตั้งให�ดํารงตําแหน6งประเภทวิชาการ  
แทนเลขาธิการ ก.พ. โดยมีผลต้ังแต6วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๙  
 ๒. ร6างกฎ ก.พ. ว6าด�วยการย�าย การโอน หรือการเลื่อนข�าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ....  
ท่ีออกตามมาตรา ๖๓ แห6งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หากดําเนินการแล�วเสร็จ 
อาจส6งผลกระทบเก่ียวกับการดําเนินการพิจารณาประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการ ซ่ึงมีกรณีร�องเรียน
มายังสํานักงาน ก.พ. เ ก่ียวกับการดําเนินการพิจารณาในเรื่องดังกล6าวล6าช�า จึงขอความอนุเคราะห.
คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิฯ ให�ดําเนินการพิจารณาประเมินบุคคลและผลงานให�เร็วข้ึน 
 

  มติ อ.ก.พ. 
 รับทราบ  
 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ฝJายเลขานุการได�เสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการประเมินบุคคลเพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6ง
ประเภทวิชาการ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันพุธท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

  มติ อ.ก.พ. 
  อ.ก.พ. พิจารณาแล�ว มีมติรับรองรายงานการประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการประเมินบุคคล
เพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งประเภทวิชาการ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันพุธท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก�อน 
 

  ไม6มี 
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

 เรื่องท่ี ๔.๑  การขอผ�อนผันคุณสมบัติเก่ียวกับเง่ือนไขการได"รับใบอนุญาตเป9นผู"ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ในการประเมินบุคคล สายงานวิศวกรรมการเกษตร เพื่อขอรับเงินประจําตําแหน�ง
สําหรับตําแหน�งประเภทวิชาการ ในตําแหน�งวิศวกรการเกษตรชํานาญการ ในสํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรม (รายนายสิทธิพันธ1  บานเย็น) 

 

 ๑. คําขอ   
  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขอให� ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับ 
การได�รับใบอนุญาตเปLนผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในการประเมินบุคคลของ นายสิทธิพันธ. บานเย็น 
ตําแหน6งวิศวกรการเกษตรชํานาญการ ตําแหน6งเลขท่ี ๑๐๐๔ กลุ6มออกแบบแหล6งน้ําและเกษตรชลประทาน 
สํานักพัฒนาพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน6งสําหรับ 
ผู�ดํารงตําแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ในตําแหน6งวิศวกรการเกษตรชํานาญการ ตําแหน6งเลขท่ี
และส6วนราชการเดิม 



๓ 

 

 ๒. กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข"อง 
  ๒.๑ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๘ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ (ว ๑๘/๒๕๕๑) 
กําหนดหลักเกณฑ.และเง่ือนไขในการรับเงินประจําตําแหน6ง สําหรับผู�ดํารงตําแหน6งประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการ ไว�ว6า ต�องเปLนผู�ดํารงตําแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือเทียบเท6ามาแล�วไม6น�อยกว6า 
๒ ปN และต�องผ6านการประเมินคุณสมบัติและผลงานจากส6วนราชการตามหลักเกณฑ.และวิธีการท่ีกําหนดไว� 
สําหรับใช�ในการประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งระดับ ๗ (วิชาชีพเฉพาะ) เดิม 
  ๒.๒ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ (ว ๑๐/๒๕๔๘) 
สิ่งท่ีส6งมาด�วย ๔ กําหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะได�รับการแต6งต้ังไว�ประการหนึ่งว6า ต�องมีคุณสมบัติในเรื่อง
เก่ียวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานต6าง ๆ และหรือคุณวุฒิเพ่ิมเติมครบถ�วนตามท่ี ก.พ. กําหนด 
หรือได�รับการยกเว�นจาก ก.พ. แล�ว 
  ๒.๓ หลักเกณฑ.และวิธีการประเมินบุคคลในสายงานวิศวกรรมการเกษตร กําหนดคุณสมบัติ
ของผู�ขอรับการประเมินไว�ประการหนึ่งว6า จะต�องได�รับใบอนุญาตเปLนผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ตามกฎหมายว6าด�วยวิชาชีพวิศวกรรมไม6ตํ่ากว6าประเภทของใบอนุญาตท่ีกําหนดสําหรับสายงานวิศวกรรม
การเกษตร และให�นําหลักเกณฑ.การประเมินคุณสมบัติและผลงานของบุคคลของสายงานวิศวกรรมเครื่องกล 
มาใช�โดยอนุโลม ดังนี้ 
 

ลักษณะงาน ระดับตําแหน6ง 
ใบอนุญาตเปLนผู�ประกอบวิชาชีพ 

วิศวกรรมควบคุม 
- งานวางแผนและโครงการ 
- งานพิจารณาตรวจสอบ 
- งานออกแบบและคํานวณ 
- งานควบคุมการสร�าง  
การผลิตและติดต้ัง 
- งานอํานวยการใช�และบํารุงรักษา 

๖ – ๗ 
(ชํานาญการ) 

ประเภทสามัญวิศวกร หรือใบอนุญาตพิเศษ 
     

- งานวิจัยและพัฒนา ๖ – ๗ 
(ชํานาญการ) 

ขณะนี้ยังไม6กําหนดเปLนวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม 

 

  กรณีส6วนราชการใดปฏิบัติงานในลักษณะท่ีเปLนงานวิศวกรรมควบคุม แต6มีขนาดหรือ
รายละเอียด หรือประเภทของงานไม6เข�าข6าย หรือต6างไปจากท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๐๘) 
และฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ หากผู�ขอรับการประเมิน
ได�รับใบอนุญาตเปLนผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตํ่ากว6าท่ีกําหนดไว�ในหลักเกณฑ.ฯ ก็ให�นําเสนอ ก.พ. 
พิจารณาผ6อนผันเปLนราย ๆ ไป 
  ๒.๔ มาตรฐานกําหนดตําแหน6งสายงานวิศวกรรมการเกษตร ตําแหน6งวิศวกรการเกษตร 
ระดับชํานาญการ ไม6ได�กําหนดให�ต�องมีใบอนุญาตเปLนผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามท่ีกฎหมายกําหนด 



๔ 

 

  ๒.๕ อํานาจหน�าท่ี อ.ก.พ.วิสามัญเก่ียวกับการประเมินบุคคลเพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6ง
ประเภทวิชาการ 
   ทําหน�าท่ีแทน ก.พ. ในเรื่องการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล
เพื่อแต6งตั้งให�ดํารงตําแหน6งประเภทวิชาการและตําแหน6งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ และเพื่อรับ 
เงินประจําตําแหน6งสําหรับตําแหน6งประเภทวิชาการ 

  ๒.๖ มติ อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการประเมินบุคคลเพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งประเภทวิชาการ 
ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ. ๒๕๕๘ 
   เห็นชอบในกรณีท่ีลักษณะงานของตําแหน6ง ระดับ และส6วนราชการท่ีขอให� ก.พ. 
พิจารณาอนุมัติผ6อนผันคุณสมบัติเก่ียวกับเง่ือนไขการได�รับใบอนุญาตเปLนผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
เพ่ือเข�ารับการประเมินเพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งหรือเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน6ง เปLนลักษณะงานเดียวกัน  
กับตําแหน6งท่ีคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมศาสตร. ๑ หรือ ๒ เคยพิจารณาอนุมัติไปแล�ว  
ให�นําเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการประเมินบุคคล เพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งประเภทวิชาการพิจารณา
โดยไม6ต�องเสนอคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมศาสตร. ๑ หรือ ๒ 
  ๒.๗ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖.๑.๑/๕๒๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
เรื่อง การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 
   แจ�งมติอนุมัติให�ยกเว�นคุณสมบัติเก่ียวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ของนายสิทธิพันธ. บานเย็น เพ่ือประโยชน.ในการประเมินบุคคลเพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งวิศวกรการเกษตร 
ระดับชํานาญการ ตําแหน6งเลขท่ี ๑๐๐๔ กลุ6มพัฒนาพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักพัฒนาพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน 
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เปLนกรณีเฉพาะราย 
 ๓. ข"อมูลประกอบการพิจารณา 
  ๓.๑ ข�อมูลของ นายสิทธิพันธ. บานเย็น มีดังนี้ 
  วุฒิการศึกษา 
    - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมดินและน้ํา) (๗ มีนาคม ๒๕๔๗) สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล 
    - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมดินและน้ํา) (๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) 
    - ใบอนุญาตเปLนผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม – ไม6มี – 
  ประวัติการดํารงตําแหน6ง  

วัน เดือน ปN ตําแหน6ง สังกัด 
๙ ต.ค. ๕๑ – ๑๐ ธ.ค. ๕๑ วิศวกรการเกษตร ๓ กลุ6มวิจัยและพัฒนา 

สํานักพัฒนาพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน 
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

๑๑ ธ.ค. ๕๑ – ๒๙ ธ.ค. ๕๒ วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ กลุ6มวิจัยและพัฒนา 
สํานักพัฒนาพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน 
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
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วัน เดือน ปN ตําแหน6ง สังกัด 
๓๐ ธ.ค. ๕๒ – ๒๙ ก.ย. ๕๖ วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ กลุ6มพัฒนาพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สํานักพัฒนาพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน 
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

๓๐ ก.ย. ๕๖ – ๑๔ ก.ค. ๕๘ วิศวกรการเกษตรชํานาญการ กลุ6มพัฒนาพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สํานักพัฒนาพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน 
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

๑๕ ก.ค. ๕๘ – ๑๙ ก.พ. ๕๙ วิศวกรการเกษตรชํานาญการ กลุ6มออกแบบแหล6งน้ําและเกษตรชลประทาน 
สํานักพัฒนาพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน 
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 

  ตําแหน6งท่ีขอประเมินเพ่ือรับเงินประจําตําแหน6ง วิศวกรการเกษตร ระดับชํานาญการ 
ตําแหน6งเลขท่ี ๑๐๐๔ กลุ6มออกแบบแหล6งน้ําและเกษตรชลประทาน สํานักพัฒนาพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน สํานักงาน
การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม   
  ๓.๒ ข�อมูลหน�าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน6งปTจจุบัน 
    ๓.๒.๑ ลักษณะงานของตําแหน6งวิศวกรการเกษตร ระดับชํานาญการ ตําแหน6งเลขท่ี ๑๐๐๔ 
กลุ6มออกแบบแหล6งน้ําและเกษตรชลประทาน สํานักพัฒนาพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
มีหน�าท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป ดังนี้ 
    ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ. โดยใช�ความรู� ความสามารถ 
ประสบการณ. และความชํานาญสูง ด�านเทคนิควิศวกรรมการเกษตร ในการดําเนินการหรือแก�ปTญหาที่ยาก 
ในกลุ6มออกแบบแหล6งน้ําและเกษตรชลประทาน เพ่ือให�การปฏิบัติงานมีความถูกต�อง ครบถ�วน และตรงตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว�อย6างมีประสิทธิภาพ แบ6งเปLน ๔ ด�าน คือ 
    (๑) ด�านการปฏิบัติการ 
     ออกแบบแหล6งน้ําในแปลงเกษตรกรรม เพ่ือยกระดับการขนส6งผลผลิต
ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ออกแบบแหล6งน้ําในแปลงเกษตรกรรม เช6น สระเก็บน้ํา หนอง คลอง บึง 
เพ่ือให�มีแหล6งเก็บกักเพ่ิมข้ึนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
ออกแบบพัฒนาระบบชลประทาน คลอง และคูส6งน้ําชลประทานระบบท6อรับแรงดันและตามแรงโน�มถ6วง 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน ออกแบบพัฒนาแหล6งน้ําด�านฝาย 
อ6างเก็บน้ําเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร สนับสนุนทางด�านเทคนิควิชาการ อบรม
ให�ความรู�และจัดทําคู6มือแนวทางปฏิบัติ และกําหนดมาตรฐานงานให�กับองค.กรปกครองส6วนท�องถ่ิน 
    (๒) ด�านการวางแผน  
     วางแผนหรือร6วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือ
โครงการของหน6วยงานระดับสํานักหรือกอง เพ่ือให�การดําเนินงานเปLนไปตามเปUาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
วางแผนและจัดทําแผนงานต6าง ๆ ด�านเทคนิควิศวกรรมการเกษตร เพ่ือให�งานเทคนิควิศวกรรมการเกษตร
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เปLนไปอย6างมีประสิทธิภาพ สอดคล�องกับเปUาหมาย และบรรลุวัตถุประสงค.ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม ประสานการทํางานร6วมกัน โดยมีบทบาทในการให�ความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองต�นแก6สมาชิก 
ในทีมงานหรือหน6วยงานอ่ืน ให�ข�อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองต�นแก6สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน6วยงาน
ท่ีเก่ียวข�อง 
    (๓) ด�านการประสานงาน  
     ประสานการทํางานร6วมกันโดยมีบทบาทในการให�ความเห็นและ
คําแนะนําเบ้ืองต�นแก6สมาชิกในทีมงานหรือหน6วยงานอ่ืน เพ่ือให�เกิดความร6วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว� 
ให�ข�อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองต�นแก6สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน6วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือสร�างความเข�าใจ
และความร6วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 
    (๔) ด�านการบริการ 
     ให�บริการ ชี้แจง และตอบปTญหาแก6หน6วยงานราชการ เอกชน เจ�าหน�าท่ี
ของรัฐ พนักงาน หรือบุคคลต6าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องด�านเทคนิควิศวกรรมการเกษตร ร6วมเปLนวิทยากร ฝVกอบรม 
เผยแพร6 และถ6ายทอดความรู�ด�านเทคนิควิศวกรรมการเกษตรแก6หน6วยงานราชการ เอกชน เจ�าหน�าท่ีรัฐ 
พนักงาน หรือบุคคลต6าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ศึกษา วิเคราะห. และจัดทําคู6มือการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�องด�านเทคนิค
วิศวกรรมการเกษตร เพ่ือเปLนแนวทางท่ีถูกต�อง ในการดําเนินงานแก6หน6วยงานต6าง ๆ ภายในสํานักงานการปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือเกษตรกรรมและสอดคล�องตามเปUาหมายท่ีกําหนดไว� 
  ๓.๓ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของ นายสิทธิพันธ. บานเย็น โดยสรุปมีดังนี้ 
   (๑) งานวางแผนและโครงการ 
   (๒) งานออกแบบและคํานวณ 
   (๓) งานควบคุมการสร�างหรือการผลิต 
   (๔) งานอํานวยการใช� 
  ๓.๔ เหตุผลความจําเปLนท่ีต�องขอผ6อนผันการได�รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ระดับสามัญวิศวกร 
   โดยที่ปTจจุบัน นายสิทธิพันธ. บานเย็น ตําแหน6งวิศวกรการเกษตรชํานาญการ 
ตําแหน6งเลขท่ี ๑๐๐๔ กลุ6มออกแบบแหล6งน้ําและเกษตรชลประทาน สํานักพัฒนาพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน เปLนผู�ไม6มี
ใบอนุญาตเปLนผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามหลักเกณฑ.และวิธีการประเมินบุคคลในสายงาน
วิศวกรรมการเกษตรท่ี ก.พ. กําหนดไว� ทําให�ขาดคุณสมบัติในการขอรับเงินประจําตําแหน6งตามหลักเกณฑ.และ
เง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๘ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
   แต6เนื่องจากคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมศาสตร. ๒ ในการประชุม 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได�พิจารณาและมีมติอนุมัติให�ผ6อนผันเง่ือนไขเก่ียวกับการได�รับ
ใบอนุญาตเปLนผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของข�าราชการรายดังกล6าวสําหรับการประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึน
แต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งวิศวกรการเกษตร ระดับชํานาญการ ตําแหน6งเลขที่ ๑๐๐๔ กลุ6มพัฒนาพื้นท่ี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักพัฒนาพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน ได�เปLนกรณีเฉพาะราย โดยเห็นว6า ลักษณะงาน ขนาด 
หรือรายละเอียด หรือประเภทของงานไม6เข�าข6าย หรือต6างไปจากท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวงฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๐๘) 
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และฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ท้ังนี้ การพิจารณา
ผ6อนผันเง่ือนไขการได�รับใบอนุญาตเปLนผู�ประกอบวิชาชีพฯ ดังกล6าว เปLนการอนุมัติเฉพาะกรณีการประเมินบุคคล 
เพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งที่ขอรับการประเมินในครั้งนี้เท6านั้น หากจะแต6งตั้งข�าราชการรายนี้ ให�ดํารง
ตําแหน6งวิศวกรการเกษตรตําแหน6งอ่ืน หรือเลื่อนข้ึนแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งในระดับท่ีสูงข้ึน จะต�องขอให� ก.พ. 
พิจารณาคุณสมบัติเก่ียวกับการได�รับใบอนุญาตเปLนผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเปLนคราว ๆ ไป 

 

 ๔. ความเห็นของฝAายเลขานุการ  
  ฝJายเลขานุการ ได�พิจารณากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ. มติ อ.ก.พ.ฯ และมติคณะกรรมการ 
รวมท้ังเหตุผลความจําเปLนท่ีต�องขอผ6อนผันการได�รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร 
รายนายสิทธิพันธ. บานเย็น ตําแหน6งวิศวกรการเกษตรชํานาญการ ตําแหน6งเลขท่ี ๑๐๐๔ กลุ6มออกแบบแหล6งน้ํา
และเกษตรชลประทาน สํานักพัฒนาพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ 
ตําแหน6งเลขท่ีและส6วนราชการเดิมแล�ว มีความเห็นดังนี้ 
  ๔.๑ อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการประเมินบุคคลเพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งประเภทวิชาการ 
ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ. ๒๕๕๘ ได�พิจารณาและมีมติเห็นชอบสําหรับกรณีท่ี
ลักษณะงานของตําแหน6ง ระดับ และส6วนราชการ ที่ขอให� ก.พ. พิจารณาอนุมัติผ6อนผันคุณสมบัติเกี่ยวกับ
เง่ือนไขการได�รับใบอนุญาตเปLนผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพ่ือเข�ารับการประเมินเพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6ง 
หรือเพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน6ง เปLนลักษณะงานเดียวกันกับตําแหน6งที่คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ  
สาขาวิศวกรรมศาสตร. ๑ หรือ ๒ เคยพิจารณาอนุมัติไปแล�ว ให�นําเสนอ อ.ก.พ.ฯ พิจารณาโดยไม6ต�องเสนอ
คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมศาสตร. ๑ หรือ ๒ 
   กรณีข�าราชการรายนี้ คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมศาสตร. ๒ ในการประชุม
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เคยมีมติอนุมัติให�ผ6อนผันคุณสมบัติเก่ียวกับเง่ือนไขการได�รับ
ใบอนุญาตเปLนผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสําหรับการประเมินเพ่ือเลื่อนข้ึนแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6ง
วิศวกรการเกษตร ระดับชํานาญการ ตําแหน6งเลขท่ี ๑๐๐๔ กลุ6มพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
สํานักพัฒนาพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน ได�เปLนกรณีเฉพาะราย 
   ดังนั้น การขอผ6อนผันคุณสมบัติเก่ียวกับการได�รับใบอนุญาตเปLนผู�ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรควบคุม เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ตามหลักเกณฑ.และเงื่อนไข 
ท่ี ก.พ. กําหนด ตาม ว ๑๘/๒๕๕๑ สําหรับตําแหน6งวิศวกรการเกษตร ระดับชํานาญการ ตําแหน6งเลขท่ี ๑๐๐๔ 
กลุ6มออกแบบแหล6งน้ําและเกษตรชลประทาน สํานักพัฒนาพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน ซ่ึงนายสิทธิพันธ. บานเย็น ดํารงตําแหน6งอยู6 
เปLนลักษณะงานเดียวกันกับตําแหน6งท่ีคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมศาสตร. ๒ ได�เคยพิจารณา
อนุมัติไปแล�ว จึงเปLนไปตามมติ อ.ก.พ.ฯ ดังกล6าว 
  ๔.๒ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบหน�าท่ีความรับผิดชอบของกลุ6มพัฒนาพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และหน�าท่ีความรับผิดชอบของกลุ6มออกแบบแหล6งน้ําและเกษตรชลประทานแล�ว เห็นว6า มีหน�าท่ีความรับผิดชอบหลัก
ท่ีสอดคล�องกัน ได�แก6 งานให�บริการทางวิชาการและงานความร6วมมือกับองค.กรปกครองส6วนท�องถ่ิน การให�คําปรึกษา
ในการพัฒนาแหล6งน้ําและเกษตรชลประทานในเขตพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน แก�ไขปTญหาภัยแล�ง การเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพทางการเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน โดยดําเนินการสํารวจออกแบบแหล6งน้ําขนาดเล็ก เช6น สระเก็บน้ํา 



๘ 

 

สํารวจออกแบบแหล6งน้ําขนาดใหญ6 ฝาย การสํารวจออกแบบพัฒนาระบบชลประทาน รวมท้ังดําเนินการ
พัฒนารายพ้ืนท่ี ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบ กํากับดูแลและปฏิบัติงานให�เปLนไปตามแผนท่ีกําหนดไว� 
  ๔.๓ เมื่อพิจารณาลักษณะงาน หน�าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตของงานปTจจุบัน 
ท่ีนายสิทธิพันธ. บานเย็น ปฏิบัติงานในตําแหน6งวิศวกรการเกษตรชํานาญการ ตําแหน6งเลขที่ ๑๐๐๔  
กลุ6มออกแบบแหล6งน้ําและเกษตรชลประทาน สํานักพัฒนาพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน แล�ว เห็นว6า ลักษณะงาน หน�าท่ี
ความรับผิดชอบ และขอบเขตของงานเปLนงานด�านการออกแบบแหล6งน้ําในแปลงเกษตรกรรม การออกแบบ
พัฒนาระบบชลประทาน คลอง คูส6งน้ําชลประทาน ฝาย อ6างเก็บน้ํา ตลอดจนการสนับสนุนงานด�านเทคนิค
วิชาการ การให�ความรู� จัดทําคู6มือแนวทางปฏิบัติ และกําหนดมาตรฐานงานให�กับองค.กรปกครองส6วนท�องถ่ิน 
ซ่ึงเปLนลักษณะงาน หน�าท่ีความรับผิดชอบ และขอบเขตของงาน ตามท่ี ก.พ. ได�มีมติให�ยกเว�นคุณสมบัติฯ ไว�แล�ว 
จึงเห็นควรผ6อนผันคุณสมบัติเก่ียวกับการได�รับใบอนุญาตเปLนผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให�แก6 
นายสิทธิพันธ. บานเย็น เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน6งวิศวกรการเกษตร ระดับชํานาญการ ตําแหน6งเลขท่ี ๑๐๐๔ 
กลุ6มออกแบบแหล6งน้ําและเกษตรชลประทาน สํานักพัฒนาพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน 
   ท้ังนี้ หากปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได�รับมอบหมาย และงานนั้นอยู6ในข6ายท่ีกฎหมายกําหนด 
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนด ก็ต�องมีใบอนุญาตฯ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
และหากประสงค.จะแต6งต้ังข�าราชการรายนี้ให�ดํารงตําแหน6งวิศวกรการเกษตรตําแหน6งอ่ืน หรือเลื่อนข้ึนแต6งต้ัง
ให�ดํารงตําแหน6งในระดับท่ีสูงข้ึน จะต�องขอให� ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับการได�รับใบอนุญาต 
เปLนผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเปLนคราว ๆ ไป 
 

  มติ อ.ก.พ. 
  อ.ก.พ. ได�พิจารณาเรื่องนี้แล�ว มีมติดังนี้ 

๑. อนุมัติให�ผ6อนผันคุณสมบัติเก่ียวกับเง่ือนไขการได�รับใบอนุญาตเปLนผู�ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ให�แก6นายสิทธิพันธ. บานเย็น เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน6งสําหรับผู�ดํารงตําแหน6งประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการ ตําแหน6งวิศวกรการเกษตรชํานาญการ ตําแหน6งเลขท่ี ๑๐๐๔ กลุ6มออกแบบแหล6งน้ํา
และเกษตรชลประทาน สํานักพัฒนาพ้ืนท่ีปฏิรูปที่ดิน ได�เปLนกรณีเฉพาะราย สําหรับในส6วนของลักษณะงาน 
ท่ีมีขนาด หรือรายละเอียด หรือประเภทของงาน ตามท่ีกําหนดไว�ในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๐๘) 
และฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงผู�ปฏิบัติงาน
ต�องได�รับใบอนุญาตเปLนผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู�นี้จะต�องไม6เปLนผู�ลงนามรับรองการออกแบบ 
ตรวจสอบ หรือควบคุมแต6อย6างใด 

 อนึ่ง การพิจารณาอนุมัติให�ผ6อนผันคุณสมบัติเก่ียวกับเง่ือนไขการได�รับใบอนุญาตฯ ครั้งนี้ 
เปLนการอนุมัติเฉพาะกรณีการประเมินบุคคล เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน6งสําหรับผู�ดํารงตําแหน6งประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการ ตําแหน6งวิศวกรการเกษตรชํานาญการ ตําแหน6งเลขท่ีและส6วนราชการท่ีเสนอ 
เพ่ือขอรับการประเมินในครั้งนี้เท6านั้น หากประสงค.จะแต6งต้ังข�าราชการรายนี้ให�ดํารงตําแหน6งอ่ืนหรือเลื่อนข้ึน
แต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งในระดับท่ีสูงข้ึน จะต�องขอให� ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติเก่ียวกับการได�รับใบอนุญาต 
เปLนผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเปLนคราว ๆ ไป 



๙ 

 

๒. อนุมัติเปLนหลักการให�สํานักงาน ก.พ. พิจารณาอนุมัติการขอผ6อนผันคุณสมบัติเก่ียวกับ
เง่ือนไขการได�รับใบอนุญาตเปLนผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพ่ือขอรับเงินประจําตําแหน6งประเภท
วิชาการ ตําแหน6งเลขท่ีและส6วนราชการท่ีเคยอนุมัติให�ผ6อนผันคุณสมบัติเก่ียวกับเง่ือนไขการได�รับใบอนุญาต
เปLนผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสําหรับการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนข้ึนแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งในระดับ
ท่ีสูงข้ึน โดยไม6ต�องเสนอให� อ.ก.พ. วิสามัญเก่ียวกับการประเมินบุคคลเพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งประเภทวิชาการ
พิจารณา 
 

   เรื่องท่ี ๔.๒ การพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล เพ่ือแต�งตั้งให"ดํารงตําแหน�ง
ประเภทวิชาการ สายงานวิชาการปAาไม" ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล"อม (รายนางปBญจรัตน1 
จินตนา) 
 

๑. คําขอ 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ขอให� ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและ

ประเมินผลงานของ นางปTญจรัตน. จินตนา ตําแหน6งนักวิชาการปJาไม�ชํานาญการพิเศษ ตําแหน6งเลขท่ี ๘๓๖ 
สํานักอนุรักษ.และจัดการต�นน้ํา กรมอุทยานแห6งชาติ สัตว.ปJา และพันธุ.พืช เพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6ง
ผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านระบบการฟXYนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ. (นักวิชาการปJาไม�เชี่ยวชาญ) ตําแหน6งเลขท่ี ๖๕๕ 
สํานักฟXYนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ. กรมอุทยานแห6งชาติ สัตว.ปJา และพันธุ.พืช  

 

๒. การพิจารณาของคณะกรรมการผู"ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ 
 คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาการเกษตร ๑ ได�พิจารณาคุณสมบัติและ

ประเมินผลงานของ นางปTญจรัตน. จินตนา ผู�ขอรับการประเมิน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี  
๔ เมษายน ๒๕๕๙ มีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้ 
   ๒.๑ คุณสมบัติของบุคคล ผู�ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติเก่ียวกับคุณวุฒิการศึกษา 
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน6งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน6ง และระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหน6งในสายงาน
วิชาการปJาไม� ตรงตามหลักเกณฑ.ท่ี ก.พ. กําหนด  
   ๒.๒ ผลงานท่ีส6งขอรับการประเมินและได�รับการพิจารณาจํานวน ๒ เรื่อง ได�แก6 
เรื่อง “การใช�ประโยชน.ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรอบพ้ืนท่ีปJาอนุรักษ. กรณีศึกษาตําบลหนองลู 
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี” และ เรื่อง “การกักเก็บคาร.บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม� ในพ้ืนท่ี
ฟXYนฟูสภาพปJาต�นน้ําลําธารพ้ืนท่ีลุ6มน้ําแม6กลอง จังหวัดกาญจนบุรี” มีรายละเอียดการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
 ผลงานท่ีนําเสนอมีคุณภาพและการใช�องค.ความรู�ในการทํางานวิจัยยังไม6ถึง 
ระดับเชี่ยวชาญ ขาดการวิเคราะห.ผลและการสังเคราะห.ให�เปLนแนวทางการดําเนินการ และยังไม6สามารถ
นําไปใช�ในการฟXYนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ.อย6างเปLนรูปธรรมได� ประกอบกับผลงานเผยแพร6มีจํานวนน�อย  
โดยไม6มีการตีพิมพ.ในวารสารหรือการประชุมทางวิชาการ นอกจากนี้ เห็นว6าผู�ขอรับการประเมินมีประสบการณ.
ในระบบการฟXYนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ.น�อย ผลงานจึงไม6ถึงเกณฑ.ผ6านการประเมินท่ีกําหนด 
 
 
 



๑๐ 

 

คะแนนท่ีได�รับ มีดังนี้ 

องค.ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 
ท่ีได�รับ 

๑. คุณภาพของผลงาน 
๒. การเผยแพร6ผลงาน 
๓. ประสบการณ.ในการปฏิบัติงาน 

๖๐ 
๒๐ 
๒๐ 

๓๖.๖๗ 
๑๒.๓๓ 
๑๔.๖๗ 

รวม ๑๐๐ ๖๓.๖๗ 
 

  คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาการเกษตร ๑ ได�พิจารณาแล�วเห็นว6า ผลงานของ 
นางปTญจรัตน. จินตนา ผู�ขอรับการประเมินได�คะแนนไม6ถึงระดับของตําแหน6งท่ีขอประเมิน โดยได�คะแนนเฉลี่ย
ร�อยละ ๖๓.๖๗ จึงมีมติไม6ผ6านการประเมิน 

 

  มติ อ.ก.พ. 
  เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาการเกษตร ๑ ท่ีพิจารณา
เห็นว6า นางปTญจรัตน. จินตนา ไม6ผ6านการประเมิน เพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านระบบการฟXYนฟู
และพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ. (นักวิชาการปJาไม�เชี่ยวชาญ) ตามหลักเกณฑ.ท่ีกําหนดไว�  
 

เรื่องท่ี ๔.๓ การพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล เพ่ือแต�งตั้งให"ดํารงตําแหน�ง
ประเภทวิชาการ สายงานวิศวกรรมโยธา ในกรมทางหลวง (รายนายสมคเน เสมทัพพระ) 

 

 ๑. คําขอ 
  กระทรวงคมนาคม ขอให� ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ นายสมคเน 
เสมทัพพระ ตําแหน6งวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ ตําแหน6งเลขท่ี ๘๐๙๙ กลุ6มงานออกแบบทาง สํานักสํารวจ
และออกแบบ กรมทางหลวง เพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งผู�เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด�านวิศวกรรมโยธา  
(ด�านออกแบบทาง) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) ตําแหน6งเลขท่ี ๘๐๗๐ ส6วนราชการเดิม 

 

๒. การพิจารณาของคณะกรรมการผู"ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ 
 คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาวิศวกรรมศาสตร. ๑ ได�พิจารณาคุณสมบัติและ
ผลงานของ นายสมคเน เสมทัพพระ ผู�ขอรับการประเมิน ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๙ 
มีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้ 
   ๒.๑ คุณสมบัติของบุคคล ผู�ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติเก่ียวกับคุณวุฒิการศึกษา 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระยะเวลาในการดํารงตําแหน6งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน6ง 
ระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหน6งในสายงานวิศวกรรมโยธา และระยะเวลาการปฏิบัติงานในลักษณะงาน 
ท่ีขอประเมินรวมกันเปLนระยะเวลาไม6ต่ํากว6า ๒ ปN ตรงตามหลักเกณฑ.ท่ีกําหนด  
   ๒.๒ ผลงานท่ีส6งขอรับการประเมินและได�รับการพิจารณาจํานวน ๓ เรื่อง ได�แก6 
เรื่อง “งานออกแบบรายละเอียดโครงการก6อสร�างทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ สาย อ.ร�องกวาง - อ.งาว ตอน ๑ 
กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๑๐+๐๐๐.๐๐๐ ระยะทางรวมประมาณ ๑๐ กิโลเมตร” เรื่อง “งานออกแบบ



๑๑ 

 

รายละเอียดโครงการก6อสร�างทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ สาย อ.แก�งคร�อ - อ.ชุมแพ ตอน ๑ กม. ๓๗+
๓๑๕.๐๐๐ - กม. ๔๑+๓๕๐.๐๐๐ กม. ๔๕+๙๐๐.๐๐๐ - กม. ๕๓+๗๐๐.๐๐๐ กม. ๘๐+๕๐๐.๐๐๐ - กม. 
๘๗+๗๗๒.๐๐๐ กม. ๙๐+๗๖๐.๐๐๐ - กม. ๙๔+๙๐๐.๐๐๐ ระยะทางรวมประมาณ ๒๓.๒๔๗ กิโลเมตร” 
และ เรื่อง “งานออกแบบรายละเอียดโครงการก6อสร�างสะพานลอยข�ามจุดตัดทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖ 
(ทางหลวงหมายเลข ๒ เดิม) ทางเลี่ยงเมืองอุดรธานี กม. ๑๗+๘๐๖.๙๑๑ กม. ๑๗+๒๖๓ – ๑๘+๘๐๖.๙๑๑ 
ระยะทางรวมประมาณ ๑.๔๔๗ กิโลเมตร” มีรายละเอียดการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
 ผลงานท้ัง ๓ เรื่อง ผู�ขอรับการประเมินมิได�ใช�ความรู� ประสบการณ.ทางด�านวิศวกรรม 
ในการออกแบบ ผลงานใช�ข�อมูลและมาตรฐานการออกแบบมาออกแบบแบบงานท่ัว ๆ ไป เช6น อาคารระบายน้ํา 
ท6อ BOX ไม6มีการคํานวณเรื่องน้ําเพ่ือดูความเหมาะสม ใช�ขนาดเดิมเพียงต6อความยาว TYPICAL X – SECTION 
และระดับก6อสร�างดําเนินการตามท่ีส6วนวิเคราะห.วิจัยแนะนํา การกําหนดและการก6อสร�างไม6คํานึงถึงระดับน้ํา
ข�างทาง หรือชั้นความหนา โครงสร�างทางและ CAPILLARY RISE ของน้ําในดิน 
 ผลงานเผยแพร6 เรื่อง “สะพานข�ามทางแยกและทางลอดทางแยก (Overpass & Underpass)” 
จึงยังไม6พิจารณา 
 คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาวิศวกรรมศาสตร. ๑ ได�พิจารณาแล�ว เห็นว6า  
ผู�ขอรับการประเมินมิได�ใช�ความรู� ประสบการณ.ทางด�านวิศวกรรมในการออกแบบ ผลงานไม6เข�าเกณฑ.มาตรฐาน
ท่ี ก.พ. กําหนด จึงมีมติไม6ผ6านการประเมิน 

 

  มติ อ.ก.พ. 
  เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาวิศวกรรมศาสตร. ๑  
ท่ีพิจารณาเห็นว6า นายสมคเน เสมทัพพระ ไม6ผ6านการประเมิน เพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งผู�เชี่ยวชาญวิชาชีพ
เฉพาะด�านวิศวกรรมโยธา (ด�านออกแบบทาง) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) ตามหลักเกณฑ.ท่ีกําหนดไว�  
 

เรื่องท่ี ๔.๔ การพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล เพ่ือแต�งตั้งให"ดํารงตําแหน�ง
ประเภทวิชาการ สายงานนิติการ ในสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย1 (รายนายสยาม ลิขิตพงศธร) 

 

 ๑. คําขอ 
  กระทรวงพาณิชย. ขอให� ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ นายสยาม ลิขิตพงศธร 
ตําแหน6งนิติกรเชี่ยวชาญ ตําแหน6งเลขท่ี ๕ กรมพัฒนาธุรกิจการค�า เพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งท่ีปรึกษากฎหมาย 
(นิติกรทรงคุณวุฒิ) ตําแหน6งเลขท่ี ๘ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย. 
 

๒. การพิจารณาของคณะกรรมการผู"ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ 
 คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขากฎหมาย ได�พิจารณาคุณสมบัติและ
ประเมินผลงานของ นายสยาม ลิขิตพงศธร ผู�ขอรับการประเมิน ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี  
๕ เมษายน ๒๕๕๙ มีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้ 



๑๒ 

 

   ๒.๑ คุณสมบัติของบุคคล ผู�ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติเก่ียวกับคุณวุฒิการศึกษา 
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน6งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน6ง และระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหน6งในสายงาน
นิติการ ตรงตามหลักเกณฑ.ท่ี ก.พ. กําหนด  
   ๒.๒ ผลงานท่ีส6งขอรับการประเมินและได�รับการพิจารณา มีรายละเอียดการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
       - ผลงานเรื่องท่ี ๑ ข�อพิพาทเก่ียวกับนายทะเบียนหุ�นส6วนบริษัท มีคําสั่งทางปกครอง 
กรณีของ “บริษัท อุตสาหกรรมน้ํากรดไทย จํากัด” ผู�ขอรับการประเมินเปLนผู�พิจารณาเสนอความเห็นต6อผู�บังคับบัญชา 
เปLนงานพิจารณาคําขอจดทะเบียนท่ีไม6ยุ6งยากซับซ�อน 
       - ผลงานเรื่องท่ี ๒ ให�คําปรึกษา ข�อเสนอแนะและทําความเห็นทางด�านกฎหมาย
ต6อผู�บังคับบัญชาและหน6วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย. เปLนการรวบรวมผลงานการให�คําปรึกษาในช6วงเวลา 
๑ ปN ซ่ึงไม6มีเรื่องใดท่ีเด6นเปLนพิเศษ 
       - ผลงานเรื่องท่ี ๓ เตรียมพร�อมรองรับร6างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ 
พ.ศ. .... ผู�ขอรับการประเมินมีส6วนร6วมในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง แต6ไม6สามารถระบุชัดเจนว6าทํางานส6วนใด 
เพราะทําในรูปคณะอนุกรรมการ และยังไม6มีผลสัมฤทธิ์ของงาน เพราะเปLนการจัดทําล6วงหน�าก6อนกฎหมายใช�บังคับ 
       - สําหรับผลงานเผยแพร6 เรื่อง “มารู�จักพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ธุรกิจไทยเข�าถึงแหล6งทุน” เปLนบทความท่ีมีสาระเก่ียวกับกฎหมายน�อยและลงพิมพ.ในวารสาร 
ท่ีไม6เก่ียวกับวงการกฎหมาย 

คณะกรรมการ ฯ เห็นว6า ผลงานท่ีเสนอดังกล6าวข�างต�น ไม6เปLนผลงานท่ีมีมาตรฐานของงาน
สูงมากเปLนพิเศษและสลับซับซ�อนถึงระดับตําแหน6งท่ีขอรับการประเมิน  

คะแนนท่ีได�รับ มีดังนี้ 
 

องค.ประกอบ คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

ท่ีได�รับ 
คิดเปLนร�อยละ 

ของแต6ละองค.ประกอบ 
๑. คะแนนผลงาน ๗๐ ๒๖.๘๙ ๓๘.๔๑ 
    ๑.๑ มาตรฐานของผลงาน (๔๐) ๑๖.๘๙ - 
    ๑.๒ คุณภาพของผลงาน (๓๐) ๑๐.๐๐ - 
๒. การเผยแพร6ผลงาน ๒๐ ๕.๖๗ ๒๘.๓๕ 
๓. ความเหมาะสมในการดํารงตําแหน6ง  ๑๐ ๖.๐๐ ๖๐.๐๐ 
                        คะแนนรวม ๑๐๐ ๓๘.๕๖ - 
 

คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขากฎหมาย ได�พิจารณาแล�ว เห็นว6า นายสยาม 
ลิขิตพงศธร ผู�ขอรับการประเมินได�คะแนนไม6ถึงระดับของการประเมินในตําแหน6งท่ีปรึกษากฎหมาย (นิติกร
ทรงคุณวุฒิ) เนื่องจากได�คะแนนผลงานเฉลี่ยร�อยละ ๓๘.๔๑ และได�คะแนนรวมในทุกข�อร�อยละ ๓๘.๕๖ จึงมีมติ
ไม6ผ6านการประเมิน 

 
 



๑๓ 

 

  มติ อ.ก.พ. 
  เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขากฎหมาย ที่พิจารณา
เห็นว6า นายสยาม ลิขิตพงศธร ไม6ผ6านการประเมิน เพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งท่ีปรึกษากฎหมาย (นิติกร
ทรงคุณวุฒิ) ตามหลักเกณฑ.ท่ีกําหนดไว�  
 

เรื่องท่ี ๔.๕ การพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล เพ่ือแต�งตั้งให"ดํารงตําแหน�ง
ประเภทวิชาการ สายงานวิชาการสาธารณสุข ในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายนางจุฑามาศ  
เวชพานิช) 

๑. คําขอ 
      กระทรวงสาธารณสุข ขอให� ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ นางจุฑามาศ 
เวชพานิช ตําแหน6งนักวิเคราะห.นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ตําแหน6งเลขท่ี ๓๙๔๘๙ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งนักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด�านส6งเสริมและพัฒนา) ตําแหน6งเลขท่ี ๓๙๔๘๘ ส6วนราชการเดิม 
 

๒. การพิจารณาของคณะกรรมการผู"ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ 
 คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาสาธารณสุขศาสตร.และวิทยาศาสตร.สุขภาพ 
ได�พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ นางจุฑามาศ เวชพานิช ผู�ขอรับการประเมิน ในการประชุม  
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ มีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้ 
   ๒.๑ คุณสมบัติของบุคคล ผู�ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติเก่ียวกับคุณวุฒิการศึกษา 
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน6ง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน6ง และระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหน6ง 
ในสายงานวิชาการสาธารณสุข ตรงตามหลักเกณฑ.ท่ี ก.พ. กําหนด  
   ๒.๒ ผลงานท่ีส6งขอรับการประเมินและได�รับการพิจารณา มีรายละเอียดการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ ในแต6ละองค.ประกอบ ดังนี้ 
 (๑) ผลงานประเภทพ้ืนฐาน มีปริมาณและคุณภาพตามเกณฑ. เห็นควรผ6าน 
 (๒) ผลงานวิชาการและ/หรือผลงานวิจัย จํานวน ๒ เรื่อง เห็นว6า 
  - ผลงานเรื่องท่ี ๑ เรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนวัยทํางาน 
ในจังหวัดนครปฐม” เปLนการวิจัยเชิงสํารวจเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนวัยทํางาน  
โดยใช�แบบสอบถามในการเก็บข�อมูล ไม6ได�สะท�อนประเด็นปTญหาเชิงลึกถึงปTจจัยท่ีทําให�เกิดปTญหาซ่ึงส6งผลต6อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร จึงไม6สามารถนําไปใช�ประโยชน.ทางด�านสาธารณสุขได� 
  - ผลงานเรื่องท่ี ๒ เรื่อง “ประสิทธิผลของการอบรมเก่ียวกับการปฏิบัติตน
ในการปUองกันอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในจังหวัดนครปฐม” เปLนเพียงผลการศึกษา 
การประเมินผลก6อนและหลังการฝVกอบรม ขาดกระบวนการวิเคราะห.เนื้อหาของการฝVกอบรม และใช�หลัก
วิชาการทางสถิติไม6เหมาะสม ทําให�ผลวิจัยท่ีได� ขาดความน6าเชื่อถือ จึงมีข�อจํากัดในการนําไปใช�ประโยชน. 

คณะกรรมการ ฯ มีความเห็นโดยสรุปว6า ผลงานที่เสนอยังไม6สะท�อนให�เห็นถึงความรู� 
ทางหลักวิชาการในการแก�ไขปTญหาทางด�านสาธารณสุข และคุณภาพของงานยังไม6ถึงระดับตําแหน6งท่ีขอประเมิน 



๑๔ 

 

คะแนนท่ีได�รับ มีดังนี้ 
 

องค.ประกอบ คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

ท่ีได�รับ 
คิดเปLนร�อยละ 

ของแต6ละองค.ประกอบ 
๑. งานพ้ืนฐาน ๓๐ ๒๖.๓๓ ๘๗.๗๗ 
๒. งานแสดงคุณภาพผลงาน ๗๐ ๔๑.๖๖ ๕๙.๕๒ 
    ๒.๑ คุณภาพผลงาน (๕๐) (๒๕.๖๖)  
    ๒.๒ การเผยแพร6ผลงาน (๒๐) (๑๖.๐๐)  

คะแนนรวม ๑๐๐ ๖๘.๐๐  
 

คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาสาธารณสุขศาสตร.และวิทยาศาสตร.สุขภาพ 
พิจารณาแล�ว เห็นว6าผู�ขอรับการประเมินราย นางจุฑามาศ เวชพานิช ได�คะแนนไม6ถึงระดับของตําแหน6ง 
ตามหลักเกณฑ.ที่กําหนดไว� โดยได�คะแนนงานแสดงคุณภาพผลงาน ร�อยละ ๕๙.๕๒ และได�คะแนน 
ทุกองค.ประกอบรวมกัน ร�อยละ ๖๘.๐๐ จึงมีมติไม6ผ6านการประเมิน 

 

  มติ อ.ก.พ. 
  เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาสาธารสุขศาสตร.และ
วิทยาศาสตร.สุขภาพ ท่ีพิจารณาเห็นว6า นางจุฑามาศ เวชพานิช ไม6ผ6านการประเมิน เพ่ือแต6งต้ังให�ดํารง
ตําแหน6งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด�านส6งเสริมและพัฒนา) ตามหลักเกณฑ.ท่ีกําหนดไว�  
 

เรื่องท่ี ๔.๖ การพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล เพ่ือแต�งตั้งให"ดํารงตําแหน�ง
ประเภทวิชาการ สายงานวิชาการสาธารณสุข ในกรมอนามัย (นางนภพรรณ นันทพงษ1) 

 

๑. คําขอ 
      กระทรวงสาธารณสุข ขอให� ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ นางนภพรรณ 
นันทพงษ. ตําแหน6งนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ตําแหน6งเลขที่ ๓๕๙ กลุ6มวิจัยและพัฒนา 
ระบบสุขาภิบาลอาหาร สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย เพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งนักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด�านสาธารณสุข) ตําแหน6งเลขท่ีและส6วนราชการเดิม  
 

๒. การพิจารณาของคณะกรรมการผู"ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ 
 คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาสาธารณสุขศาสตร.และวิทยาศาสตร.สุขภาพ 
ได�พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ นางนภพรรณ นันทพงษ. ผู�ขอรับการประเมิน ในการประชุม  
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ มีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้ 
   ๒.๑ คุณสมบัติของบุคคล ผู�ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติเก่ียวกับคุณวุฒิการศึกษา 
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน6ง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน6ง และระยะเวลาข้ันตํ่าในการดํารงตําแหน6ง 
ในสายงานวิชาการสาธารณสุข ตรงตามหลักเกณฑ.ท่ี ก.พ. กําหนด  
   ๒.๒ ผลงานท่ีส6งขอรับการประเมินและได�รับการพิจารณา มีรายละเอียดการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
 (๑) ผลงานประเภทพ้ืนฐาน มีปริมาณและคุณภาพตามเกณฑ. เห็นควรผ6าน 



๑๕ 

 

 (๒) ผลงานวิชาการและ/หรือผลงานวิจัย จํานวน ๒ เรื่อง เห็นว6า 
  - ผลงานเรื่องที่ ๑ เรื่อง “การศึกษาความชุกของโรคอาหารเปLนพิษ 
ของผู�ประกอบการค�าในตลาด” เปLนการศึกษาเรื่องพ้ืนฐานท่ัวไป เก่ียวกับความชุกของโรคอาหารเปLนพิษในตลาด 
โดยมีลักษณะเปLนเพียงการสํารวจข�อมูล ขาดการวิเคราะห.และเรียบเรียง ความสัมพันธ.ของเนื้อหาให�ครบถ�วน
ถูกต�องถึงสาเหตุและปTจจัยท่ีทําให�เกิดโรค และขาดข�อเสนอแนะท่ีเปLนประโยชน.เก่ียวกับมาตรการในการแก�ไข
ปTญหาทางด�านสาธารณสุข 
  - ผลงานเรื่องท่ี ๒ เรื่อง “การศึกษาสถานการณ.ความปลอดภัยอาหาร 
ในตลาดสด และตลาดนัด ในปNงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘” เปLนการวิจัยเชิงสํารวจข�อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ.ความปลอดภัยอาหารในตลาดสดและตลาดนัด รูปแบบและวิธีการศึกษาไม6ถูกต�องตามหลัก
วิชาการ ขาดการวิเคราะห.ข�อมูล และไม6มีความเชื่อมโยงในแต6ละประเด็น รวมทั้งไม6ใช�ข�อมูลจากการสํารวจ 
มาเปLนเหตุในการสังเคราะห.ข�อเสนอแนะ จึงไม6สามารถนําไปใช�ประโยชน.ได� 

คณะกรรมการฯ มีความเห็นโดยสรุปว6า ผลการศึกษาท่ีได�เปLนข�อมูลท่ีทราบโดยท่ัวไปอยู6แล�ว 
ไม6ได�สร�างองค.ความรู�หรือนวัตกรรมใหม6ทางด�านสาธารณสุข และคุณภาพของงานยังไม6ถึงระดับตําแหน6งท่ีขอประเมิน 
 

คะแนนท่ีได�รับ มีดังนี้ 
 

องค.ประกอบ คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

ท่ีได�รับ 
คิดเปLนร�อยละ 

ของแต6ละองค.ประกอบ 
๑. งานพ้ืนฐาน ๓๐ ๒๕.๐๐ ๘๓.๓๓ 
๒. งานแสดงคุณภาพผลงาน ๗๐ ๔๔.๓๓ ๖๓.๓๓ 
    ๒.๑ คุณภาพผลงาน (๕๐) (๒๙.๐๐)  
    ๒.๒ การเผยแพร6ผลงาน (๒๐) (๑๕.๓๓)  

คะแนนรวม ๑๐๐ ๖๙.๓๓  
 

คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาสาธารณสุขศาสตร.และวิทยาศาสตร.สุขภาพ 
พิจารณาแล�ว เห็นว6าผู�ขอรับการประเมินราย นางนภพรรณ นันทพงษ. ได�คะแนนไม6ถึงระดับของตําแหน6ง 
ตามหลักเกณฑ.ที่กําหนดไว� โดยได�คะแนนงานแสดงคุณภาพผลงาน ร�อยละ ๖๓.๓๓ และได�คะแนน 
ทุกองค.ประกอบรวมกัน ร�อยละ ๖๙.๓๓ จึงมีมติไม6ผ6านการประเมิน 

 

  มติ อ.ก.พ. 
  เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาสาธารณสุขศาสตร.
และวิทยาศาสตร.สุขภาพ ท่ีพิจารณาเห็นว6า นางนภพรรณ นันทพงษ. ไม6ผ6านการประเมิน เพ่ือแต6งต้ังให�ดํารง
ตําแหน6งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด�านสาธารณสุข) ตามหลักเกณฑ.ท่ีกําหนดไว�  
 
 
 



๑๖ 

 

เรื่องท่ี ๔.๗  การพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล เพ่ือแต�งตั้งให"ดํารงตําแหน�ง
ประเภทวิชาการ สายงานแพทย1 ในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายนางสาวปวริศา ภักดีไทย) 

 

๑. คําขอ 
      กระทรวงสาธารณสุข ขอให� ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ นางสาวปวริศา 
ภักดีไทย ตําแหน6งนายแพทย.ชํานาญการพิเศษ (ด�านเวชกรรม) ตําแหน6งเลขท่ี ๘๕๓๑๔ กลุ6มงานโสต ศอ นาสิก 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแต6งต้ัง
ให�ดํารงตําแหน6งนายแพทย.เชี่ยวชาญ (ด�านเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริงซ.วิทยา) ตําแหน6งเลขท่ี ๑๑๖๘๕ 
ส6วนราชการเดิม 
 

๒. การพิจารณาของคณะกรรมการผู"ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ 
 คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาแพทยศาสตร. ๑ ได�พิจารณาคุณสมบัติและ
ประเมินผลงานของ นางสาวปวริศา ภักดีไทย ผู�ขอรับการประเมิน ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี 
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ มีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้ 
   ๒.๑ คุณสมบัติของบุคคล ผู�ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติเก่ียวกับคุณวุฒิการศึกษา 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระยะเวลาในการดํารงตําแหน6งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน6ง และระยะเวลาข้ันตํ่า
ในการดํารงตําแหน6งในสายงานแพทย. ตรงตามหลักเกณฑ.ท่ี ก.พ. กําหนด  
   ๒.๒ ผลงานท่ีส6งขอรับการประเมินและได�รับการพิจารณา มีรายละเอียดการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
 (๑) ผลงานบริการหรือปฏิบัติการ มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ เห็นควรผ6าน 
 (๒) ผลงานให�คําปรึกษาแนะนํา มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ  เห็นควรผ6าน 
 (๓) ผลงานสอนและฝVกอบรม มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ  เห็นควรผ6าน 
 (๔) ผลงานทางวิชาการ และ/หรือผลงานวิจัย จํานวน ๒ เรื่อง เห็นว6า ผลงาน 
ท่ีนําเสนอ เรื่องท่ี ๑ เรื่อง “ผลของการนวดจุดฝTงเข็มอ๋ิงเซียงและอ้ินถังต6ออาการคัดจมูกในผู�ปJวยภูมิแพ�ทางจมูก” 
เปLนการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ6มในผู�ปJวยภูมิแพ�ทางจมูกท่ีมีอาการคัดจมูก โดยแบ6งผู�ปJวยเปLน ๒ กลุ6ม ได�แก6 
กลุ6มแรกเปLนกลุ6มท่ีนวดจุดฝTงเข็มอ๋ิงเซียงและอ้ินถังด�วยตนเอง และกลุ6มท่ีสองเปLนกลุ6มท่ีไม6ได�นวดจุดฝTงเข็ม 
นํามาเปรียบเทียบกัน ไม6ได�อธิบายจุดฝTงเข็มอ้ินถังให�ชัดเจน วิธีนวดจุดฝTงเข็มเปLนวิธีท่ียอมรับในการแพทย.แผนจีน 
แต6ยังไม6ใช6มาตรฐานสากล การตรวจวัดและประเมินผลก็ใช�ความรู�สึก ซ่ึงเปLน subjective data ไม6เปLนมาตรฐาน
แบบการใช�เครื่องมือวัด Rhinomanometry ซ่ึงเปLน objective data ท่ีสามารถวัดผลได�ชัดเจน ผลงาน 
จึงขาดความน6าเชื่อถือ และ Reference ทางวิชาการท่ีอ�างถึงพิมพ.ผิด ไม6ถูกต�อง ส6วนผลงานเรื่องท่ี ๒ เรื่อง 
“ผู�ปJวยท่ีมีเห็บวัวในหูและเส�นประสาทใบหน�า เส�นท่ี ๗ เปLนอัมพาต : รายงานผู�ปJวย ๑ ราย” เปLนรายงาน
ผู�ปJวย ๑ ราย ถูกส6งต6อให�มารักษาท่ีโรงพยาบาลกาฬสินธุ. ไม6ได�อ�างผลการวินิจฉัยของแพทย.ท่ีส6งต6อมาให�รักษา 
คําอธิบายทางพยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology) ไม6ถูกต�องตามหลักวิชาการ การรักษาไม6ชัดเจน ดังนั้น  
โดยสรุปผลงานดังกล6าวข�างต�น ไม6อยู6ในเกณฑ.ของผลงานท่ีมีคุณภาพตามระดับของตําแหน6งท่ีขอประเมิน 
ท่ีกําหนดไว�  



๑๗ 

 

  คะแนนท่ีได�รับ มีดังนี้ 
 

องค.ประกอบ คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

ท่ีได�รับ 
คิดเปLนร�อยละของ    
แต6ละองค.ประกอบ 

๑. ผลงานบริการหรือปฏิบัติการ ๖๐ ๔๓.๖๗ ๗๒.๗๘ 
๒. ผลงานให�คําปรึกษาแนะนํา ๑๐ ๗.๓๓ ๗๓.๓๓ 
๓. ผลงานสอนและฝVกอบรม ๑๐ ๗.๓๓ ๗๓.๓๓ 
๔. ผลงานวิชาการและ/หรือผลงานวิจัย ๒๐ ๘.๓๓ ๔๑.๖๗ 

รวม ๑๐๐ ๖๖.๖๗  
 

คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาแพทยศาสตร. ๑ ได�พิจารณาแล�ว เห็นว6า 
นางสาวปวริศา ภักดีไทย ผู�ขอรับการประเมิน ได�คะแนนไม6ถึงระดับของการประเมินในตําแหน6งนายแพทย.
เชี่ยวชาญ (ด�านเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริงซ.วิทยา) เนื่องจากได�คะแนนในองค.ประกอบด�านผลงาน
วิชาการและ/หรือผลงานวิจัย ร�อยละ ๔๑.๖๗ และได�คะแนนทุกองค.ประกอบรวมกัน ร�อยละ ๖๖.๖๗ จึงมีมติ
ไม6ผ6านการประเมิน 

 

  มติ อ.ก.พ. 
  เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาแพทยศาสตร. ๑      
ท่ีพิจารณาเห็นว6า นางสาวปวริศา ภักดีไทย ไม6ผ6านการประเมิน เพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งนายแพทย.เชี่ยวชาญ 
(ด�านเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริงซ.วิทยา) ตามหลักเกณฑ.ท่ีกําหนดไว�  
 

เรื่องท่ี ๔.๘ การพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล เพ่ือแต�งตั้งให"ดํารงตําแหน�ง
ประเภทวิชาการ สายงานแพทย1 ในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายนางสาววนิดา โล"วพฤกษ1มณี) 

 

๑. คําขอ 
      กระทรวงสาธารณสุข ขอให� ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ นางสาววนิดา 
โล�วพฤกษ.มณี ตําแหน6งนายแพทย.ชํานาญการพิเศษ (ด�านเวชกรรม) ตําแหน6งเลขท่ี ๑๕๖๑๓๐ กลุ6มงานกุมาร
เวชกรรม โรงพยาบาลสวรรค.ประชารักษ. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค. สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งนายแพทย.เชี่ยวชาญ (ด�านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา) ตําแหน6งเลขท่ี ๙๑๖๕๑ 
กลุ6มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสวรรค.ประชารักษ. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค. สํานักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

๒. การพิจารณาของคณะกรรมการผู"ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ 
 คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาแพทยศาสตร. ๒ ได�พิจารณาคุณสมบัติและ
ประเมินผลงานของ นางสาววนิดา โล�วพฤกษ.มณี ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
มีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้ 



๑๘ 

 

   ๒.๑ คุณสมบัติของบุคคล ผู�ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติเก่ียวกับคุณวุฒิการศึกษา 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระยะเวลาในการดํารงตําแหน6งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน6ง และระยะเวลาข้ันตํ่า
ในการดํารงตําแหน6งในสายงานแพทย. ตรงตามหลักเกณฑ.ท่ี ก.พ. กําหนด  
   ๒.๒ ผลงานท่ีส6งขอรับการประเมินและได�รับการพิจารณา มีรายละเอียดการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
        (๑) ผลงานบริการหรือปฏิบัติการ ผลงานให�คําปรึกษาแนะนํา ผลงานสอนและ
ฝVกอบรม มีปริมาณและคุณภาพตามเกณฑ. 
        (๒) ผลงานวิชาการ และ/หรือผลงานวิจัย จํานวน ๑ เรื่อง คือ เรื่อง “ประสิทธิภาพ 
การระงับปวดของการให�ยา ketorolac กับ parecoxib ในการลดอาการปวดไหล6หลังการผ6าตัดถุงน้ําดีด�วยวิธี
ส6องกล�อง (Effects of Ketorolac or Parecoxib on Shoulder Pain after Laparoscopic Cholecystectomy)” 
คณะกรรมการฯ ได�พิจารณาแล�ว เห็นว6า ผลงานวิชาการไม6มีองค.ความรู�ใหม6 ไม6มีผลในการนําไปใช�ทางคลินิก 
ผลงานด�านบริการไม6ชัดเจน จึงไม6อยู6ในเกณฑ.ของผลงานท่ีมีคุณภาพดีเด6นตามระดับของตําแหน6งท่ีขอประเมิน
ท่ีกําหนด  
  คะแนนท่ีได�รับ มีดังนี้ 

องค.ประกอบ คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

ท่ีได�รับ 
คิดเปLนร�อยละ

(ของแต6ละ
องค.ประกอบ) 

๑. ผลงานบริการหรือปฏิบัติการ ๖๐ ๔๕.๓๓ ๗๕.๕๖ 
๒. ผลงานให�คําปรึกษาแนะนํา ๑๐    ๕.๖๗ ๕๖.๖๗ 
๓. ผลงานสอนและฝVกอบรม ๑๐    ๖.๐๐ ๖๐.๐๐ 
๔. ผลงานวิชาการ และ/หรือผลงานวิจัย ๒๐   ๘.๓๓ ๔๑.๖๗ 

คะแนนรวม ๑๐๐  ๖๕.๓๓  
 

คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาแพทยศาสตร. ๒ ได�พิจารณาแล�ว เห็นว6า 
นางสาววนิดา โล�วพฤกษ.มณี ได�คะแนนไม6ถึงระดับของการประเมินในตําแหน6งนายแพทย.เชี่ยวชาญ (ด�านเวชกรรม 
สาขาวิสัญญีวิทยา) เนื่องจากได�คะแนนผลงานวิชาการ และ/หรือผลงานวิจัย ร�อยละ ๔๑.๖๗ และได�คะแนน
รวมทุกองค.ประกอบ ร�อยละ ๖๕.๓๓ จึงมีมติไม6ผ6านการประเมิน 

 

  มติ อ.ก.พ. 
  เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาแพทยศาสตร. ๒      
ท่ีพิจารณาเห็นว6า นางสาววนิดา โล�วพฤกษ.มณี ไม6ผ6านการประเมิน เพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งนายแพทย.
เชี่ยวชาญ (ด�านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา) ตามหลักเกณฑ.ท่ีกําหนดไว�  
 
 
 



๑๙ 

 

เรื่องท่ี ๔.๙ การพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล เพ่ือแต�งตั้งให"ดํารงตําแหน�ง
ประเภทวิชาการ สายงานแพทย1 ในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายนางสาววรรณา อึงพินิจพงศ1) 

 

๑. คําขอ 
      กระทรวงสาธารณสุข ขอให� ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ นางสาววรรณา 
อึงพินิจพงศ. ตําแหน6งนายแพทย.ชํานาญการพิเศษ (ด�านเวชกรรม) ตําแหน6งเลขท่ี ๕๔๗๗๒ กลุ6มงานวิสัญญีวิทยา 
โรงพยาบาลสุรินทร. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแต6งต้ังให�ดํารง
ตําแหน6งนายแพทย.เชี่ยวชาญ (ด�านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา) ตําแหน6งเลขท่ี ๒๘๒๔๑ ส6วนราชการเดิม 
 

๒. การพิจารณาของคณะกรรมการผู"ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ 
 คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาแพทยศาสตร. ๒ ได�พิจารณาคุณสมบัติและ
ประเมินผลงานของ นางสาววรรณา อึงพินิจพงศ. ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙  
มีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้ 
   ๒.๑ คุณสมบัติของบุคคล ผู�ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติเก่ียวกับคุณวุฒิการศึกษา 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระยะเวลาในการดํารงตําแหน6งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน6ง และระยะเวลาข้ันตํ่า
ในการดํารงตําแหน6งในสายงานแพทย. ตรงตามหลักเกณฑ.ท่ี ก.พ. กําหนด  
   ๒.๒ ผลงานวิชาการ และ/หรือผลงานวิจัย จํานวน ๑ เรื่อง คือ เรื่อง “Small-dose 
Ketamine Comparison with Lidocaine in The Prevention of Propofol-Induced Pain” คณะกรรมการฯ 
ได�พิจารณาแล�ว เห็นว6าผลงานวิชาการไม6มีองค.ความรู�ใหม6 มีการศึกษาและเผยแพร6ในเรื่องนี้มานานแล�ว  
จึงไม6อยู6ในเกณฑ.ของผลงานท่ีมีคุณภาพดีเด6นตามระดับของตําแหน6งท่ีขอประเมินท่ีกําหนด 
  คะแนนท่ีได�รับ มีดังนี้ 
 

องค.ประกอบ คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

ท่ีได�รับ 
คิดเปLนร�อยละ

(ของแต6ละ
องค.ประกอบ) 

๑. ผลงานบริการหรือปฏิบัติการ ๖๐ ๔๕.๖๗ ๗๖.๑๑ 
๒. ผลงานให�คําปรึกษาแนะนํา ๑๐    ๖.๐๐ ๖๐.๐๐ 
๓. ผลงานสอนและฝVกอบรม ๑๐    ๖.๐๐ ๖๐.๐๐ 
๔. ผลงานวิชาการ และ/หรือผลงานวิจัย ๒๐   ๘.๓๓ ๔๑.๖๗ 

คะแนนรวม ๑๐๐  ๖๖.๐๐  
 

คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาแพทยศาสตร. ๒ ได�พิจารณาแล�ว เห็นว6า 
นางสาววรรณา อึงพินิจพงศ. ได�คะแนนไม6ถึงระดับของการประเมินในตําแหน6งนายแพทย.เชี่ยวชาญ (ด�านเวชกรรม 
สาขาวิสัญญีวิทยา) เนื่องจากได�คะแนนผลงานวิชาการ และ/หรือผลงานวิจัย ร�อยละ ๔๑.๖๗ และได�คะแนนรวม
ทุกองค.ประกอบ ร�อยละ ๖๖.๐๐ จึงมีมติไม6ผ6านการประเมิน 

 
 



๒๐ 

 

  มติ อ.ก.พ. 
  เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาแพทยศาสตร. ๒      
ท่ีพิจารณาเห็นว6า นางสาววรรณา อึงพินิจพงศ. ไม6ผ6านการประเมิน เพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งนายแพทย.
เชี่ยวชาญ (ด�านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา) ตามหลักเกณฑ.ท่ีกําหนดไว�  
 

เรื่องท่ี ๔.๑๐ การพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล เพ่ือแต�งตั้งให"ดํารงตําแหน�ง
ประเภทวิชาการ สายงานแพทย1 ในกรมการแพทย1 (รายนางสุรัฐญา ศิริอาชากุล) 

 

๑. คําขอ 
      กระทรวงสาธารณสุข ขอให� ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ นางสุรัฐญา  
ศิริอาชากุล ตําแหน6งนายแพทย.ชํานาญการพิเศษ (ด�านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก) ตําแหน6งเลขท่ี ๕๑๔๖ 
กลุ6มงานโสต ศอ นาสิก กลุ6มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี สถาบันมะเร็งแห6งชาติ กรมการแพทย. 
เพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งนายแพทย.เชี่ยวชาญ (ด�านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก) ตําแหน6งเลขท่ีและ 
ส6วนราชการเดิม 
 

๒. การพิจารณาของคณะกรรมการผู"ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ 
 คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาแพทยศาสตร. ๑ ได�พิจารณาคุณสมบัติและ
ประเมินผลงานของ นางสุรัฐญา ศิริอาชากุล ผู�ขอรับการประเมิน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี  
๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ มีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้ 
   ๒.๑ คุณสมบัติของบุคคล ผู�ขอรับการประเมินมีคุณสมบัติเก่ียวกับคุณวุฒิการศึกษา 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระยะเวลาในการดํารงตําแหน6งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน6ง และระยะเวลาข้ันตํ่า
ในการดํารงตําแหน6งในสายงานแพทย. ตรงตามหลักเกณฑ.ท่ี ก.พ. กําหนด  
   ๒.๒ ผลงานท่ีส6งขอรับการประเมินและได�รับการพิจารณา มีรายละเอียดการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ ในแต6ละองค.ประกอบ ดังนี้ 
 (๑) ผลงานบริการหรือปฏิบัติการ มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ เห็นควรผ6าน 
 (๒) ผลงานให�คําปรึกษาแนะนํา มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ  เห็นควรผ6าน 
 (๓) ผลงานสอนและฝVกอบรม  มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ  เห็นควรผ6าน 
 (๔) ผลงานทางวิชาการ และ/หรือผลงานวิจัย จํานวน ๒ เรื่อง เห็นว6าผลงาน
เรื่องท่ี ๑ เรื่อง “ปTจจัยของมะเร็งลิ้นท่ีมีผลต6อการแพร6กระจายมายังต6อมน้ําเหลืองท่ีคอ” เปLนการศึกษาแบบ 
Retrospective descriptive study ขาดข�อมูลรายละเอียด วัตถุประสงค.และวิธีการวิจัยไม6ถูกต�อง การใช�
คําศัพท.ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยไม6ตรงกัน ข�อสรุปท่ีใช�“ความหนาของเชื้อมะเร็ง” ในงานวิจัยนี้ไม6เปLนไปตาม
เอกสารอ�างอิง ท้ัง ๓ ฉบับ (เอกสารอ�างอิงท่ี ๕ – ๗) เอกสารอ�างอิงท่ี ๔ (๑๙๗๒) เก6าเกินไป และ
เอกสารอ�างอิงท่ี ๘ ไม6พบในงานวิจัย และผลงานเรื่องท่ี ๒ เรื่อง“อุบัติการณ.และปTจจัยท่ีเก่ียวข�องกับการเกิด
มะเร็งกล6องเสียงท่ีมีการลุกลามมายังต6อมไทรอยด.” เปLนการศึกษาแบบ Retrospective descriptive study 
ท่ีไม6ได�ตั้ง inclusion และ exclusion criteria นําข�อมูลผู�ปJวยท้ังหมดท่ีทําการผ6าตัดไว�แล�ว มาสรุปเท6านั้น จึงขาด
ความน6าเชื่อถือ ข�อมูลท่ีศึกษาขาดรายละเอียดของการอ6านผลพยาธิวิทยาว6าทําทุกรายหรือไม6 วัตถุประสงค. 



๒๑ 

 

ไม6ตรงกับผลการศึกษา สรุปไม6ชัดเจน จึงไม6สามารถนําไปใช�ประโยชน.ได� การอ�างอิงเอกสารไม6ตรงกับบทสรุป 
บางเอกสารอ�างอิงเปLนเอกสารท่ีดี ไม6นํามาอธิบายให�ละเอียดเปLนข�อสรุปของงานวิจัยนี้ บางเอกสารท่ีอ�างอิง
ค6อนข�างเก6า ไม6ทันสมัย เช6น เอกสารอ�างอิงท่ี ๔ ปN ๑๙๙๑ หรือ เอกสารอ�างอิงท่ี ๕ ปN ๑๙๘๓ ดังนั้น โดยสรุป
ผลงานดังกล6าวข�างต�น ไม6อยู6ในเกณฑ.ของผลงานท่ีมีคุณภาพตามระดับของตําแหน6งท่ีขอประเมินท่ีกําหนดไว�  
  คะแนนท่ีได�รับ มีดังนี้ 
 

องค.ประกอบ คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

ท่ีได�รับ 
คิดเปLนร�อยละ 

ของแต6ละองค.ประกอบ 
๑. ผลงานบริการหรือปฏิบัติการ ๖๐ ๔๗.๖๗ ๗๙.๔๔ 
๒. ผลงานให�คําปรึกษาแนะนํา ๑๐ ๖.๖๗ ๖๖.๖๗ 
๓. ผลงานสอนและฝVกอบรม ๑๐ ๖.๖๗ ๖๖.๖๗ 
๔. ผลงานวิชาการและ/หรือผลงานวิจัย ๒๐ ๘.๐๐ ๔๐.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๖๙.๐๐  
 

คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาแพทยศาสตร. ๑ ได�พิจารณาแล�ว เห็นว6า นางสุรัฐญา 
ศิริอาชากุล ผู�ขอรับการประเมิน ได�คะแนนไม6ถึงระดับของการประเมินในตําแหน6งนายแพทย.เชี่ยวชาญ (ด�านเวชกรรม 
สาขาโสต ศอ นาสิก) เนื่องจากได�คะแนนในองค.ประกอบด�านผลงานวิชาการและ/หรือผลงานวิจัย ร�อยละ ๔๐.๐๐ 
และได�คะแนนทุกองค.ประกอบรวมกัน ร�อยละ ๖๙.๐๐ จึงมีมติไม6ผ6านการประเมิน 

 

  มติ อ.ก.พ. 
  เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาแพทยศาสตร. ๑      
ที่พิจารณาเห็นว6า นางสุรัฐญา ศิริอาชากุล ไม6ผ6านการประเมิน เพื่อแต6งตั้งให�ดํารงตําแหน6งนายแพทย.
เชี่ยวชาญ (ด�านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก) ตามหลักเกณฑ.ท่ีกําหนดไว�  
 

วาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือทราบ 
 

  เรื่องท่ี ๕.๑  สรุปจํานวนและรายช่ือผู"ผ�านการประเมินบุคคลของคณะกรรมการผู"ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะกิจสาขาต�างๆ 
  ฝJายเลขานุการได�สรุปจํานวนและรายชื่อผู�ผ6านการประเมินบุคคลของคณะกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจสาขาต6างๆ มาเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 
ลําดับท่ี 

 
คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 

เฉพาะกิจสาขา 

จํานวนผู�ผ6านการประเมิน (ราย) 
เพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6ง 

ประเภทวิชาการ 
เพ่ือรับเงินประจํา

ตําแหน6ง  
ระดับทรงคุณวุฒิ 
(๑๕,๖๐๐ บาท) ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ 

๑ สาขากฎหมาย ๑ ๑ - 
๒ สาขาการเกษตร ๑ ๑ - - 
๓ สาขาการเกษตร ๒ ๑ - - 
๔ สาขาทันตแพทยศาสตร. ๕ - - 
๕ สาขาธรณีและทรัพยากรธรณี ๑ - - 
๖ สาขาการบริหาร ๑๙ ๗ - 
๗ สาขาพยาบาลศาสตร. ๗ - - 
๘ สาขาแพทยศาสตร. ๑ ๑๒ ๑ - 
๙ สาขาแพทยศาสตร. ๓ ๑ - - 

๑๐ สาขาเภสัชศาสตร. ๙ - - 
๑๑ สาขาวิทยาศาสตร. ๑ - - 
๑๒ สาขาวิศวกรรมศาสตร. ๑ ๔ - - 
๑๓ สาขาเศรษฐศาสตร.และการคลัง ๗ ๑ - 
๑๔ สาขาสาธารณสุขศาสตร.ฯ ๓ - - 

รวม ๗๒ ๑๐ - 
 

มติ อ.ก.พ. 

  รับทราบ 
 

  เรื่องท่ี ๕.๒  คําพิพากษาของศาลปกครองกลาง (รายนายชาญวิทย1 ทระเทพ) 
๑. ท่ีมา 
 นายชาญวิทย. ทระเทพ ได�ยื่นฟUองสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนและ

คณะกรรมการข�าราชการพลเรือน ต6อศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดําท่ี ๓๕/๒๕๕๕ เรื่อง คดีพิพาท
เก่ียวกับการท่ีหน6วยงานทางปกครองหรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐออกคําสั่งโดยไม6ชอบด�วยกฎหมาย และการกระทําละเมิด
อันเกิดจากคําสั่งและการปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดให�ต�องปฏิบัติล6าช�าเกินสมควร ซ่ึงศาลปกครองกลาง 
ได�นัดอ6านคําพิพากษาเม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ จึงเปLนคดีหมายเลขแดงท่ี ๗๓๔/๒๕๕๙ พิพากษายกฟUอง 

 
 
 



๒๓ 

 

๒. สรุปผลการพิจารณาตามคําพิพากษา 
 ๒.๑ รายละเอียดผลการประเมินและคําฟUอง 
  ๒.๑.๑ กระทรวงสาธารณสุข ขอให� ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ
นายชาญวิทย. ทระเทพ ตําแหน6งผู�อํานวยการสํานัก (ผู�อํานวยการ ระดับสูง) สํานักบริหารการสาธารณสุข 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งนายแพทย.ทรงคุณวุฒิ (ด�านพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/๓๖๑๑ 
ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓) 
  ๒.๑.๒ สํานักงาน ก.พ. ได�แจ�งมติไม6ผ6านการประเมิน (หนังสือสํานักงาน ก.พ.  
ท่ี นร ๑๐๐๖.๕/๖๖๐ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔) 
  ๒.๑.๓ กระทรวงสาธารณสุข ขอให� ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ
นายชาญวิทย. ทระเทพ ครั้งที่ ๒ (หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/๓๕๘๑ ลงวันท่ี  
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔)  
  ๒.๑.๔ สํานักงาน กพ. ได�แจ�งมติผ6านการประเมิน โดยให�มีผลไม6ก6อนวัน ท่ี  
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖.๕/๑๒๕ ลงวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕)  
  ๒.๑.๕ นายชาญวิทย. ทระเทพ ได�ยื่นฟUองต6อศาลปกครองกลาง โดยขอให�ศาล
พิพากษาหรือมีคําสั่ง ดังนี้ 
   (๑) ให�สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน ปรับปรุงระบบการประเมิน 
ผลงานทางวิชาการท้ังหมดในภาพรวม โดยจัดทําเกณฑ.ประเมินคุณภาพตามระดับตําแหน6งให�ชัดเจน หากมี
คณะกรรมการพิจารณาผลงาน ให�กําหนดวาระการประชุมประจําสมํ่าเสมอ แจ�งให�ข�าราชการทุกคนทราบ 
และเป=ดโอกาสให�ข�าราชการทุกคนท่ีส6งผลงานได�มีโอกาสส6งเอกสารเพ่ิมเติมและแก�ไขได�โดยเท6าเทียมกัน 
   (๒) ให�ผลงานของนายชาญวิทย. ทระเทพ ผ6านการประเมินต้ังแต6วันท่ีส6งผลงาน
ประเมินครั้งแรกเม่ือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
   (๓) ให�ผลงานทางวิชาการท่ีนายชาญวิทย. ทระเทพ ส6งในครั้งท่ีสอง เปLนการ
ปรับปรุงแก�ไขหรือส6งเพ่ิมเติมจากผลงานในครั้งแรก และให�ถือว6าวันท่ีส6งเปLนวันเดียวกันกับวันท่ีนายชาญวิทย. 
ทระเทพ ส6งผลงานครั้งแรกคือ วันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
   (๔) ให�สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน ชดใช�สิทธิประโยชน.และ
ค6าเสียหายให�แก6ผู�ฟUองคดี ดังนี้ 
        (๔.๑) ค6าเสียหายจากการขาดสิทธิประโยชน.ท่ีไม6ได�ดํารงตําแหน6ง
นายแพทย.ทรงคุณวุฒิ  เปLนจํานวนเงินท้ังสิ้น ๒๑๖,๐๐๐ บาท ประกอบด�วยเงินค6าตอบแทน จํานวน  
๑๐,๐๐๐ บาทต6อเดือน เงินประจําตําแหน6งและค6าตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึน จํานวน ๖,๐๐๐ บาทต6อเดือน สิทธิเบิกเงิน
ค6าโทรศัพท.เพ่ิมข้ึน จํานวน ๒,๐๐๐ บาทต6อเดือน รวมเปLนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ต6อเดือน เนื่องจากนายชาญวิทย. 
ทระเทพ เข�าสู6ตําแหน6งนายแพทย.ทรงคุณวุฒิล6าช�าไป เปLนระยะเวลา ๑๒ เดือน 
        (๔.๒) ค6าเสียหายจากการเสียโอกาสท่ีจะได�รับการแต6งต้ังให�ดํารง
ตําแหน6งท่ีสูงข้ึนเม่ือเดือนกันยายน ๒๕๕๔ และค6าเสียหายจากการเสียชื่อเสียงในการถูกกล6าวหาว6าผลงาน 



๒๔ 

 

ทางวิชาการไม6มีคุณภาพ รวมเปLนจํานวนเงินท้ังสิ้น ๘๑๖,๐๐๐ บาท ประกอบด�วย เงินค6ารถประจําตําแหน6ง
ผู�บริหารระดับสูง จํานวน ๓๑,๐๐๐ บาทต6อเดือน เงินเพ่ิมค6าตอบแทนในตําแหน6งผู�บริหารระดับสูง จํานวน 
๓,๐๐๐ บาทต6อเดือน รวมเปLนเงินจํานวน ๓๔,๐๐๐ บาท โดยคิดค6าเสียโอกาสและค6าเสียหายจากการ 
เสียชื่อเสียงเปLนระยะเวลา ๒ ปN 
        (๔.๓) ค6าเสียหายจากการเสียเวลาในการค�นหาเอกสาร ศึกษา จัดทํา
เอกสารการฟUองคดี และการปรึกษาทางกฎหมาย รวมเปLนเงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
        (๔.๔) ค6าเสียหายเชิงลงโทษท่ีต�องเสียโอกาสและเสียกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน สืบเนื่องจากความล6าช�าของสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนและคณะกรรมการ
ข�าราชการพลเรือน ในการพิจารณาผลงานของนายชาญวิทย. ทระเทพ คิดเปLนจํานวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
        (๔.๕) ค6าเสียหายจากการเสียค6าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย.ท่ีเรียกร�อง
ในอัตราร�อยละ ๒ เปLนจํานวนเงิน ๔๓,๕๑๐.๒๐๔ บาท 
   รวมเปLนค6าเสียหายจํานวนท้ังสิ้น ๒,๑๗๕,๕๑๐.๒๐๔ บาท พร�อมดอกเบ้ีย 
ในอัตราร�อยละ ๗.๕ ต6อปN นับต้ังแต6วันท่ีส6งผลงานครั้งแรก คือวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เปLนต�นไปจนกว6า 
จะชําระเสร็จสิ้น 
 ๒.๒ คําแก�คําฟUอง 
  สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน และคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน 
ให�การโดยสรุปว6า การพิจารณาประเมินผลงานของ นายชาญวิทย. ทระเทพ ท่ีมีมติให�ผ6านการประเมินโดยให�มีผล
ไม6ก6อนวันท่ีได�รับคําขอประเมินท่ีมีเอกสารหลักฐานครบถ�วนสมบูรณ. ซ่ึงดําเนินการตามหลักเกณฑ.ในหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ และหลักเกณฑ.และวิธีการประเมินบุคคล
เพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งประเภทวิชาชีพเฉพาะสายงานแพทย. โดยชอบด�วยกฎหมายแล�ว เนื่องจากผลงาน 
ท่ีนายชาญวิทย. ทระเทพ ส6งขอรับการประเมินครั้งท่ีสองเปLนผลงานเรื่องใหม6 ไม6ใช6การแก�ไขปรับปรุงหรือ 
ส6งเพ่ิมเติมจากครั้งแรก จึงไม6มีผลผูกพันท่ีจะมีมติให�ผ6านการประเมินย�อนหลังไปถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
ซ่ึงเปLนวันท่ีส6งผลงานครั้งแรกแต6อย6างใด 
 ๒.๓ คําพิพากษา 
  ศาลปกครองกลาง ได�อ6านคําพิพากษา เม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ สรุปได�ว6าศาล
มีประเด็นท่ีจะต�องวินิจฉัย ดังนี้ 
  ประเด็นท่ีหนึ่ง ศาลจะรับคําขอท�ายฟUองข�อท่ีหนึ่ง ท่ีนายชาญวิทย. ทระเทพ ขอให�
สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน ปรับปรุงระบบการประเมินผลงานทางวิชาการท้ังหมดในภาพรวม 
หากมีคณะกรรมการพิจารณาผลงาน ให�กําหนดวาระการประชุมประจําสมํ่าเสมอ และเป=ดโอกาสให�ข�าราชการ 
มีโอกาสส6งเอกสารเพ่ิมเติมและแก�ไขได�โดยเท6าเทียมกัน ไว�พิจารณาพิพากษาได�หรือไม6 
  พิเคราะห.แล�วเห็นว6า ศาลมิอาจใช�อํานาจตุลาการก�าวล6วงไปในขอบเขตอํานาจ
ทางการบริหารท่ีกฎหมายบัญญัติให�เปLนอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน ในการสั่งให�
ปรับปรุงระบบการประเมินผลงานทางวิชาการท้ังหมดในภาพรวม จัดทําเกณฑ.ประเมินคุณภาพตามระดับ
ตําแหน6งให�ชัดเจน หรือกําหนดระเบียบปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามท่ีนายชาญวิทย. ทระเทพ 



๒๕ 

 

มีคําขอท�ายฟUองข�อท่ีหนึ่ง กรณีจึงเปLนคําขอท่ีศาลไม6อาจกําหนดคําบังคับให�แก6นายชาญวิทย. ทระเทพ ได� 
ดังนั้น ศาลจึงไม6อาจรับคําฟUองของนายชาญวิทย. ทระเทพ ในส6วนของคําขอท�ายฟUองข�อท่ีหนึ่งไว�พิจารณาได� 
  ประเด็นท่ีสอง คําสั่งของคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน ท่ีให�นายชาญวิทย. ทระเทพ 
ไม6ผ6านการประเมินผลงานเพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งนายแพทย.ทรงคุณวุฒิ (ด�านพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุข) แจ�งตามหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน ท่ี นร ๑๐๐๖.๕/๖๖๐ ลงวันท่ี 
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ชอบด�วยกฎหมายหรือไม6 
  พิเคราะห.แล�วเห็นว6า สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน ได�กําหนด
หลักเกณฑ.และวิธีการประเมินบุคคลท่ีครอบคลุมถึงการประเมินผลงานในสายงานแพทย. ด�านพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข ไว�แล�ว  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ 
เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งสําหรับผู�ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ. (ตําแหน6งประเภทท่ัวไป) 
ตําแหน6งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตําแหน6งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ประกอบหลักเกณฑ.และวิธีการประเมินบุคคล 
เพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สายงานแพทย. ท้ังการประเมินผลงานทางวิชาการของนายชาญวิทย. 
ทระเทพ ได�ดําเนินการโดยคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาแพทยศาสตร. ๓ ท่ีมีความรู�ความเชี่ยวชาญ
ในงานด�านสาธารณสุข และได�ใช�ดุลพินิจในการประเมินผลงานของนายชาญวิทย. ทระเทพ โดยชอบด�วย
หลักเกณฑ.แห6งกฎหมายแล�ว ดังนั้น คําสั่งของคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน ท่ีให�นายชาญวิทย. ทระเทพ 
ไม6ผ6านการประเมินเพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งนายแพทย.ทรงคุณวุฒิ (ด�านพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข) 
แจ�งตามหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน ท่ี นร ๑๐๐๖.๕/๖๖๐ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
จึงชอบด�วยกฎหมายแล�ว 
  ประเด็นท่ีสาม การกระทําของสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนและ
คณะกรรมการข�าราชการพลเรือนท่ีมีคําสั่งว6า นายชาญวิทย. ทระเทพ ไม6ผ6านการประเมินผลงาน เปLนการทําละเมิด
ต6อนายชาญวิทย. ทระเทพ หรือไม6 หากเปLนละเมิด สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน ต�องรับผิด
ชดใช�ค6าสินไหมทดแทนความเสียหายให�แก6ผู�ฟUองคดีหรือไม6 เพียงใด 
  พิเคราะห.เห็นว6า เม่ือได�วินิจฉัยไปแล�วว6า คําสั่งของคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน
ท่ีให�นายชาญวิทย. ทระเทพ ไม6ผ6านการประเมินเพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งนายแพทย.ทรงคุณวุฒิ (ด�านพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุข) แจ�งตามหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน ท่ี นร ๑๐๐๖.๕/๖๖๐ 
ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ชอบด�วยกฎหมาย กรณีย6อมไม6เปLนการทําละเมิดต6อนายชาญวิทย. ทระเทพ 
เนื่องด�วยเหตุแห6งละเมิดนั้นจะเกิดข้ึนจากการกระทําท่ีไม6ชอบด�วยกฎหมาย ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการ
ข�าราชการพลเรือนจึงไม6จําต�องรับผิดชดใช�ค6าสินไหมทดแทนความเสียหายตามคําขอท�ายฟUองท่ีนายชาญวิทย. 
ทระเทพ คิดคํานวณความเสียหายจากคําสั่งให�นายชาญวิทย. ทระเทพ ไม6ผ6านการประเมินผลงานแต6อย6างใด 
  ประเด็นท่ีสี่  สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนและคณะกรรมการ
ข�าราชการพลเรือนกระทําละเมิดต6อนายชาญวิทย. ทระเทพ อันเกิดจากการปฏิบัติหน�าท่ีประเมินผลงานของ
นายชาญวิทย. ทระเทพ ล6าช�าเกินสมควรหรือไม6 หากเปLนละเมิด สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน 
ต�องรับผิดชดใช�ค6าสินไหมแทนความเสียหายให�แก6นายชาญวิทย. ทระเทพ หรือไม6 เพียงใด 



๒๖ 

 

  เห็นว6า แม�จะไม6ปรากฏกําหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการในการประเมินผลงานทาง
วิชาการให�แล�วเสร็จไว�อย6างชัดแจ�งก็ตาม แต6เพ่ือประโยชน.ของทางราชการและเพ่ือคุ�มครองสิทธิประโยชน.ของ
ผู�ขอรับการประเมินไม6ให�ได�รับผลกระทบจากความล6าช�าเกินสมควร คณะกรรมการข�าราชการพลเรือน  
ก็ชอบท่ีจะพิจารณาดําเนินการประเมินผลงานดังกล6าวให�เสร็จสิ้นภายในเวลาอันควร การพิจารณาประเมิน 
ผลงานทางวิชาการของนายชาญวิทย. ทระเทพ โดยใช�เวลารวมกันประมาณ ๙ เดือนเศษ ถือเปLนการปฏิบัติ
หน�าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดให�ต�องปฏิบัติ ล6าช�าเกินสมควร และเปLนการกระทําละเมิดต6อนายชาญวิทย. ทระเทพ  
  สําหรับปTญหาว6า นายชาญวิทย. ทระเทพ มีสิทธิท่ีจะได�รับการชดใช�ค6าสินไหมทดแทน
ความเสียหายอันเกิดจากการท่ีคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนปฏิบัติหน�าท่ีพิจารณาประเมินผลงานของ 
นายชาญวิทย. ทระเทพ ล6าช�าเกินสมควรหรือไม6 เพียงใด นั้น 
  เห็นว6า ข�ออ�างความเสียหาย มิใช6ความเสียหายโดยตรงหรือโดยใกล�ชิดกับเหตุละเมิด
อันเกิดจากการท่ีคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนประเมินผลงานของ นายชาญวิทย. ทระเทพ ล6าช�า ท่ีศาลจะกําหนด 
ให�สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนต�องรับผิดต6อนายชาญวิทย. ทระเทพ ได� ประกอบกับข�อเท็จจริงว6า 
ผลงานในครั้งท่ีหนึ่งมีระดับคุณภาพไม6ถึงเกณฑ. มิใช6เพราะเหตุความล6าช�าในการทําหน�าที่ประเมิน กรณีนี้  
จึงไม6ปรากฏความเสียหายตามกฎหมายต6อนายชาญวิทย. ทระเทพ จากเหตุละเมิดอันเกิดจากการท่ี
คณะกรรมการข�าราชการพลเรือนพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการครั้งท่ีหนึ่งของนายชาญวิทย. ทระเทพ 
ล6าช�าเกินควร ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน จึงไม6จําต�องรับผิดชดใช�ค6าสินไหมทดแทน
ให�แก6นายชาญวิทย. ทระเทพ อย6างใด 
  สําหรับคําขอท�ายฟUองของนายชาญวิทย. ทระเทพ ข�อ ๒ และข�อ ๓ ท่ีขอให�ศาล
พิพากษาและมีคําสั่งให�ผลงานของนายชาญวิทย. ทระเทพ ผ6านการประเมิน ต้ังแต6วันท่ีส6งผลงานประเมินครั้งแรก
เม่ือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ และให�ผลงานท่ีนายชาญวิทย. ทระเทพ ส6งในครั้งท่ีสองเปLนการปรับปรุงแก�ไข
หรือส6งเพ่ิมเติมจากผลงานครั้งแรก ท้ังให�ถือว6าวันท่ีส6งเปLนวันเดียวกับวันท่ีนายชาญวิทย. ทระเทพ ส6งผลงาน
ครั้งแรก นั้น   
  เม่ือปรากฏว6าผลงานทางวิชาการของนายชาญวิทย. ทระเทพ ท่ีเสนอขอประเมินครั้งท่ีหนึ่ง
เม่ือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ไม6ผ6านการประเมิน วันท่ีส6งผลงานในครั้งท่ีหนึ่ง คือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
ดังกล6าว ย6อมไม6ใช6วันท่ีสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนได�รับคําขอประเมินบุคคลท่ีมีเอกสาร
หลักฐานครบถ�วนสมบูรณ.ท่ีจะแต6งต้ังนายชาญวิทย. ทระเทพ ให�ดํารงตําแหน6งท่ีขอรับการประเมินได� ดังนั้น 
คําขอนี้จึงเปLนการขอให�ศาลสั่งให�มีการดําเนินการอันไม6สอดคล�องกับหลักเกณฑ.แห6งกฎหมาย ซ่ึงศาลไม6อาจมี
คําสั่งให�ได� จึงให�ยกคําขอดังกล6าวพิพากษายกฟUอง 

  มติ อ.ก.พ. 
  รับทราบ และมีข�อสังเกต ดังนี้ 
  ๑. กรณีท่ีศาลวินิจฉัยว6า ก.พ. ดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานของบุคคลรายนายชาญวิทย. 
ทระเทพ ล6าช�า เนื่องจากใช�ระยะเวลาในการประเมินหลายเดือน จึงควรมีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการ 
เพ่ือใช�เปLนแนวปฏิบัติในการประเมินผลงานของทุกสาขา 



๒๗ 

 

  ๒. การแต6งต้ังคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาต6าง ๆ ในการประเมินบุคคลและผลงาน 
กรณีท่ีเปLนสาขาเฉพาะทาง อาจแต6งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางนั้น ๆ เปLนกรรมการประเมินผลงานเพ่ิมเติม 
นอกเหนือจากคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิสาขานั้น ๆ เพ่ือให�สามารถพิจารณาประเมินบุคคลและผลงานของบุคคล
ได�เร็วข้ึน 
 

  เรื่องท่ี ๕.๓ สืบเนื่องวาระเพ่ือทราบ 
๑. ท่ีมา 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ. ขอให� ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ

นางสาวนฤมล ชมแสง ตําแหน6งนักวิชาการแผนที่ภาพถ6ายชํานาญการพิเศษ ตําแหน6งเลขที่ ๑๓๖๕  
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือแต6งต้ังให�ดํารงตําแหน6งผู�เชี่ยวชาญด�านสํารวจ
และทําแผนท่ีภาพถ6าย (นักวิชาการแผนท่ีภาพถ6ายเชี่ยวชาญ) ตําแหน6งเลขท่ีและส6วนราชการเดิม   

๒. การพิจารณาของคณะกรรมการผู"ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ 
 คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาวิศวกรรมศาสตร. ๑ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 
เม่ือวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ นางสาวนฤมล ชมแสง ผู�ขอรับการประเมิน 
มีมติให�ผ6านการประเมินได� โดยมีข�อเสนอแนะในผลงานเรื่องท่ี ๑ เรื่อง การศึกษาผลกระทบของข�อมูลแผนท่ี
ภูมิประเทศมาตราส6วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนท่ีทหาร ๒ ลําดับชุด (L7017 กับชุด L7018) ต6องานตรวจสอบ
พ้ืนท่ีความลาดชัน ๓๕% ควรเสนอให�กรมพัฒนาท่ีดินเสนอแนวทางการใช�แผนท่ีชุด L7018 ในการตรวจสอบ
พื้นที่ของประเทศ โดยให�คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห6งชาติพิจารณาก6อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
พิจารณาให�ความเห็นชอบต6อไป  

๓. การดําเนินการของสํานักงาน ก.พ. 
 สํานักงาน ก.พ. ประสานไปท่ีกรมพัฒนาท่ีดินได�รับแจ�งว6า ขณะนี้อยู6ระหว6างการแต6งต้ัง
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห6งชาติชุดใหม6 เม่ือได�คณะกรรมการชุดใหม6แล�ว ก็จะดําเนินการตามข�อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาวิศวกรรมศาสตร. ๑ ต6อไป 
  มติ อ.ก.พ. 
  รับทราบ 

  เรื่องท่ี ๕.๔ วันประชุม อ.ก.พ. ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 
  ประธาน อ.ก.พ. ได�กําหนดวันประชุมครั้งต6อไปในวันพุธท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ น. 

  มติ อ.ก.พ. 
  รับทราบ 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 

 ไม6มี 
 

ประธานกล�าวปNดประชุม 
เลิกประชุมเวลา    ๑๑.๐๐ น.       
 นางสาวสมหมาย   ภู6ทอง จดรายงานการประชุม 
 นางวัชราภรณ.      เจียรวาปN              
 นางกาญจนา สัมพันธ.สันติกูล ตรวจรายงานการประชุม 
 นายสมศักด์ิ เจตสุรกานต. 

 


