รายงานการประชุม
อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการประเมินบุคคล
เพื่อแตงตั้งให"ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙
ณ ห"องประชุม ๒ ชั้น ๙ อาคารสํานักงาน ก.พ. ถนนติวานนท1 จังหวัดนนทบุรี
...............................
ผู"มาประชุม
๑. นายวิลาศ
สิงหวิสัย
๒. เลขาธิการ ก.พ.
(นายภาณุ สังขะวร รองเลขาธิการ ก.พ. ผูรับมอบหมาย)
๓. นายเดชา
บุญค้ํา
๔. นางประภา
ลิ้มประสูตร
๕. นายปริญญา
สากิยลักษณ.
๖. นายปรีดา
วิบูลย.สวัสดิ์
๗. คุณพรทิพย.
จาละ
๘. ท6านผูหญิงเพ็ชรา
เตชะกัมพุช
๙. นางวันทนา
อยู6สุข
๑๐. นายสงคราม
ทรัพย.เจริญ
๑๑. นายสุชาติ
มงคลพันธุ.
๑๒. นายสุวิชญ.
รัศมิภูติ
๑๓. นางสาวอมรา
วงศ.พุทธพิทักษ.
๑๔. นางสาวอรจิต
สิงคาลวณิช
๑๕. ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน
๑๖. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน6งและค6าตอบแทน
๑๗. นางอัจฉรา
ภูริคุปต.

ประธาน อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ.
อ.ก.พ. และเลขานุการ
ผูช6วยเลขานุการ
ผูช6วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.
ประธาน อ.ก.พ. กล6าวเป=ดประชุมแลว เลขานุการไดเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต6าง ๆ ดังนี้

๒
วาระที่ ๑

เรื่องที่แจ"งให"ที่ประชุมทราบ
เลขานุการแจงว6ามีเรื่องที่แจงใหที่ประชุมทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. สํานักงาน ก.พ. ไดมีคําสั่งที่ ๑๐๕/๒๕๕๙ มอบหมายใหนายภาณุ สังขะวร รองเลขาธิการ ก.พ.
เขาร6ว มประชุม อ.ก.พ. วิส ามัญ เกี่ย วกับ การประเมิน บุคคลเพื่อแต6งตั้งใหดํา รงตํา แหน6งประเภทวิช าการ
แทนเลขาธิการ ก.พ. โดยมีผลตั้งแต6วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙
๒. ร6างกฎ ก.พ. ว6าดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ....
ที่ออกตามมาตรา ๖๓ แห6งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หากดําเนินการแลวเสร็จ
อาจส6งผลกระทบเกี่ยวกับการดําเนินการพิจารณาประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการ ซึ่งมีกรณีรองเรียน
มายั ง สํ า นั ก งาน ก.พ. เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การพิ จ ารณาในเรื่ อ งดั ง กล6 า วล6 า ชา จึ ง ขอความอนุ เ คราะห.
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ ใหดําเนินการพิจารณาประเมินบุคคลและผลงานใหเร็วขึ้น
มติ อ.ก.พ.
รับทราบ
วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝJายเลขานุการไดเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6ง
ประเภทวิชาการ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
มติ อ.ก.พ.
อ.ก.พ. พิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการประเมินบุคคล
เพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
วาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไม6มี

วาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๔.๑ การขอผอนผันคุณสมบัติเกี่ยวกับเงื่อนไขการได"รับใบอนุญาตเป9นผู"ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ในการประเมินบุคคล สายงานวิศ วกรรมการเกษตร เพื่อขอรับเงิน ประจํา ตํา แหนง
สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ในตําแหนงวิศวกรการเกษตรชํานาญการ ในสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (รายนายสิทธิพันธ1 บานเย็น)
๑. คําขอ
สํา นั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม ขอให ก.พ. พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ เ กี่ ย วกั บ
การไดรับใบอนุญาตเปLนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในการประเมินบุคคลของ นายสิทธิพันธ. บานเย็น
ตําแหน6งวิศวกรการเกษตรชํานาญการ ตําแหน6งเลขที่ ๑๐๐๔ กลุ6มออกแบบแหล6งน้ําและเกษตรชลประทาน
สํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อขอรับเงินประจําตําแหน6งสําหรับ
ผูดํารงตําแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ในตําแหน6งวิศวกรการเกษตรชํานาญการ ตําแหน6งเลขที่
และส6วนราชการเดิม

๓
๒. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข"อง
๒.๑ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ (ว ๑๘/๒๕๕๑)
กําหนดหลักเกณฑ.และเงื่อนไขในการรับเงินประจําตําแหน6ง สําหรับผูดํารงตําแหน6งประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการ ไวว6า ตองเปLนผูดํารงตําแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือเทียบเท6ามาแลวไม6นอยกว6า
๒ ปN และตองผ6านการประเมินคุณสมบัติและผลงานจากส6วนราชการตามหลักเกณฑ.และวิธีการที่กําหนดไว
สําหรับใชในการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งระดับ ๗ (วิชาชีพเฉพาะ) เดิม
๒.๒ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ (ว ๑๐/๒๕๔๘)
สิ่งที่ส6งมาดวย ๔ กําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะไดรับการแต6งตั้งไวประการหนึ่งว6า ตองมีคุณสมบัติในเรื่อง
เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานต6าง ๆ และหรือคุณวุฒิเพิ่มเติมครบถวนตามที่ ก.พ. กําหนด
หรือไดรับการยกเวนจาก ก.พ. แลว
๒.๓ หลักเกณฑ.และวิธีการประเมินบุคคลในสายงานวิศวกรรมการเกษตร กําหนดคุณสมบัติ
ของผูขอรับการประเมินไวประการหนึ่งว6า จะตองไดรับใบอนุญาตเปLนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว6าดวยวิชาชีพวิศวกรรมไม6ต่ํากว6าประเภทของใบอนุญาตที่กําหนดสําหรับสายงานวิศวกรรม
การเกษตร และใหนําหลักเกณฑ.การประเมินคุณสมบัติและผลงานของบุคคลของสายงานวิศวกรรมเครื่องกล
มาใชโดยอนุโลม ดังนี้
ลักษณะงาน

ระดับตําแหน6ง

- งานวางแผนและโครงการ
- งานพิจารณาตรวจสอบ
- งานออกแบบและคํานวณ
- งานควบคุมการสราง
การผลิตและติดตั้ง
- งานอํานวยการใชและบํารุงรักษา
- งานวิจัยและพัฒนา

๖–๗
(ชํานาญการ)

๖–๗
(ชํานาญการ)

ใบอนุญาตเปLนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ประเภทสามัญวิศวกร หรือใบอนุญาตพิเศษ

ขณะนี้ยังไม6กําหนดเปLนวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม

กรณี ส6วนราชการใดปฏิบัติ งานในลักษณะที่ เปLน งานวิศวกรรมควบคุ ม แต6มีขนาดหรื อ
รายละเอียด หรือประเภทของงานไม6เขาข6าย หรือต6างไปจากที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๐๘)
และฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ หากผูขอรับการประเมิน
ไดรับใบอนุญาตเปLนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต่ํากว6าที่กําหนดไวในหลักเกณฑ.ฯ ก็ใหนําเสนอ ก.พ.
พิจารณาผ6อนผันเปLนราย ๆ ไป
๒.๔ มาตรฐานกําหนดตําแหน6งสายงานวิศวกรรมการเกษตร ตําแหน6งวิศวกรการเกษตร
ระดับชํานาญการ ไม6ไดกําหนดใหตองมีใบอนุญาตเปLนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด

๔
๒.๕ อํานาจหนาที่ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6ง
ประเภทวิชาการ
ทําหนาที่แทน ก.พ. ในเรื่องการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล
เพื่อแต6ง ตั้งใหดํา รงตํา แหน6งประเภทวิช าการและตํา แหน6งประเภททั่ว ไป ระดับ ทักษะพิเ ศษ และเพื่อรับ
เงินประจําตําแหน6งสําหรับตําแหน6งประเภทวิชาการ
๒.๖ มติ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งประเภทวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ. ๒๕๕๘
เห็นชอบในกรณีที่ลักษณะงานของตําแหน6ง ระดับ และส6วนราชการที่ขอให ก.พ.
พิจารณาอนุมัติผ6อนผันคุณสมบัติเกี่ยวกับเงื่อนไขการไดรับใบอนุญาตเปLนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
เพื่อเขารับการประเมินเพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งหรือเพื่อขอรับเงินประจําตําแหน6ง เปLนลักษณะงานเดียวกัน
กั บ ตํา แหน6 งที่ คณะกรรมการผู ทรงคุ ณวุ ฒิ สาขาวิ ศวกรรมศาสตร. ๑ หรื อ ๒ เคยพิ จ ารณาอนุ มั ติ ไ ปแลว
ใหนําเสนอ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการประเมินบุคคล เพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งประเภทวิชาการพิจารณา
โดยไม6ตองเสนอคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมศาสตร. ๑ หรือ ๒
๒.๗ หนังสือสํา นักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖.๑.๑/๕๒๓ ลงวัน ที่ ๑๔ มิถุน ายน ๒๕๕๖
เรื่อง การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
แจงมติอนุมัติใหยกเวนคุณสมบัติเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ของนายสิทธิพันธ. บานเย็น เพื่อประโยชน.ในการประเมินบุคคลเพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งวิศวกรการเกษตร
ระดับชํานาญการ ตําแหน6งเลขที่ ๑๐๐๔ กลุ6มพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปLนกรณีเฉพาะราย
๓. ข"อมูลประกอบการพิจารณา
๓.๑ ขอมูลของ นายสิทธิพันธ. บานเย็น มีดังนี้
วุฒิการศึกษา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมดิน และน้ํา ) (๗ มีน าคม ๒๕๔๗) สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมดินและน้ํา) (๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐)
- ใบอนุญาตเปLนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม – ไม6มี –
ประวัติการดํารงตําแหน6ง
วัน เดือน ปN
ตําแหน6ง
สังกัด
๙ ต.ค. ๕๑ – ๑๐ ธ.ค. ๕๑
วิศวกรการเกษตร ๓
กลุ6มวิจัยและพัฒนา
สํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๑๑ ธ.ค. ๕๑ – ๒๙ ธ.ค. ๕๒ วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ กลุ6มวิจัยและพัฒนา
สํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๕
วัน เดือน ปN
๓๐ ธ.ค. ๕๒ – ๒๙ ก.ย. ๕๖

ตําแหน6ง
สังกัด
วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ กลุ6มพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๓๐ ก.ย. ๕๖ – ๑๔ ก.ค. ๕๘ วิศวกรการเกษตรชํานาญการ กลุ6มพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๑๕ ก.ค. ๕๘ – ๑๙ ก.พ. ๕๙ วิศวกรการเกษตรชํานาญการ กลุ6มออกแบบแหล6งน้ําและเกษตรชลประทาน
สํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตําแหน6งที่ขอประเมินเพื่อรับเงินประจําตําแหน6ง วิศวกรการเกษตร ระดับชํานาญการ
ตําแหน6งเลขที่ ๑๐๐๔ กลุ6มออกแบบแหล6งน้ําและเกษตรชลประทาน สํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน สํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๓.๒ ขอมูลหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหน6งปTจจุบัน
๓.๒.๑ ลักษณะงานของตําแหน6งวิศวกรการเกษตร ระดับชํานาญการ ตําแหน6งเลขที่ ๑๐๐๔
กลุ6มออกแบบแหล6งน้ําและเกษตรชลประทาน สํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยสรุป ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ. โดยใชความรู ความสามารถ
ประสบการณ. และความชํานาญสูง ดานเทคนิควิศวกรรมการเกษตร ในการดําเนินการหรือแกปTญหาที่ยาก
ในกลุ6มออกแบบแหล6งน้ําและเกษตรชลประทาน เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน และตรงตาม
มาตรฐานที่กําหนดไวอย6างมีประสิทธิภาพ แบ6งเปLน ๔ ดาน คือ
(๑) ดานการปฏิบัติการ
ออกแบบแหล6งน้ําในแปลงเกษตรกรรม เพื่อยกระดับการขนส6งผลผลิต
ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ออกแบบแหล6งน้ําในแปลงเกษตรกรรม เช6น สระเก็บน้ํา หนอง คลอง บึง
เพื่อใหมีแหล6งเก็บกักเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิ น
ออกแบบพัฒนาระบบชลประทาน คลอง และคูส6งน้ําชลประทานระบบท6อรับแรงดันและตามแรงโนมถ6วง
เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ออกแบบพัฒนาแหล6งน้ําดานฝาย
อ6างเก็บน้ําเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร สนับสนุนทางดานเทคนิควิชาการ อบรม
ใหความรูและจัดทําคู6มือแนวทางปฏิบัติ และกําหนดมาตรฐานงานใหกับองค.กรปกครองส6วนทองถิ่น
(๒) ดานการวางแผน
วางแผนหรื อ ร6 ว มดํ า เนิ น การวางแผนการทํ า งานตามแผนงานหรื อ
โครงการของหน6วยงานระดับสํานักหรือกอง เพื่อใหการดําเนินงานเปLนไปตามเปUาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
วางแผนและจัดทําแผนงานต6าง ๆ ดานเทคนิควิศวกรรมการเกษตร เพื่อใหงานเทคนิควิศวกรรมการเกษตร

๖
เปLนไปอย6างมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับเปUาหมาย และบรรลุวัตถุประสงค.ของสํานักงานการปฏิรูป ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ประสานการทํางานร6วมกัน โดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก6สมาชิก
ในทีมงานหรือหน6วยงานอื่น ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแก6สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน6วยงาน
ที่เกี่ยวของ
(๓) ดานการประสานงาน
ประสานการทํ า งานร6 ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการใหความเห็ น และ
คําแนะนําเบื้องตนแก6สมาชิกในทีมงานหรือหน6วยงานอื่น เพื่อใหเกิดความร6วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแก6สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน6วยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจ
และความร6วมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
(๔) ดานการบริการ
ใหบริการ ชี้แจง และตอบปTญหาแก6หน6วยงานราชการ เอกชน เจาหนาที่
ของรัฐ พนักงาน หรือบุคคลต6าง ๆ ที่เกี่ยวของดานเทคนิควิศวกรรมการเกษตร ร6วมเปLนวิทยากร ฝVกอบรม
เผยแพร6 และถ6 ายทอดความรูดานเทคนิควิศวกรรมการเกษตรแก6 หน6วยงานราชการ เอกชน เจาหนาที่รั ฐ
พนักงาน หรือบุคคลต6าง ๆ ที่เกี่ยวของ ศึกษา วิเคราะห. และจัดทําคู6มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของดานเทคนิค
วิศวกรรมการเกษตร เพื่อเปLนแนวทางที่ถูกตอง ในการดําเนินงานแก6หน6วยงานต6าง ๆ ภายในสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมและสอดคลองตามเปUาหมายที่กําหนดไว
๓.๓ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของ นายสิทธิพันธ. บานเย็น โดยสรุปมีดังนี้
(๑) งานวางแผนและโครงการ
(๒) งานออกแบบและคํานวณ
(๓) งานควบคุมการสรางหรือการผลิต
(๔) งานอํานวยการใช
๓.๔ เหตุผลความจําเปLนที่ตองขอผ6อนผันการไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับสามัญวิศวกร
โดยที่ปTจ จุบัน นายสิท ธิพัน ธ. บานเย็น ตํา แหน6ง วิศ วกรการเกษตรชํา นาญการ
ตําแหน6งเลขที่ ๑๐๐๔ กลุ6มออกแบบแหล6งน้ําและเกษตรชลประทาน สํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เปLนผูไม6มี
ใบอนุ ญ าตเปL น ผู ประกอบวิ ช าชี พวิ ศ วกรรมควบคุ ม ตามหลั กเกณฑ. และวิ ธี การประเมิ น บุ คคลในสายงาน
วิศวกรรมการเกษตรที่ ก.พ. กําหนดไว ทําใหขาดคุณสมบัติในการขอรับเงินประจําตําแหน6งตามหลักเกณฑ.และ
เงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
แต6เนื่องจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมศาสตร. ๒ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหผ6อนผันเงื่อนไขเกี่ยวกับการไดรับ
ใบอนุญาตเปLนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของขาราชการรายดังกล6าวสําหรับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้น
แต6 ง ตั้ ง ใหดํา รงตํา แหน6 ง วิ ศ วกรการเกษตร ระดั บ ชํา นาญการ ตํา แหน6 ง เลขที่ ๑๐๐๔ กลุ6 ม พั ฒ นาพื้ น ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ไดเปLนกรณีเฉพาะราย โดยเห็นว6า ลักษณะงาน ขนาด
หรือรายละเอียด หรือประเภทของงานไม6เขาข6าย หรือต6างไปจากที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๐๘)

๗
และฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ทั้งนี้ การพิจารณา
ผ6อนผันเงื่อนไขการไดรับใบอนุญาตเปLนผูประกอบวิชาชีพฯ ดังกล6าว เปLนการอนุมัติเฉพาะกรณีการประเมินบุคคล
เพื่อแต6งตั้งใหดํา รงตํา แหน6งที่ขอรับ การประเมิน ในครั้งนี้เ ท6า นั้น หากจะแต6งตั้งขาราชการรายนี้ ใหดํา รง
ตําแหน6งวิศวกรการเกษตรตําแหน6งอื่น หรือเลื่อนขึ้นแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งในระดับที่สูงขึ้น จะตองขอให ก.พ.
พิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับการไดรับใบอนุญาตเปLนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเปLนคราว ๆ ไป
๔. ความเห็นของฝAายเลขานุการ
ฝJายเลขานุการ ไดพิจารณากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ. มติ อ.ก.พ.ฯ และมติคณะกรรมการ
รวมทั้งเหตุผลความจําเปLนที่ตองขอผ6อนผันการไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร
รายนายสิทธิพันธ. บานเย็น ตําแหน6งวิศวกรการเกษตรชํานาญการ ตําแหน6งเลขที่ ๑๐๐๔ กลุ6มออกแบบแหล6งน้ํา
และเกษตรชลประทาน สํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพื่อขอรับเงินประจําตําแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ตําแหน6งเลขที่และส6วนราชการเดิมแลว มีความเห็นดังนี้
๔.๑ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งประเภทวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ. ๒๕๕๘ ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบสําหรับกรณีที่
ลักษณะงานของตําแหน6ง ระดับ และส6วนราชการ ที่ขอให ก.พ. พิจารณาอนุมัติผ6อนผันคุณสมบัติเกี่ยวกับ
เงื่อนไขการไดรับใบอนุญาตเปLนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อเขารับการประเมินเพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6ง
หรื อ เพื่ อ ขอรั บ เงิ น ประจํา ตํา แหน6 ง เปL น ลั ก ษณะงานเดี ย วกั น กั บ ตํา แหน6 ง ที่ ค ณะกรรมการผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ
สาขาวิศวกรรมศาสตร. ๑ หรือ ๒ เคยพิจารณาอนุมัติไปแลว ใหนําเสนอ อ.ก.พ.ฯ พิจารณาโดยไม6ตองเสนอ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมศาสตร. ๑ หรือ ๒
กรณีขาราชการรายนี้ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมศาสตร. ๒ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เคยมีมติอนุมัติใหผ6อนผันคุณสมบัติเกี่ยวกับเงื่อนไขการไดรับ
ใบอนุญาตเปLนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสําหรับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6ง
วิ ศวกรการเกษตร ระดั บ ชํา นาญการ ตํา แหน6 งเลขที่ ๑๐๐๔ กลุ6 ม พั ฒ นาพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
สํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ไดเปLนกรณีเฉพาะราย
ดังนั้น การขอผ6อนผันคุณสมบัติเกี่ยวกับการไดรับใบอนุญาตเปLนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรควบคุม เพื่อขอรับเงินประจําตําแหน6งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ตามหลักเกณฑ.และเงื่อนไข
ที่ ก.พ. กําหนด ตาม ว ๑๘/๒๕๕๑ สําหรับตําแหน6งวิศวกรการเกษตร ระดับชํานาญการ ตําแหน6งเลขที่ ๑๐๐๔
กลุ6มออกแบบแหล6งน้ําและเกษตรชลประทาน สํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ซึ่งนายสิทธิพันธ. บานเย็น ดํารงตําแหน6งอยู6
เปLนลักษณะงานเดียวกันกับตําแหน6งที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สาขาวิศวกรรมศาสตร. ๒ ไดเคยพิจารณา
อนุมัติไปแลว จึงเปLนไปตามมติ อ.ก.พ.ฯ ดังกล6าว
๔.๒ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหนาที่ความรับผิดชอบของกลุ6มพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และหนาที่ความรับผิดชอบของกลุ6มออกแบบแหล6งน้ําและเกษตรชลประทานแลว เห็นว6า มีหนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ที่สอดคลองกัน ไดแก6 งานใหบริการทางวิชาการและงานความร6วมมือกับองค.กรปกครองส6วนทองถิ่น การใหคําปรึกษา
ในการพัฒนาแหล6งน้ําและเกษตรชลประทานในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน แกไขปTญหาภัยแลง การเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยดําเนินการสํารวจออกแบบแหล6งน้ําขนาดเล็ก เช6น สระเก็บน้ํา

๘
สํารวจออกแบบแหล6งน้ําขนาดใหญ6 ฝาย การสํารวจออกแบบพัฒนาระบบชลประทาน รวมทั้งดําเนินการ
พัฒนารายพื้นที่ ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบ กํากับดูแลและปฏิบัติงานใหเปLนไปตามแผนที่กําหนดไว
๔.๓ เมื่อพิจ ารณาลักษณะงาน หนาที่ความรับ ผิด ชอบ และขอบเขตของงานปTจ จุบัน
ที่ น ายสิ ท ธิ พั น ธ. บานเย็ น ปฏิ บั ติ ง านในตํา แหน6 ง วิ ศ วกรการเกษตรชํา นาญการ ตํา แหน6 ง เลขที่ ๑๐๐๔
กลุ6มออกแบบแหล6งน้ําและเกษตรชลประทาน สํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน แลว เห็นว6า ลักษณะงาน หนาที่
ความรับผิดชอบ และขอบเขตของงานเปLนงานดานการออกแบบแหล6งน้ําในแปลงเกษตรกรรม การออกแบบ
พัฒนาระบบชลประทาน คลอง คูส6งน้ําชลประทาน ฝาย อ6างเก็บน้ํา ตลอดจนการสนับสนุนงานดานเทคนิค
วิชาการ การใหความรู จัดทําคู6มือแนวทางปฏิบัติ และกําหนดมาตรฐานงานใหกับองค.กรปกครองส6วนทองถิ่น
ซึ่งเปLนลักษณะงาน หนาที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตของงาน ตามที่ ก.พ. ไดมีมติใหยกเวนคุณสมบัติฯ ไวแลว
จึ งเห็ น ควรผ6 อ นผั น คุ ณ สมบั ติ เ กี่ ย วกั บ การไดรั บใบอนุ ญ าตเปL น ผู ประกอบวิ ช าชี พวิ ศวกรรมควบคุ มใหแก6
นายสิทธิพันธ. บานเย็น เพื่อขอรับเงินประจําตําแหน6งวิศวกรการเกษตร ระดับชํานาญการ ตําแหน6งเลขที่ ๑๐๐๔
กลุ6มออกแบบแหล6งน้ําและเกษตรชลประทาน สํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
ทั้งนี้ หากปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย และงานนั้นอยู6ในข6ายที่กฎหมายกําหนด
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนด ก็ตองมีใบอนุญาตฯ ตามที่กฎหมายกําหนด
และหากประสงค.จะแต6งตั้งขาราชการรายนี้ใหดํารงตําแหน6งวิศวกรการเกษตรตําแหน6งอื่น หรือเลื่อนขึ้นแต6งตั้ง
ใหดํา รงตํา แหน6 ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น จะตองขอให ก.พ. พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ เ กี่ ย วกั บ การไดรั บ ใบอนุ ญ าต
เปLนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเปLนคราว ๆ ไป
มติ อ.ก.พ.
อ.ก.พ. ไดพิจารณาเรื่องนี้แลว มีมติดังนี้
๑. อนุมัติใหผ6 อนผั นคุณสมบั ติเกี่ ยวกับ เงื่อนไขการไดรั บใบอนุญาตเปL นผูประกอบวิ ชาชี พ
วิศวกรรมควบคุม ใหแก6นายสิทธิพันธ. บานเย็น เพื่อขอรับเงินประจําตําแหน6งสําหรับผูดํารงตําแหน6งประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการ ตําแหน6งวิศวกรการเกษตรชํานาญการ ตําแหน6งเลขที่ ๑๐๐๔ กลุ6มออกแบบแหล6งน้ํา
และเกษตรชลประทาน สํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ไดเปLนกรณีเฉพาะราย สําหรับในส6วนของลักษณะงาน
ที่มีขนาด หรือรายละเอียด หรือประเภทของงาน ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๐๘)
และฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งผูปฏิบัติงาน
ตองไดรับใบอนุญาตเปLนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูนี้จะตองไม6เปLนผูลงนามรับรองการออกแบบ
ตรวจสอบ หรือควบคุมแต6อย6างใด
อนึ่ง การพิจารณาอนุมัติใหผ6อนผันคุณสมบัติเกี่ยวกับเงื่อนไขการไดรับใบอนุญาตฯ ครั้งนี้
เปLนการอนุมัติเฉพาะกรณีการประเมินบุคคล เพื่อขอรับเงินประจําตําแหน6งสําหรับผูดํารงตําแหน6งประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการ ตําแหน6งวิศวกรการเกษตรชํานาญการ ตําแหน6งเลขที่และส6วนราชการที่เสนอ
เพื่อขอรับการประเมินในครั้งนี้เท6านั้น หากประสงค.จะแต6งตั้งขาราชการรายนี้ใหดํารงตําแหน6งอื่นหรือเลื่อนขึ้น
แต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งในระดับที่สูงขึ้น จะตองขอให ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติเกี่ยวกับการไดรับใบอนุญาต
เปLนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเปLนคราว ๆ ไป

๙
๒. อนุมัติเปLนหลักการใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณาอนุมัติการขอผ6อนผันคุณสมบัติเกี่ยวกับ
เงื่อนไขการไดรับใบอนุญาตเปLนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อขอรับเงินประจําตําแหน6งประเภท
วิชาการ ตําแหน6งเลขที่และส6วนราชการที่เคยอนุมัติใหผ6อนผันคุณสมบัติเกี่ยวกับเงื่อนไขการไดรับใบอนุญาต
เปLนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสําหรับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งในระดับ
ที่สูงขึ้น โดยไม6ตองเสนอให อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งประเภทวิชาการ
พิจารณา
เรื่องที่ ๔.๒ การพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแตงตั้งให"ดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ สายงานวิชาการปAาไม" ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม (รายนางปBญจรัตน1
จินตนา)
๑. คําขอ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดลอม ขอให ก.พ. พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ แ ละ
ประเมินผลงานของ นางปTญจรัตน. จินตนา ตําแหน6งนักวิชาการปJาไมชํานาญการพิเศษ ตําแหน6งเลขที่ ๘๓๖
สํ า นั ก อนุ รั กษ. แ ละจั ด การตนน้ํ า กรมอุ ทยานแห6 ง ชาติ สั ต ว. ปJ า และพั น ธุ. พืช เพื่ อ แต6 งตั้ งใหดํ า รงตํ า แหน6 ง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานระบบการฟXYนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ. (นักวิชาการปJาไมเชี่ยวชาญ) ตําแหน6งเลขที่ ๖๕๕
สํานักฟXYนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ. กรมอุทยานแห6งชาติ สัตว.ปJา และพันธุ.พืช
๒. การพิจารณาของคณะกรรมการผู"ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเ ฉพาะกิจ สาขาการเกษตร ๑ ไดพิจ ารณาคุณสมบัติและ
ประเมินผลงานของ นางปTญจรัตน. จินตนา ผูขอรับการประเมิน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวัน ที่
๔ เมษายน ๒๕๕๙ มีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติของบุคคล ผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน6งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน6ง และระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน6งในสายงาน
วิชาการปJาไม ตรงตามหลักเกณฑ.ที่ ก.พ. กําหนด
๒.๒ ผลงานที่ส6งขอรับการประเมินและไดรับการพิจารณาจํานวน ๒ เรื่อง ไดแก6
เรื่อง “การใชประโยชน.ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรอบพื้นที่ปJาอนุรักษ. กรณีศึกษาตําบลหนองลู
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี” และ เรื่อง “การกักเก็บคาร.บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม ในพื้นที่
ฟXYนฟูสภาพปJาตนน้ําลําธารพื้นที่ลุ6มน้ําแม6กลอง จังหวัดกาญจนบุรี” มีรายละเอียดการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้
ผลงานที่ นํ า เสนอมี คุณภาพและการใชองค. ความรู ในการทํ า งานวิ จั ย ยั งไม6 ถึ ง
ระดับเชี่ยวชาญ ขาดการวิเคราะห.ผลและการสังเคราะห.ใหเปLนแนวทางการดําเนินการ และยังไม6สามารถ
นําไปใชในการฟXYนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ.อย6างเปLนรูปธรรมได ประกอบกับผลงานเผยแพร6มีจํานวนนอย
โดยไม6มีการตีพิมพ.ในวารสารหรือการประชุมทางวิชาการ นอกจากนี้ เห็นว6าผูขอรับการประเมินมีประสบการณ.
ในระบบการฟXYนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ.นอย ผลงานจึงไม6ถึงเกณฑ.ผ6านการประเมินที่กําหนด

๑๐
คะแนนที่ไดรับ มีดังนี้
องค.ประกอบ
๑. คุณภาพของผลงาน
๒. การเผยแพร6ผลงาน
๓. ประสบการณ.ในการปฏิบัติงาน
รวม

คะแนนเต็ม
๖๐
๒๐
๒๐
๑๐๐

คะแนนเฉลี่ย
ที่ไดรับ
๓๖.๖๗
๑๒.๓๓
๑๔.๖๗
๖๓.๖๗

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาการเกษตร ๑ ไดพิจารณาแลวเห็นว6า ผลงานของ
นางปTญจรัตน. จินตนา ผูขอรับการประเมินไดคะแนนไม6ถึงระดับของตําแหน6งที่ขอประเมิน โดยไดคะแนนเฉลี่ย
รอยละ ๖๓.๖๗ จึงมีมติไม6ผ6านการประเมิน
มติ อ.ก.พ.
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาการเกษตร ๑ ที่พิจารณา
เห็นว6า นางปTญจรัตน. จินตนา ไม6ผ6านการประเมิน เพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานระบบการฟXYนฟู
และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ. (นักวิชาการปJาไมเชี่ยวชาญ) ตามหลักเกณฑ.ที่กําหนดไว
เรื่องที่ ๔.๓ การพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแตงตั้งให"ดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ สายงานวิศวกรรมโยธา ในกรมทางหลวง (รายนายสมคเน เสมทัพพระ)
๑. คําขอ
กระทรวงคมนาคม ขอให ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ นายสมคเน
เสมทัพพระ ตําแหน6งวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ ตําแหน6งเลขที่ ๘๐๙๙ กลุ6มงานออกแบบทาง สํานักสํารวจ
และออกแบบ กรมทางหลวง เพื่ อแต6 งตั้ งใหดํา รงตํา แหน6 ง ผู เชี่ ย วชาญวิ ช าชี พ เฉพาะดานวิ ศ วกรรมโยธา
(ดานออกแบบทาง) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) ตําแหน6งเลขที่ ๘๐๗๐ ส6วนราชการเดิม
๒. การพิจารณาของคณะกรรมการผู"ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาวิศวกรรมศาสตร. ๑ ไดพิจารณาคุณสมบัติและ
ผลงานของ นายสมคเน เสมทัพพระ ผูขอรับการประเมิน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙
มีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติของบุคคล ผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระยะเวลาในการดํารงตําแหน6งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน6ง
ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน6งในสายงานวิศวกรรมโยธา และระยะเวลาการปฏิบัติงานในลักษณะงาน
ที่ขอประเมินรวมกันเปLนระยะเวลาไม6ต่ํากว6า ๒ ปN ตรงตามหลักเกณฑ.ที่กําหนด
๒.๒ ผลงานที่ส6งขอรับการประเมินและไดรับการพิจารณาจํานวน ๓ เรื่อง ไดแก6
เรื่อง “งานออกแบบรายละเอียดโครงการก6อสรางทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ สาย อ.รองกวาง - อ.งาว ตอน ๑
กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๑๐+๐๐๐.๐๐๐ ระยะทางรวมประมาณ ๑๐ กิโลเมตร” เรื่อง “งานออกแบบ

๑๑
รายละเอีย ดโครงการก6อ สรางทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ สาย อ.แกงครอ - อ.ชุม แพ 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 “งานออกแบบรายละเอียดโครงการก6อสรางสะพานลอยขามจุดตัดทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖
(ทางหลวงหมายเลข ๒ เดิม) ทางเลี่ยงเมืองอุดรธานี กม. ๑๗+๘๐๖.๙๑๑ กม. ๑๗+๒๖๓ – ๑๘+๘๐๖.๙๑๑
ระยะทางรวมประมาณ ๑.๔๔๗ กิโลเมตร” มีรายละเอียดการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังนี้
ผลงานทั้ง ๓ เรื่อง ผูขอรับการประเมินมิไดใชความรู ประสบการณ.ทางดานวิศวกรรม
ในการออกแบบ ผลงานใชขอมูลและมาตรฐานการออกแบบมาออกแบบแบบงานทั่ว ๆ ไป เช6น อาคารระบายน้ํา
ท6อ BOX ไม6มีการคํานวณเรื่องน้ําเพื่อดูความเหมาะสม ใชขนาดเดิมเพียงต6อความยาว TYPICAL X – SECTION
และระดับก6อสรางดําเนินการตามที่ส6วนวิเคราะห.วิจัยแนะนํา การกําหนดและการก6อสรางไม6คํานึงถึงระดับน้ํา
ขางทาง หรือชั้นความหนา โครงสรางทางและ CAPILLARY RISE ของน้ําในดิน
ผลงานเผยแพร6 เรื่อง “สะพานขามทางแยกและทางลอดทางแยก (Overpass & Underpass)”
จึงยังไม6พิจารณา
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาวิศวกรรมศาสตร. ๑ ไดพิจารณาแลว เห็นว6า
ผูขอรับการประเมินมิไดใชความรู ประสบการณ.ทางดานวิศวกรรมในการออกแบบ ผลงานไม6เขาเกณฑ.มาตรฐาน
ที่ ก.พ. กําหนด จึงมีมติไม6ผ6านการประเมิน
มติ อ.ก.พ.
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาวิศวกรรมศาสตร. ๑
ที่พิจารณาเห็นว6า นายสมคเน เสมทัพพระ ไม6ผ6านการประเมิน เพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งผูเชี่ยวชาญวิชาชีพ
เฉพาะดานวิศวกรรมโยธา (ดานออกแบบทาง) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) ตามหลักเกณฑ.ที่กําหนดไว
เรื่องที่ ๔.๔ การพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแตงตั้งให"ดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ สายงานนิติการ ในสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย1 (รายนายสยาม ลิขิตพงศธร)
๑. คําขอ
กระทรวงพาณิชย. ขอให ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ นายสยาม ลิขิตพงศธร
ตําแหน6งนิติกรเชี่ยวชาญ ตําแหน6งเลขที่ ๕ กรมพัฒนาธุรกิจการคา เพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งที่ปรึกษากฎหมาย
(นิติกรทรงคุณวุฒิ) ตําแหน6งเลขที่ ๘ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย.
๒. การพิจารณาของคณะกรรมการผู"ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ
คณะกรรมการผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ เ ฉพาะกิ จ สาขากฎหมาย ไดพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ แ ละ
ประเมินผลงานของ นายสยาม ลิขิตพงศธร ผูขอรับการประเมิน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวัน ที่
๕ เมษายน ๒๕๕๙ มีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้

๑๒
๒.๑ คุณสมบัติของบุคคล ผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน6งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน6ง และระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน6งในสายงาน
นิติการ ตรงตามหลักเกณฑ.ที่ ก.พ. กําหนด
๒.๒ ผลงานที่ส6งขอรับการประเมินและไดรับการพิจารณา มีรายละเอียดการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้
- ผลงานเรื่องที่ ๑ ขอพิพาทเกี่ยวกับนายทะเบียนหุนส6วนบริษัท มีคําสั่งทางปกครอง
กรณีของ “บริษัท อุตสาหกรรมน้ํากรดไทย จํากัด” ผูขอรับการประเมินเปLนผูพิจารณาเสนอความเห็นต6อผูบังคับบัญชา
เปLนงานพิจารณาคําขอจดทะเบียนที่ไม6ยุ6งยากซับซอน
- ผลงานเรื่องที่ ๒ ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะและทําความเห็นทางดานกฎหมาย
ต6อผูบังคับบัญชาและหน6วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย. เปLนการรวบรวมผลงานการใหคําปรึกษาในช6วงเวลา
๑ ปN ซึ่งไม6มีเรื่องใดที่เด6นเปLนพิเศษ
- ผลงานเรื่องที่ ๓ เตรียมพรอมรองรับร6างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ
พ.ศ. .... ผูขอรับการประเมินมีส6วนร6วมในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง แต6ไม6สามารถระบุชัดเจนว6าทํางานส6วนใด
เพราะทําในรูปคณะอนุกรรมการ และยังไม6มีผลสัมฤทธิ์ของงาน เพราะเปLนการจัดทําล6วงหนาก6อนกฎหมายใชบังคับ
- สําหรับผลงานเผยแพร6 เรื่อง “มารูจักพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ธุรกิจไทยเขาถึงแหล6งทุน” เปLนบทความที่มีสาระเกี่ยวกับกฎหมายนอยและลงพิมพ.ในวารสาร
ที่ไม6เกี่ยวกับวงการกฎหมาย
คณะกรรมการ ฯ เห็นว6า ผลงานที่เสนอดังกล6าวขางตน ไม6เปLนผลงานที่มีมาตรฐานของงาน
สูงมากเปLนพิเศษและสลับซับซอนถึงระดับตําแหน6งที่ขอรับการประเมิน
คะแนนที่ไดรับ มีดังนี้
องค.ประกอบ
๑. คะแนนผลงาน
๑.๑ มาตรฐานของผลงาน
๑.๒ คุณภาพของผลงาน
๒. การเผยแพร6ผลงาน
๓. ความเหมาะสมในการดํารงตําแหน6ง
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม
๗๐
(๔๐)
(๓๐)
๒๐
๑๐
๑๐๐

คะแนนเฉลี่ย
คิดเปLนรอยละ
ที่ไดรับ
ของแต6ละองค.ประกอบ
๒๖.๘๙
๓๘.๔๑
๑๖.๘๙
๑๐.๐๐
๕.๖๗
๒๘.๓๕
๖.๐๐
๖๐.๐๐
๓๘.๕๖
-

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขากฎหมาย ไดพิจารณาแลว เห็นว6า นายสยาม
ลิขิตพงศธร ผูขอรับการประเมินไดคะแนนไม6ถึงระดับของการประเมินในตําแหน6งที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกร
ทรงคุณวุฒิ) เนื่องจากไดคะแนนผลงานเฉลี่ยรอยละ ๓๘.๔๑ และไดคะแนนรวมในทุกขอรอยละ ๓๘.๕๖ จึงมีมติ
ไม6ผ6านการประเมิน

๑๓
มติ อ.ก.พ.
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขากฎหมาย ที่พิจารณา
เห็นว6า นายสยาม ลิขิตพงศธร ไม6ผ6านการประเมิน เพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกร
ทรงคุณวุฒิ) ตามหลักเกณฑ.ที่กําหนดไว
เรื่องที่ ๔.๕ การพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแตงตั้งให"ดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ สายงานวิชาการสาธารณสุข ในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายนางจุฑามาศ
เวชพานิช)
๑. คําขอ
กระทรวงสาธารณสุข ขอให ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ นางจุฑามาศ
เวชพานิ ช ตํ า แหน6 งนั กวิ เ คราะห. น โยบายและแผนชํ า นาญการพิ เ ศษ ตํ า แหน6 ง เลขที่ ๓๙๔๘๙ สํ า นั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สํา นักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งนักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานส6งเสริมและพัฒนา) ตําแหน6งเลขที่ ๓๙๔๘๘ ส6วนราชการเดิม
๒. การพิจารณาของคณะกรรมการผู"ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาสาธารณสุขศาสตร.และวิทยาศาสตร.สุขภาพ
ไดพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ นางจุฑามาศ เวชพานิช ผูขอรับการประเมิน ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ มีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติของบุคคล ผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน6ง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน6ง และระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน6ง
ในสายงานวิชาการสาธารณสุข ตรงตามหลักเกณฑ.ที่ ก.พ. กําหนด
๒.๒ ผลงานที่ส6งขอรับการประเมินและไดรับการพิจารณา มีรายละเอียดการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ ในแต6ละองค.ประกอบ ดังนี้
(๑) ผลงานประเภทพื้นฐาน มีปริมาณและคุณภาพตามเกณฑ. เห็นควรผ6าน
(๒) ผลงานวิชาการและ/หรือผลงานวิจัย จํานวน ๒ เรื่อง เห็นว6า
- ผลงานเรื่องที่ ๑ เรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนวัยทํางาน
ในจังหวัดนครปฐม” เปLนการวิจัยเชิงสํารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนวัยทํางาน
โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล ไม6ไดสะทอนประเด็นปTญหาเชิงลึกถึงปTจจัยที่ทําใหเกิดปTญหาซึ่งส6งผลต6อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร จึงไม6สามารถนําไปใชประโยชน.ทางดานสาธารณสุขได
- ผลงานเรื่องที่ ๒ เรื่อง “ประสิทธิผลของการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
ในการปUองกันอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในจังหวัดนครปฐม” เปLนเพียงผลการศึกษา
การประเมินผลก6อนและหลังการฝVกอบรม ขาดกระบวนการวิเคราะห.เนื้อหาของการฝVกอบรม และใชหลัก
วิชาการทางสถิติไม6เหมาะสม ทําใหผลวิจัยที่ได ขาดความน6าเชื่อถือ จึงมีขอจํากัดในการนําไปใชประโยชน.
คณะกรรมการ ฯ มีความเห็น โดยสรุป ว6า ผลงานที่เ สนอยังไม6ส ะทอนใหเห็น ถึงความรู
ทางหลักวิชาการในการแกไขปTญหาทางดานสาธารณสุข และคุณภาพของงานยังไม6ถึงระดับตําแหน6งที่ขอประเมิน

๑๔
คะแนนที่ไดรับ มีดังนี้
องค.ประกอบ
๑. งานพื้นฐาน
๒. งานแสดงคุณภาพผลงาน
๒.๑ คุณภาพผลงาน
๒.๒ การเผยแพร6ผลงาน
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม
๓๐
๗๐
(๕๐)
(๒๐)
๑๐๐

คะแนนเฉลี่ย
ที่ไดรับ
๒๖.๓๓
๔๑.๖๖
(๒๕.๖๖)
(๑๖.๐๐)
๖๘.๐๐

คิดเปLนรอยละ
ของแต6ละองค.ประกอบ
๘๗.๗๗
๕๙.๕๒

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาสาธารณสุขศาสตร.และวิทยาศาสตร.สุขภาพ
พิจารณาแลว เห็นว6าผูขอรับการประเมินราย นางจุฑามาศ เวชพานิช ไดคะแนนไม6ถึงระดับ ของตํา แหน6ง
ตามหลัก เกณฑ.ที่กํา หนดไว โดยไดคะแนนงานแสดงคุณ ภาพผลงาน รอยละ ๕๙.๕๒ และไดคะแนน
ทุกองค.ประกอบรวมกัน รอยละ ๖๘.๐๐ จึงมีมติไม6ผ6านการประเมิน
มติ อ.ก.พ.
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาสาธารสุขศาสตร.และ
วิทยาศาสตร.สุ ขภาพ ที่ พิจ ารณาเห็ นว6 า นางจุ ฑามาศ เวชพานิ ช ไม6 ผ6 านการประเมิ น เพื่ อแต6งตั้ งใหดํ า รง
ตําแหน6งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานส6งเสริมและพัฒนา) ตามหลักเกณฑ.ที่กําหนดไว
เรื่องที่ ๔.๖ การพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแตงตั้งให"ดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ สายงานวิชาการสาธารณสุข ในกรมอนามัย (นางนภพรรณ นันทพงษ1)
๑. คําขอ
กระทรวงสาธารณสุข ขอให ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ นางนภพรรณ
นั น ทพงษ. ตํา แหน6 งนั กวิ ช าการสาธารณสุ ข ชํา นาญการพิ เ ศษ ตํา แหน6 ง เลขที่ ๓๕๙ กลุ6 ม วิ จั ย และพั ฒ นา
ระบบสุขาภิบาลอาหาร สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย เพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งนักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสาธารณสุข) ตําแหน6งเลขที่และส6วนราชการเดิม
๒. การพิจารณาของคณะกรรมการผู"ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาสาธารณสุขศาสตร.และวิทยาศาสตร.สุขภาพ
ไดพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ นางนภพรรณ นันทพงษ. ผูขอรับการประเมิน ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ มีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติของบุคคล ผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน6ง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน6ง และระยะเวลาขั้นต่ําในการดํา รงตํา แหน6ง
ในสายงานวิชาการสาธารณสุข ตรงตามหลักเกณฑ.ที่ ก.พ. กําหนด
๒.๒ ผลงานที่ส6งขอรับการประเมินและไดรับการพิจารณา มีรายละเอียดการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้
(๑) ผลงานประเภทพื้นฐาน มีปริมาณและคุณภาพตามเกณฑ. เห็นควรผ6าน

๑๕
(๒) ผลงานวิชาการและ/หรือผลงานวิจัย จํานวน ๒ เรื่อง เห็นว6า
- ผลงานเรื่ อ งที่ ๑ เรื่ อ ง “การศึ ก ษาความชุ ก ของโรคอาหารเปL น พิ ษ
ของผูประกอบการคาในตลาด” เปLนการศึกษาเรื่องพื้นฐานทั่วไป เกี่ยวกับความชุกของโรคอาหารเปLนพิษในตลาด
โดยมีลักษณะเปLนเพียงการสํารวจขอมูล ขาดการวิเคราะห.และเรียบเรียง ความสัมพันธ.ของเนื้อหาใหครบถวน
ถูกตองถึงสาเหตุและปTจจัยที่ทําใหเกิดโรค และขาดขอเสนอแนะที่เปLนประโยชน.เกี่ยวกับมาตรการในการแกไข
ปTญหาทางดานสาธารณสุข
- ผลงานเรื่องที่ ๒ เรื่อง “การศึกษาสถานการณ.ความปลอดภัย อาหาร
ในตลาดสด และตลาดนั ด ในปN ง บประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘” เปL น การวิ จั ย เชิ ง สํา รวจขอมู ล เกี่ ย วกั บ
สถานการณ. ความปลอดภั ยอาหารในตลาดสดและตลาดนั ด รู ป แบบและวิ ธี การศึ กษาไม6 ถูกตองตามหลั ก
วิชาการ ขาดการวิเคราะห.ขอมูล และไม6มีความเชื่อมโยงในแต6ละประเด็น รวมทั้งไม6ใชขอมูลจากการสํารวจ
มาเปLนเหตุในการสังเคราะห.ขอเสนอแนะ จึงไม6สามารถนําไปใชประโยชน.ได
คณะกรรมการฯ มีความเห็นโดยสรุปว6า ผลการศึกษาที่ไดเปLนขอมูลที่ทราบโดยทั่วไปอยู6แลว
ไม6ไดสรางองค.ความรูหรือนวัตกรรมใหม6ทางดานสาธารณสุข และคุณภาพของงานยังไม6ถึงระดับตําแหน6งที่ขอประเมิน
คะแนนที่ไดรับ มีดังนี้
องค.ประกอบ
๑. งานพื้นฐาน
๒. งานแสดงคุณภาพผลงาน
๒.๑ คุณภาพผลงาน
๒.๒ การเผยแพร6ผลงาน
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม
๓๐
๗๐
(๕๐)
(๒๐)
๑๐๐

คะแนนเฉลี่ย
ที่ไดรับ
๒๕.๐๐
๔๔.๓๓
(๒๙.๐๐)
(๑๕.๓๓)
๖๙.๓๓

คิดเปLนรอยละ
ของแต6ละองค.ประกอบ
๘๓.๓๓
๖๓.๓๓

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาสาธารณสุขศาสตร.และวิทยาศาสตร.สุขภาพ
พิจารณาแลว เห็นว6าผูขอรับการประเมินราย นางนภพรรณ นันทพงษ. ไดคะแนนไม6ถึงระดับของตําแหน6ง
ตามหลัก เกณฑ.ที่กํา หนดไว โดยไดคะแนนงานแสดงคุณ ภาพผลงาน รอยละ ๖๓.๓๓ และไดคะแนน
ทุกองค.ประกอบรวมกัน รอยละ ๖๙.๓๓ จึงมีมติไม6ผ6านการประเมิน
มติ อ.ก.พ.
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาสาธารณสุขศาสตร.
และวิทยาศาสตร.สุขภาพ ที่พิจารณาเห็นว6า นางนภพรรณ นันทพงษ. ไม6ผ6านการประเมิน เพื่อแต6งตั้งใหดํารง
ตําแหน6งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสาธารณสุข) ตามหลักเกณฑ.ที่กําหนดไว

๑๖
เรื่องที่ ๔.๗ การพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแตงตั้งให"ดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ สายงานแพทย1 ในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายนางสาวปวริศา ภักดีไทย)
๑. คําขอ
กระทรวงสาธารณสุข ขอให ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ นางสาวปวริศา
ภักดีไทย ตําแหน6งนายแพทย.ชํานาญการพิเศษ (ดานเวชกรรม) ตําแหน6งเลขที่ ๘๕๓๑๔ กลุ6มงานโสต ศอ นาสิก
โรงพยาบาลกาฬสินธุ. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแต6งตั้ง
ใหดํารงตําแหน6งนายแพทย.เชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริงซ.วิทยา) ตําแหน6งเลขที่ ๑๑๖๘๕
ส6วนราชการเดิม
๒. การพิจารณาของคณะกรรมการผู"ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาแพทยศาสตร. ๑ ไดพิจารณาคุณสมบัติและ
ประเมินผลงานของ นางสาวปวริศา ภักดีไทย ผูขอรับการประเมิน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ มีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติของบุคคล ผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระยะเวลาในการดํารงตําแหน6งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน6ง และระยะเวลาขั้นต่ํา
ในการดํารงตําแหน6งในสายงานแพทย. ตรงตามหลักเกณฑ.ที่ ก.พ. กําหนด
๒.๒ ผลงานที่ส6งขอรับการประเมินและไดรับการพิจารณา มีรายละเอียดการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้
(๑) ผลงานบริการหรือปฏิบัติการ มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ เห็นควรผ6าน
(๒) ผลงานใหคําปรึกษาแนะนํา มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ เห็นควรผ6าน
(๓) ผลงานสอนและฝVกอบรม มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ เห็นควรผ6าน
(๔) ผลงานทางวิชาการ และ/หรือผลงานวิจัย จํานวน ๒ เรื่อง เห็นว6า ผลงาน
ที่นําเสนอ เรื่องที่ ๑ เรื่อง “ผลของการนวดจุดฝTงเข็มอิ๋งเซียงและอิ้นถังต6ออาการคัดจมูกในผูปJวยภูมิแพทางจมูก”
เปLนการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ6มในผูปJวยภูมิแพทางจมูกที่มีอาการคัดจมูก โดยแบ6งผูปJวยเปLน ๒ กลุ6ม ไดแก6
กลุ6มแรกเปLนกลุ6มที่นวดจุดฝTงเข็มอิ๋งเซียงและอิ้นถังดวยตนเอง และกลุ6มที่สองเปLนกลุ6มที่ไม6ไดนวดจุดฝTงเข็ม
นํามาเปรียบเทียบกัน ไม6ไดอธิบายจุดฝTงเข็มอิ้นถังใหชัดเจน วิธีนวดจุดฝTงเข็มเปLนวิธีที่ยอมรับในการแพทย.แผนจีน
แต6ยังไม6ใช6มาตรฐานสากล การตรวจวัดและประเมินผลก็ใชความรูสึก ซึ่งเปLน subjective data ไม6เปLนมาตรฐาน
แบบการใชเครื่องมือวัด Rhinomanometry ซึ่งเปLน objective data ที่สามารถวัดผลไดชัดเจน ผลงาน
จึงขาดความน6าเชื่อถือ และ Reference ทางวิชาการที่อางถึงพิมพ.ผิด ไม6ถูกตอง ส6วนผลงานเรื่องที่ ๒ เรื่อง
“ผูปJวยที่มีเห็บวัวในหูและเสนประสาทใบหนา เสนที่ ๗ เปLนอัมพาต : รายงานผูปJวย ๑ ราย” เปLนรายงาน
ผูปJวย ๑ ราย ถูกส6งต6อใหมารักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ. ไม6ไดอางผลการวินิจฉัยของแพทย.ที่ส6งต6อมาใหรักษา
คําอธิบายทางพยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology) ไม6ถูกตองตามหลักวิชาการ การรักษาไม6ชัดเจน ดังนั้น
โดยสรุปผลงานดังกล6าวขางตน ไม6อยู6ในเกณฑ.ของผลงานที่มีคุณภาพตามระดับของตําแหน6งที่ขอประเมิน
ที่กําหนดไว

๑๗
คะแนนที่ไดรับ มีดังนี้
องค.ประกอบ
๑. ผลงานบริการหรือปฏิบัติการ
๒. ผลงานใหคําปรึกษาแนะนํา
๓. ผลงานสอนและฝVกอบรม
๔. ผลงานวิชาการและ/หรือผลงานวิจัย
รวม

คะแนนเต็ม
๖๐
๑๐
๑๐
๒๐
๑๐๐

คะแนนเฉลี่ย
ที่ไดรับ
๔๓.๖๗
๗.๓๓
๗.๓๓
๘.๓๓
๖๖.๖๗

คิดเปLนรอยละของ
แต6ละองค.ประกอบ
๗๒.๗๘
๗๓.๓๓
๗๓.๓๓
๔๑.๖๗

คณะกรรมการผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ เ ฉพาะกิ จ สาขาแพทยศาสตร. ๑ ไดพิ จ ารณาแลว เห็ น ว6 า
นางสาวปวริศา ภักดีไทย ผูขอรับการประเมิน ไดคะแนนไม6ถึงระดับของการประเมินในตําแหน6งนายแพทย.
เชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขาโสต นาสิ ก ลาริ งซ.วิทยา) เนื่ องจากไดคะแนนในองค.ประกอบดานผลงาน
วิชาการและ/หรือผลงานวิจัย รอยละ ๔๑.๖๗ และไดคะแนนทุกองค.ประกอบรวมกัน รอยละ ๖๖.๖๗ จึงมีมติ
ไม6ผ6านการประเมิน
มติ อ.ก.พ.
เห็ น ชอบตามความเห็น ของคณะกรรมการผูทรงคุ ณวุ ฒิ เ ฉพาะกิ จ สาขาแพทยศาสตร. ๑
ที่พิจารณาเห็นว6า นางสาวปวริศา ภักดีไทย ไม6ผ6านการประเมิน เพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งนายแพทย.เชี่ยวชาญ
(ดานเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริงซ.วิทยา) ตามหลักเกณฑ.ที่กําหนดไว
เรื่องที่ ๔.๘ การพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแตงตั้งให"ดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ สายงานแพทย1 ในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายนางสาววนิดา โล"วพฤกษ1มณี)
๑. คําขอ
กระทรวงสาธารณสุข ขอให ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ นางสาววนิดา
โลวพฤกษ.มณี ตําแหน6งนายแพทย.ชํานาญการพิเศษ (ดานเวชกรรม) ตําแหน6งเลขที่ ๑๕๖๑๓๐ กลุ6มงานกุมาร
เวชกรรม โรงพยาบาลสวรรค.ประชารักษ. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค. สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งนายแพทย.เชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา) ตําแหน6งเลขที่ ๙๑๖๕๑
กลุ6มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสวรรค.ประชารักษ. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค. สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
๒. การพิจารณาของคณะกรรมการผู"ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาแพทยศาสตร. ๒ ไดพิจารณาคุณสมบัติและ
ประเมินผลงานของ นางสาววนิดา โลวพฤกษ.มณี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
มีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้

๑๘
๒.๑ คุณสมบัติของบุคคล ผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระยะเวลาในการดํารงตําแหน6งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน6ง และระยะเวลาขั้นต่ํา
ในการดํารงตําแหน6งในสายงานแพทย. ตรงตามหลักเกณฑ.ที่ ก.พ. กําหนด
๒.๒ ผลงานที่ส6งขอรับการประเมินและไดรับการพิจารณา มีรายละเอียดการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้
(๑) ผลงานบริการหรือปฏิบัติการ ผลงานใหคําปรึกษาแนะนํา ผลงานสอนและ
ฝVกอบรม มีปริมาณและคุณภาพตามเกณฑ.
(๒) ผลงานวิชาการ และ/หรือผลงานวิจัย จํานวน ๑ เรื่อง คือ เรื่อง “ประสิทธิภาพ
การระงับปวดของการใหยา ketorolac กับ parecoxib ในการลดอาการปวดไหล6หลังการผ6าตัดถุงน้ําดีดวยวิธี
ส6องกลอง (Effects of Ketorolac or Parecoxib on Shoulder Pain after Laparoscopic Cholecystectomy)”
คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาแลว เห็นว6า ผลงานวิชาการไม6มีองค.ความรูใหม6 ไม6มีผลในการนําไปใชทางคลินิก
ผลงานดานบริการไม6ชัดเจน จึงไม6อยู6ในเกณฑ.ของผลงานที่มีคุณภาพดีเด6นตามระดับของตําแหน6งที่ขอประเมิน
ที่กําหนด
คะแนนที่ไดรับ มีดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
คิดเปLนรอยละ
ที่ไดรับ
(ของแต6ละ
องค.ประกอบ
คะแนนเต็ม
องค.ประกอบ)
๑. ผลงานบริการหรือปฏิบัติการ
๖๐
๔๕.๓๓
๗๕.๕๖
๒. ผลงานใหคําปรึกษาแนะนํา
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 ทรงคุณวุฒิเ ฉพาะกิจ สาขาแพทยศาสตร. ๒ ไดพิจ ารณาแลว เห็น ว6า
นางสาววนิดา โลวพฤกษ.มณี ไดคะแนนไม6ถึงระดับของการประเมินในตําแหน6งนายแพทย.เชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม
สาขาวิสัญญีวิทยา) เนื่องจากไดคะแนนผลงานวิชาการ และ/หรือผลงานวิจัย รอยละ ๔๑.๖๗ และไดคะแนน
รวมทุกองค.ประกอบ รอยละ ๖๕.๓๓ จึงมีมติไม6ผ6านการประเมิน
มติ อ.ก.พ.
เห็ น ชอบตามความเห็น ของคณะกรรมการผูทรงคุ ณวุ ฒิ เ ฉพาะกิ จ สาขาแพทยศาสตร. ๒
ที่พิจารณาเห็นว6า นางสาววนิดา โลวพฤกษ.มณี ไม6ผ6านการประเมิน เพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งนายแพทย.
เชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา) ตามหลักเกณฑ.ที่กําหนดไว

๑๙
เรื่องที่ ๔.๙ การพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแตงตั้งให"ดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ สายงานแพทย1 ในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายนางสาววรรณา อึงพินิจพงศ1)
๑. คําขอ
กระทรวงสาธารณสุข ขอให ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ นางสาววรรณา
อึงพินิจพงศ. ตําแหน6งนายแพทย.ชํานาญการพิเศษ (ดานเวชกรรม) ตําแหน6งเลขที่ ๕๔๗๗๒ กลุ6มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลสุรินทร. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแต6งตั้งใหดํารง
ตําแหน6งนายแพทย.เชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา) ตําแหน6งเลขที่ ๒๘๒๔๑ ส6วนราชการเดิม
๒. การพิจารณาของคณะกรรมการผู"ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาแพทยศาสตร. ๒ ไดพิจารณาคุณสมบัติและ
ประเมินผลงานของ นางสาววรรณา อึงพินิจพงศ. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
มีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติของบุคคล ผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระยะเวลาในการดํารงตําแหน6งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน6ง และระยะเวลาขั้นต่ํา
ในการดํารงตําแหน6งในสายงานแพทย. ตรงตามหลักเกณฑ.ที่ 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
ไดพิจารณาแลว เห็นว6าผลงานวิชาการไม6มีองค.ความรูใหม6 มีการศึกษาและเผยแพร6ในเรื่องนี้มานานแลว
จึงไม6อยู6ในเกณฑ.ของผลงานที่มีคุณภาพดีเด6นตามระดับของตําแหน6งที่ขอประเมินที่กําหนด
คะแนนที่ไดรับ มีดังนี้
องค.ประกอบ
๑. ผลงานบริการหรือปฏิบัติการ
๒. ผลงานใหคําปรึกษาแนะนํา
๓. ผลงานสอนและฝVกอบรม
๔. ผลงานวิชาการ และ/หรือผลงานวิจัย
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย
ที่ไดรับ

๖๐
๑๐
๑๐
๒๐
๑๐๐

๔๕.๖๗
๖.๐๐
๖.๐๐
๘.๓๓
๖๖.๐๐

คิดเปLนรอยละ
(ของแต6ละ
องค.ประกอบ)
๗๖.๑๑
๖๐.๐๐
๖๐.๐๐
๔๑.๖๗

คณะกรรมการผู ทรงคุณวุฒิเ ฉพาะกิจ สาขาแพทยศาสตร. ๒ ไดพิจ ารณาแลว เห็น ว6า
นางสาววรรณา อึงพินิจพงศ. ไดคะแนนไม6ถึงระดับของการประเมินในตําแหน6งนายแพทย.เชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม
สาขาวิสัญญีวิทยา) เนื่องจากไดคะแนนผลงานวิชาการ และ/หรือผลงานวิจัย รอยละ ๔๑.๖๗ และไดคะแนนรวม
ทุกองค.ประกอบ รอยละ ๖๖.๐๐ จึงมีมติไม6ผ6านการประเมิน

๒๐
มติ อ.ก.พ.
เห็ น ชอบตามความเห็น ของคณะกรรมการผูทรงคุ ณวุ ฒิ เ ฉพาะกิ จ สาขาแพทยศาสตร. ๒
ที่พิจารณาเห็นว6า นางสาววรรณา อึงพินิจพงศ. ไม6ผ6านการประเมิน เพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งนายแพทย.
เชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา) ตามหลักเกณฑ.ที่กําหนดไว
เรื่องที่ ๔.๑๐ การพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแตงตั้งให"ดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ สายงานแพทย1 ในกรมการแพทย1 (รายนางสุรัฐญา ศิริอาชากุล)
๑. คําขอ
กระทรวงสาธารณสุข ขอให ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ นางสุรัฐญา
ศิริอาชากุล ตําแหน6งนายแพทย.ชํานาญการพิเศษ (ดานเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก) ตําแหน6งเลขที่ ๕๑๔๖
กลุ6มงานโสต ศอ นาสิก กลุ6มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี สถาบันมะเร็งแห6งชาติ กรมการแพทย.
เพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งนายแพทย.เชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก) ตําแหน6งเลขที่และ
ส6วนราชการเดิม
๒. การพิจารณาของคณะกรรมการผู"ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาแพทยศาสตร. ๑ ไดพิจารณาคุณสมบัติและ
ประเมินผลงานของ นางสุรัฐญา ศิริอาชากุล ผูขอรับการประเมิน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ มีรายละเอียดการพิจารณา ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติของบุคคล ผูขอรับการประเมินมีคุณสมบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระยะเวลาในการดํารงตําแหน6งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน6ง และระยะเวลาขั้นต่ํา
ในการดํารงตําแหน6งในสายงานแพทย. ตรงตามหลักเกณฑ.ที่ ก.พ. กําหนด
๒.๒ ผลงานที่ส6งขอรับการประเมินและไดรับการพิจารณา มีรายละเอียดการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ ในแต6ละองค.ประกอบ ดังนี้
(๑) ผลงานบริการหรือปฏิบัติการ มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ เห็นควรผ6าน
(๒) ผลงานใหคําปรึกษาแนะนํา มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ เห็นควรผ6าน
(๓) ผลงานสอนและฝVกอบรม มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ เห็นควรผ6าน
(๔) ผลงานทางวิชาการ และ/หรือผลงานวิจัย จํานวน ๒ เรื่อง เห็นว6าผลงาน
เรื่องที่ ๑ เรื่อง “ปTจจัยของมะเร็งลิ้นที่มีผลต6อการแพร6กระจายมายังต6อมน้ําเหลืองที่คอ” เปLนการศึกษาแบบ
Retrospective descriptive study ขาดขอมูลรายละเอียด วัตถุประสงค.และวิธีการวิจัยไม6ถูกตอง การใช
คําศัพท.ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยไม6ตรงกัน ขอสรุปที่ใช“ความหนาของเชื้อมะเร็ง” ในงานวิจัยนี้ไม6เปLนไปตาม
เอกสารอางอิ ง ทั้ ง ๓ ฉบั บ (เอกสารอางอิ ง ที่ ๕ – ๗) เอกสารอางอิ ง ที่ ๔ (๑๙๗๒) เก6 า เกิ น ไป และ
เอกสารอางอิงที่ ๘ ไม6พบในงานวิจัย และผลงานเรื่องที่ ๒ เรื่อง“อุบัติการณ.และปTจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิด
มะเร็งกล6องเสียงที่มีการลุกลามมายังต6อมไทรอยด.” เปLนการศึกษาแบบ Retrospective descriptive study
ที่ไม6ไดตั้ง inclusion และ exclusion criteria นําขอมูลผูปJวยทั้งหมดที่ทําการผ6าตัดไวแลว มาสรุปเท6านั้น จึงขาด
ความน6าเชื่อถือ ขอมูลที่ศึกษาขาดรายละเอียดของการอ6านผลพยาธิวิทยาว6าทําทุกรายหรือไม6 วัตถุประสงค.

๒๑
ไม6ตรงกับผลการศึกษา สรุปไม6ชัดเจน จึงไม6สามารถนําไปใชประโยชน.ได การอางอิงเอกสารไม6ตรงกับบทสรุป
บางเอกสารอางอิงเปLนเอกสารที่ดี ไม6นํามาอธิบายใหละเอียดเปLนขอสรุปของงานวิจัยนี้ บางเอกสารที่อางอิง
ค6อนขางเก6า ไม6ทันสมัย เช6น เอกสารอางอิงที่ ๔ ปN ๑๙๙๑ หรือ เอกสารอางอิงที่ ๕ ปN ๑๙๘๓ ดังนั้น โดยสรุป
ผลงานดังกล6าวขางตน ไม6อยู6ในเกณฑ.ของผลงานที่มีคุณภาพตามระดับของตําแหน6งที่ขอประเมินที่กําหนดไว
คะแนนที่ไดรับ มีดังนี้
องค.ประกอบ
๑. ผลงานบริการหรือปฏิบัติการ
๒. ผลงานใหคําปรึกษาแนะนํา
๓. ผลงานสอนและฝVกอบรม
๔. ผลงานวิชาการและ/หรือผลงานวิจัย
รวม

คะแนนเต็ม
๖๐
๑๐
๑๐
๒๐
๑๐๐

คะแนนเฉลี่ย
ที่ไดรับ
๔๗.๖๗
๖.๖๗
๖.๖๗
๘.๐๐
๖๙.๐๐

คิดเปLนรอยละ
ของแต6ละองค.ประกอบ
๗๙.๔๔
๖๖.๖๗
๖๖.๖๗
๔๐.๐๐

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาแพทยศาสตร. ๑ ไดพิจารณาแลว เห็นว6า นางสุรัฐญา
ศิริอาชากุล ผูขอรับการประเมิน ไดคะแนนไม6ถึงระดับของการประเมินในตําแหน6งนายแพทย.เชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม
สาขาโสต ศอ นาสิก) เนื่องจากไดคะแนนในองค.ประกอบดานผลงานวิชาการและ/หรือผลงานวิจัย รอยละ ๔๐.๐๐
และไดคะแนนทุกองค.ประกอบรวมกัน รอยละ ๖๙.๐๐ จึงมีมติไม6ผ6านการประเมิน
มติ อ.ก.พ.
เห็ น ชอบตามความเห็น ของคณะกรรมการผูทรงคุ ณวุ ฒิ เ ฉพาะกิ จ สาขาแพทยศาสตร. ๑
ที่พิจ ารณาเห็น ว6า นางสุรัฐ ญา ศิริอาชากุล ไม6ผ6า นการประเมิน เพื่อแต6งตั้ง ใหดํา รงตํา แหน6งนายแพทย.
เชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก) ตามหลักเกณฑ.ที่กําหนดไว
วาระที่ ๕

เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๕.๑ สรุปจํานวนและรายชื่อผู"ผานการประเมินบุคคลของคณะกรรมการผู"ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะกิจสาขาตางๆ
ฝJ า ยเลขานุ ก ารไดสรุ ป จํ า นวนและรายชื่ อ ผู ผ6 า นการประเมิ น บุ ค คลของคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจสาขาต6างๆ มาเพื่อทราบ ดังนี้

๒๒

ลําดับที่

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เฉพาะกิจสาขา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

สาขากฎหมาย
สาขาการเกษตร ๑
สาขาการเกษตร ๒
สาขาทันตแพทยศาสตร.
สาขาธรณีและทรัพยากรธรณี
สาขาการบริหาร
สาขาพยาบาลศาสตร.
สาขาแพทยศาสตร. ๑
สาขาแพทยศาสตร. ๓
สาขาเภสัชศาสตร.
สาขาวิทยาศาสตร.
สาขาวิศวกรรมศาสตร. ๑
สาขาเศรษฐศาสตร.และการคลัง
สาขาสาธารณสุขศาสตร.ฯ
รวม

จํานวนผูผ6านการประเมิน (ราย)
เพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6ง
เพื่อรับเงินประจํา
ประเภทวิชาการ
ตําแหน6ง
ระดับทรงคุณวุฒิ
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ
(๑๕,๖๐๐ บาท)
๑
๑
๑
๕
๑
๑๙
๗
๑๒
๑
๙
๑
๔
๗
๓
๗๒

๑
๗
๑
๑
๑๐

-

มติ อ.ก.พ.
รับทราบ
เรื่องที่ ๕.๒ คําพิพากษาของศาลปกครองกลาง (รายนายชาญวิทย1 ทระเทพ)
๑. ที่มา
นายชาญวิ ทย. ทระเทพ ไดยื่ น ฟU อ งสํา นั ก งานคณะกรรมการขาราชการพลเรื อ นและ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ต6อศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดําที่ ๓๕/๒๕๕๕ เรื่อง คดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่หน6วยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม6ชอบดวยกฎหมาย และการกระทําละเมิด
อันเกิดจากคําสั่งและการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติล6าชาเกินสมควร ซึ่งศาลปกครองกลาง
ไดนัดอ6านคําพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ จึงเปLนคดีหมายเลขแดงที่ ๗๓๔/๒๕๕๙ พิพากษายกฟUอง

๒๓
๒. สรุปผลการพิจารณาตามคําพิพากษา
๒.๑ รายละเอียดผลการประเมินและคําฟUอง
๒.๑.๑ กระทรวงสาธารณสุข ขอให ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ
นายชาญวิทย. ทระเทพ ตําแหน6งผูอํานวยการสํานัก (ผูอํานวยการ ระดับสูง) สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งนายแพทย.ทรงคุณวุฒิ (ดานพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/๓๖๑๑
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓)
๒.๑.๒ สํา นั ก งาน ก.พ. ไดแจงมติ ไ ม6 ผ6 า นการประเมิ น (หนั ง สื อ สํา นั ก งาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๖.๕/๖๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔)
๒.๑.๓ กระทรวงสาธารณสุข ขอให ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ
นายชาญวิ ท ย. ทระเทพ ครั้ ง ที่ ๒ (หนั ง สื อ กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/๓๕๘๑ ลงวั น ที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔)
๒.๑.๔ สํา นั ก งาน กพ. ไดแจงมติ ผ 6 า นการประเมิ น โดยใหมี ผ ลไม6 ก6 อ นวั น ที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖.๕/๑๒๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕)
๒.๑.๕ นายชาญวิ ท ย. ทระเทพ ไดยื่ น ฟU อ งต6 อ ศาลปกครองกลาง โดยขอใหศาล
พิพากษาหรือมีคําสั่ง ดังนี้
(๑) ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ปรับปรุงระบบการประเมิน
ผลงานทางวิชาการทั้งหมดในภาพรวม โดยจัดทําเกณฑ.ประเมินคุณภาพตามระดับตําแหน6งใหชัดเจน หากมี
คณะกรรมการพิจารณาผลงาน ใหกําหนดวาระการประชุมประจําสม่ําเสมอ แจงใหขาราชการทุกคนทราบ
และเป=ดโอกาสใหขาราชการทุกคนที่ส6งผลงานไดมีโอกาสส6งเอกสารเพิ่มเติมและแกไขไดโดยเท6าเทียมกัน
(๒) ใหผลงานของนายชาญวิทย. ทระเทพ ผ6านการประเมินตั้งแต6วันที่ส6งผลงาน
ประเมินครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓
(๓) ใหผลงานทางวิชาการที่นายชาญวิทย. ทระเทพ ส6งในครั้งที่สอง เปLนการ
ปรับปรุงแกไขหรือส6งเพิ่มเติมจากผลงานในครั้งแรก และใหถือว6าวันที่ส6งเปLนวันเดียวกันกับวันที่นายชาญวิทย.
ทระเทพ ส6งผลงานครั้งแรกคือ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓
(๔) ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ชดใชสิทธิประโยชน.และ
ค6าเสียหายใหแก6ผูฟUองคดี ดังนี้
(๔.๑) ค6 า เสี ย หายจากการขาดสิ ท ธิ ป ระโยชน. ที่ ไ ม6 ไ ดดํ า รงตํ า แหน6 ง
นายแพทย. ท รงคุ ณ วุ ฒิ เปL น จํ า นวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น ๒๑๖,๐๐๐ บาท ประกอบดวยเงิ น ค6 า ตอบแทน จํ า นวน
๑๐,๐๐๐ บาทต6อเดือน เงินประจําตําแหน6งและค6าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น จํานวน ๖,๐๐๐ บาทต6อเดือน สิทธิเบิกเงิน
ค6าโทรศัพท.เพิ่มขึ้น จํานวน ๒,๐๐๐ บาทต6อเดือน รวมเปLนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ต6อเดือน เนื่องจากนายชาญวิทย.
ทระเทพ เขาสู6ตําแหน6งนายแพทย.ทรงคุณวุฒิล6าชาไป เปLนระยะเวลา ๑๒ เดือน
(๔.๒) ค6 า เสี ย หายจากการเสี ย โอกาสที่ จ ะไดรั บ การแต6 ง ตั้ ง ใหดํ า รง
ตําแหน6งที่สูงขึ้นเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๔ และค6าเสียหายจากการเสียชื่อเสียงในการถูกกล6าวหาว6าผลงาน

๒๔
ทางวิชาการไม6มีคุณภาพ รวมเปLนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๘๑๖,๐๐๐ บาท ประกอบดวย เงินค6ารถประจําตําแหน6ง
ผูบริหารระดับสูง จํานวน ๓๑,๐๐๐ บาทต6อเดือน เงินเพิ่มค6าตอบแทนในตําแหน6งผูบริหารระดับสูง จํานวน
๓,๐๐๐ บาทต6อเดือน รวมเปLน เงิน จํา นวน ๓๔,๐๐๐ บาท โดยคิด ค6า เสีย โอกาสและค6า เสีย หายจากการ
เสียชื่อเสียงเปLนระยะเวลา ๒ ปN
(๔.๓) ค6าเสียหายจากการเสียเวลาในการคนหาเอกสาร ศึกษา จัดทํา
เอกสารการฟUองคดี และการปรึกษาทางกฎหมาย รวมเปLนเงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๔.๔) ค6 า เสี ย หายเชิ งลงโทษที่ ต องเสี ย โอกาสและเสี ย กํ า ลั งใจในการ
ปฏิ บั ติ ง าน สื บ เนื่ อ งจากความล6 า ชาของสํ า นั กงานคณะกรรมการขาราชการพลเรื อนและคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน ในการพิจารณาผลงานของนายชาญวิทย. ทระเทพ คิดเปLนจํานวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔.๕) ค6าเสียหายจากการเสียค6าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย.ที่เรียกรอง
ในอัตรารอยละ ๒ เปLนจํานวนเงิน ๔๓,๕๑๐.๒๐๔ บาท
รวมเปLนค6าเสียหายจํานวนทั้งสิ้น ๒,๑๗๕,๕๑๐.๒๐๔ บาท พรอมดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ ๗.๕ ต6อปN นับตั้งแต6วันที่ส6งผลงานครั้งแรก คือวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เปLนตนไปจนกว6า
จะชําระเสร็จสิ้น
๒.๒ คําแกคําฟUอง
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ใหการโดยสรุปว6า การพิจารณาประเมินผลงานของ นายชาญวิทย. ทระเทพ ที่มีมติใหผ6านการประเมินโดยใหมีผล
ไม6ก6อนวันที่ไดรับคําขอประเมินที่มีเอกสารหลักฐานครบถวนสมบูรณ. ซึ่งดําเนินการตามหลักเกณฑ.ในหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ และหลักเกณฑ.และวิธีการประเมินบุคคล
เพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งประเภทวิชาชีพเฉพาะสายงานแพทย. โดยชอบดวยกฎหมายแลว เนื่องจากผลงาน
ที่นายชาญวิทย. ทระเทพ ส6งขอรับการประเมินครั้งที่สองเปLนผลงานเรื่องใหม6 ไม6ใช6การแกไขปรับปรุงหรือ
ส6งเพิ่มเติมจากครั้งแรก จึงไม6มีผลผูกพันที่จะมีมติใหผ6านการประเมินยอนหลังไปถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓
ซึ่งเปLนวันที่ส6งผลงานครั้งแรกแต6อย6างใด
๒.๓ คําพิพากษา
ศาลปกครองกลาง ไดอ6านคําพิพากษา เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ สรุปไดว6าศาล
มีประเด็นที่จะตองวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ศาลจะรับคําขอทายฟUองขอที่หนึ่ง ที่นายชาญวิทย. ทระเทพ ขอให
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ปรับปรุงระบบการประเมินผลงานทางวิชาการทั้งหมดในภาพรวม
หากมีคณะกรรมการพิจารณาผลงาน ใหกําหนดวาระการประชุมประจําสม่ําเสมอ และเป=ดโอกาสใหขาราชการ
มีโอกาสส6งเอกสารเพิ่มเติมและแกไขไดโดยเท6าเทียมกัน ไวพิจารณาพิพากษาไดหรือไม6
พิ เ คราะห. แลวเห็ น ว6 า ศาลมิ อาจใชอํ า นาจตุ ล าการกาวล6 ว งไปในขอบเขตอํ า นาจ
ทางการบริหารที่กฎหมายบัญญัติใหเปLนอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ในการสั่งให
ปรับปรุงระบบการประเมินผลงานทางวิชาการทั้งหมดในภาพรวม จัดทําเกณฑ.ประเมินคุณภาพตามระดับ
ตําแหน6งใหชัดเจน หรือกําหนดระเบียบปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามที่นายชาญวิทย. ทระเทพ

๒๕
มีคําขอทายฟUองขอที่หนึ่ง กรณีจึงเปLนคําขอที่ศาลไม6อาจกําหนดคําบังคับใหแก6นายชาญวิทย. ทระเทพ ได
ดังนั้น ศาลจึงไม6อาจรับคําฟUองของนายชาญวิทย. ทระเทพ ในส6วนของคําขอทายฟUองขอที่หนึ่งไวพิจารณาได
ประเด็นที่สอง คําสั่งของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ที่ใหนายชาญวิทย. ทระเทพ
ไม6 ผ6 า นการประเมิ น ผลงานเพื่ อแต6 งตั้ งใหดํ า รงตํ า แหน6 ง นายแพทย. ท รงคุ ณ วุ ฒิ (ดานพั ฒ นาระบบบริ ก าร
สาธารณสุข) แจงตามหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ที่ นร ๑๐๐๖.๕/๖๖๐ ลงวันที่
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ชอบดวยกฎหมายหรือไม6
พิ เ คราะห. แ ลวเห็ น ว6 า สํ า นั ก งานคณะกรรมการขาราชการพลเรื อ น ไดกํ า หนด
หลักเกณฑ.และวิธีการประเมินบุคคลที่ครอบคลุมถึงการประเมินผลงานในสายงานแพทย. ดานพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข ไวแลว ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘
เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ. (ตําแหน6งประเภททั่วไป)
ตําแหน6งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตําแหน6งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ประกอบหลักเกณฑ.และวิธีการประเมินบุคคล
เพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สายงานแพทย. ทั้งการประเมินผลงานทางวิชาการของนายชาญวิทย.
ทระเทพ ไดดําเนินการโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาแพทยศาสตร. ๓ ที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
ในงานดานสาธารณสุข และไดใชดุ ลพินิ จในการประเมิน ผลงานของนายชาญวิ ทย. ทระเทพ โดยชอบดวย
หลักเกณฑ.แห6งกฎหมายแลว ดังนั้น คําสั่งของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ที่ใหนายชาญวิทย. ทระเทพ
ไม6ผ6านการประเมินเพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งนายแพทย.ทรงคุณวุฒิ (ดานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข)
แจงตามหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ที่ นร ๑๐๐๖.๕/๖๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
จึงชอบดวยกฎหมายแลว
ประเด็ น ที่ส าม การกระทํ า ของสํ า นั กงานคณะกรรมการขาราชการพลเรื อนและ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนที่มีคําสั่งว6า นายชาญวิทย. ทระเทพ ไม6ผ6านการประเมินผลงาน เปLนการทําละเมิด
ต6อนายชาญวิทย. ทระเทพ หรือไม6 หากเปLนละเมิด สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ตองรับผิด
ชดใชค6าสินไหมทดแทนความเสียหายใหแก6ผูฟUองคดีหรือไม6 เพียงใด
พิเคราะห.เห็นว6า เมื่อไดวินิจฉัยไปแลวว6า คําสั่งของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ที่ใหนายชาญวิทย. ทระเทพ ไม6ผ6านการประเมินเพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งนายแพทย.ทรงคุณวุฒิ (ดานพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุข) แจงตามหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ที่ นร ๑๐๐๖.๕/๖๖๐
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ชอบดวยกฎหมาย กรณีย6อมไม6เปLนการทําละเมิดต6อนายชาญวิทย. ทระเทพ
เนื่องดวยเหตุแห6งละเมิดนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระทําที่ไม6ชอบดวยกฎหมาย ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนจึงไม6จําตองรับผิดชดใชค6าสินไหมทดแทนความเสียหายตามคําขอทายฟUองที่นายชาญวิทย.
ทระเทพ คิดคํานวณความเสียหายจากคําสั่งใหนายชาญวิทย. ทระเทพ ไม6ผ6านการประเมินผลงานแต6อย6างใด
ประเด็ น ที่ สี่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการขาราชการพลเรื อ นและคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนกระทําละเมิดต6อนายชาญวิทย. ทระเทพ อันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ประเมินผลงานของ
นายชาญวิทย. ทระเทพ ล6าชาเกินสมควรหรือไม6 หากเปLนละเมิด สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ตองรับผิดชดใชค6าสินไหมแทนความเสียหายใหแก6นายชาญวิทย. ทระเทพ หรือไม6 เพียงใด
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เห็นว6า แมจะไม6ปรากฏกําหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการในการประเมินผลงานทาง
วิชาการใหแลวเสร็จไวอย6างชัดแจงก็ตาม แต6เพื่อประโยชน.ของทางราชการและเพื่อคุมครองสิทธิประโยชน.ของ
ผู ขอรับ การประเมิน ไม6ใหไดรับ ผลกระทบจากความล6า ชาเกิน สมควร คณะกรรมการขาราชการพลเรือ น
ก็ชอบที่จะพิจารณาดําเนินการประเมินผลงานดังกล6าวใหเสร็จสิ้นภายในเวลาอันควร การพิจารณาประเมิน
ผลงานทางวิชาการของนายชาญวิทย. ทระเทพ โดยใชเวลารวมกันประมาณ ๙ เดือนเศษ ถือเปLนการปฏิบัติ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ ล6าชาเกินสมควร และเปLนการกระทําละเมิดต6อนายชาญวิทย. ทระเทพ
สําหรับปTญหาว6า นายชาญวิทย. ทระเทพ มีสิทธิที่จะไดรับการชดใชค6าสินไหมทดแทน
ความเสียหายอันเกิดจากการที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนปฏิบัติหนาที่พิจารณาประเมินผลงานของ
นายชาญวิทย. ทระเทพ ล6าชาเกินสมควรหรือไม6 เพียงใด นั้น
เห็นว6า ขออางความเสียหาย มิใช6ความเสียหายโดยตรงหรือโดยใกลชิดกับเหตุละเมิด
อันเกิดจากการที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนประเมินผลงานของ นายชาญวิทย. ทระเทพ ล6าชา ที่ศาลจะกําหนด
ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนตองรับผิดต6อนายชาญวิทย. ทระเทพ ได ประกอบกับขอเท็จจริงว6า
ผลงานในครั้งที่หนึ่งมีระดับคุณภาพไม6ถึงเกณฑ. มิใช6เพราะเหตุความล6าชาในการทําหนาที่ประเมิน กรณีนี้
จึ ง ไม6 ป รากฏความเสี ย หายตามกฎหมายต6 อ นายชาญวิ ท ย. ทระเทพ จากเหตุ ล ะเมิ ด อั น เกิ ด จากการที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการครั้งที่หนึ่งของนายชาญวิทย. ทระเทพ
ล6าชาเกินควร ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน จึงไม6จําตองรับผิดชดใชค6าสินไหมทดแทน
ใหแก6นายชาญวิทย. ทระเทพ อย6างใด
สํา หรับ คํ าขอทายฟUองของนายชาญวิ ทย. ทระเทพ ขอ ๒ และขอ ๓ ที่ขอใหศาล
พิพากษาและมีคําสั่งใหผลงานของนายชาญวิทย. ทระเทพ ผ6านการประเมิน ตั้งแต6วันที่ส6งผลงานประเมินครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ และใหผลงานที่นายชาญวิทย. ทระเทพ ส6งในครั้งที่สองเปLนการปรับปรุงแกไข
หรือส6งเพิ่มเติมจากผลงานครั้งแรก ทั้งใหถือว6าวันที่ส6งเปLนวันเดียวกับวันที่นายชาญวิทย. ทระเทพ ส6งผลงาน
ครั้งแรก นั้น
เมื่อปรากฏว6าผลงานทางวิชาการของนายชาญวิทย. ทระเทพ ที่เสนอขอประเมินครั้งที่หนึ่ง
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ไม6ผ6านการประเมิน วันที่ส6งผลงานในครั้งที่หนึ่ง คือวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓
ดังกล6 าว ย6 อมไม6 ใช6วัน ที่สํานั กงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดรับคํา ขอประเมิน บุคคลที่มีเอกสาร
หลักฐานครบถวนสมบูรณ.ที่จะแต6งตั้งนายชาญวิทย. ทระเทพ ใหดํารงตําแหน6งที่ขอรับการประเมินได ดังนั้น
คําขอนี้จึงเปLนการขอใหศาลสั่งใหมีการดําเนินการอันไม6สอดคลองกับหลักเกณฑ.แห6งกฎหมาย ซึ่งศาลไม6อาจมี
คําสั่งใหได จึงใหยกคําขอดังกล6าวพิพากษายกฟUอง
มติ อ.ก.พ.
รับทราบ และมีขอสังเกต ดังนี้
๑. กรณีที่ศาลวินิจฉัยว6า ก.พ. ดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานของบุคคลรายนายชาญวิทย.
ทระเทพ ล6าชา เนื่องจากใชระยะเวลาในการประเมินหลายเดือน จึงควรมีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการ
เพื่อใชเปLนแนวปฏิบัติในการประเมินผลงานของทุกสาขา

๒๗
๒. การแต6งตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาต6าง ๆ ในการประเมินบุคคลและผลงาน
กรณีที่เปLนสาขาเฉพาะทาง อาจแต6งตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะทางนั้น ๆ เปLนกรรมการประเมินผลงานเพิ่มเติม
นอกเหนือจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขานั้น ๆ เพื่อใหสามารถพิจารณาประเมินบุคคลและผลงานของบุคคล
ไดเร็วขึ้น
เรื่องที่ ๕.๓ สืบเนื่องวาระเพื่อทราบ
๑. ที่มา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ. ขอให ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ
นางสาวนฤมล ชมแสง ตํา แหน6 ง นั ก วิ ช าการแผนที่ ภ าพถ6 า ยชํา นาญการพิ เ ศษ ตํา แหน6 ง เลขที่ ๑๓๖๕
สํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อแต6งตั้งใหดํารงตําแหน6งผูเชี่ยวชาญดานสํารวจ
และทําแผนที่ภาพถ6าย (นักวิชาการแผนที่ภาพถ6ายเชี่ยวชาญ) ตําแหน6งเลขที่และส6วนราชการเดิม
๒. การพิจารณาของคณะกรรมการผู"ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาวิศวกรรมศาสตร. ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ นางสาวนฤมล ชมแสง ผูขอรับการประเมิน
มีมติใหผ6านการประเมินได โดยมีขอเสนอแนะในผลงานเรื่องที่ ๑ เรื่อง การศึกษาผลกระทบของขอมูลแผนที่
ภูมิประเทศมาตราส6วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ของกรมแผนที่ทหาร ๒ ลําดับชุด (L7017 กับชุด L7018) ต6องานตรวจสอบ
พื้นที่ความลาดชัน ๓๕% ควรเสนอใหกรมพัฒนาที่ดินเสนอแนวทางการใชแผนที่ชุด L7018 ในการตรวจสอบ
พื้ น ที่ ข องประเทศ โดยใหคณะกรรมการภู มิ ส ารสนเทศแห6 ง ชาติ พิ จ ารณาก6 อ นนํา เสนอคณะรั ฐ มนตรี
พิจารณาใหความเห็นชอบต6อไป
๓. การดําเนินการของสํานักงาน ก.พ.
สํานักงาน ก.พ. ประสานไปที่กรมพัฒนาที่ดินไดรับแจงว6า ขณะนี้อยู6ระหว6างการแต6งตั้ง
คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห6งชาติชุดใหม6 เมื่อไดคณะกรรมการชุดใหม6แลว ก็จะดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขาวิศวกรรมศาสตร. ๑ ต6อไป
มติ อ.ก.พ.
รับทราบ
เรื่องที่ ๕.๔ วันประชุม อ.ก.พ. ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
ประธาน อ.ก.พ. ไดกําหนดวันประชุมครั้งต6อไปในวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ น.
มติ อ.ก.พ.
รับทราบ

๒๘
วาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
ไม6มี

ประธานกลาวปNดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.
นางสาวสมหมาย
นางวัชราภรณ.
นางกาญจนา
นายสมศักดิ์

ภู6ทอง
จดรายงานการประชุม
เจียรวาปN
สัมพันธ.สันติกูล ตรวจรายงานการประชุม
เจตสุรกานต.

