บันทึกขอความ
สวนราชการ

กรมปาไม สํานักบริหารกลาง โทร. 0 2561 4292-3 ตอ ๕๑๙๖

ที่ ทส๑๖๐๑.๓/ 16754

วันที่

4

กันยายน 2555

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อแตงตั้ง (เลื่อน) ใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ
เรียน รองอธิบดีกรมปาไมทุกทาน
ผูตรวจราชการกรมปาไมทุกทาน
ผูอํานวยการสํานักทุกสํานัก
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 1-13
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมสาขาทุกสาขา
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน
กรมปาไมขอสงสําเนาประกาศกรมปาไมฉบับลงวันที่

4

กันยายน พ.ศ.๒๕๕5

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อแตงตั้ง (เลื่อน) ใหดํารงตําแหนงประเภท
วิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ มาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ใหหนวยงาน
ดําเนินการ ดังนี้
1. ใหรวบรวมเสนอรายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญที่มีความประสงคทั้งหมดทุกคน
ซึ่งเป นผูมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถว นตามหลั ก เกณฑที่ ก.พ. กํ า หนด พรอ มใบสมัค รเขา รับ การพิจารณา
คัดเลือกเพื่อเลื่อน และแบบแสดงผลงานประกอบการพิจารณาฯ (มีรายละเอียดแนวทางการจัดทําเอกสาร
ตามแนบท า ยประกาศกรมป า ไม ) โดยสามารถดู ร ายละเอี ย ดและดาวน โ หลดแบบฟอร ม ได ที่
http://www.forest.go.th/person/person.asp
2. ใหหนวยงานจัดสงขอมูลโดยจัดทําเปนตนฉบับ 1 ชุด และสําเนาอีก 7 ชุด ตอ 1
ตําแหนง สงกรมปาไมภายในวันที่ 12 กันยายน 2555 เพื่อจะไดนําเสนอคณะกรรมการคัดเลือก ฯ
ดําเนินการตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป

ประกาศกรมปาไม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อแตงตั้ง (เลื่อน)
ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
----------------------ดวยกรมปาไมจะดําเนินการคั ดเลือกบุ คคลที่จะเขารั บการประเมินผลงานเพื่อแตงตั้ง
(เลื่อน) ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญพิเศษ โดยจะตองดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน
ก.พ. ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 ที่ นร 1006/ว7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552
และประกาศ อ.ก.พ. ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ดังนี้
1. ตําแหนงที่เปดรับสมัคร
ลําดับ
ตําแหนง
ชื่อตําแหนง
ระดับ
ที่
เลขที่
1
นักวิชาการปาไม ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ 124
ชํานาญการพิเศษ
2
นักวิชาการปาไม ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/
98
ชํานาญการพิเศษ
3 นักวิชาการปาไม ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/
82
ชํานาญการพิเศษ
4
นักวิชาการปาไม ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ 1592
ชํานาญการพิเศษ
5
นักวิชาการปาไม ชํานาญการพิเศษ
2208

สวน/กลุม/

สํานัก/กอง

กลุมงานพัฒนา
อุตสาหกรรมไม
กลุมงานพัฒนา
ผลิตผลปาไม
กลุมงานพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยี
กลุมงานเศรษฐกิจ
ปาไม
สวนสงเสริมการ
ปลูกปา

สํานักวิจัยและ
พัฒนาการปาไม
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการปาไม
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการปาไม
สํานักวิจัยและ
พัฒนาการปาไม
สํานักจัดการทรัพยากร
ปาไม ที่ 8

2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติฯ ตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทาย
ประกาศนี้

3. การรับสมัคร …

-23. การรับสมัครเขารับการคัดเลือก
ใหยื่นใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการคัดเลือกที่สํานักบริหารกลาง ตั้งแตบัดนี้
ถึงวันที่ 12 กันยายน 2555 ในวันและเวลาราชการ
อนึ่ ง ผู ส นใจสามารถสอบถามข อ มู ล เพิ่ มเติ ม ได ที่ เ บอร โ ทรศั พ ท 0-25614292-3 ตอ 5196 และดูรายละเอียดไดทเี่ ว็บไซต http://www.forest.go.th/person/person.asp
4. เอกสารที่ตองยื่นพรอมใบสมัครเขารับการคัดเลือก ประกอบดวย
4.1 ใบสมัครคัดเลือกบุคคล
(เอกสารหมายเลข 1)
4.2 แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
(เอกสารหมายเลข 2)
4.3 แบบประเมินสมรรถนะของบุคคล
(เอกสารหมายเลข 3)
4.4 แบบผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป
(เอกสารหมายเลข 4)
4.5 ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา
(เอกสารหมายเลข 5)
4.6 ข อ เสนอแนวความคิ ด /วิ ธี ก ารเพื่ อ พั ฒ นางานหรื อ ปรั บ ปรุ ง งานให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (เอกสารหมายเลข 6)
5. วิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เพื่อทําหนาที่แทน อ.ก.พ. กรมปาไม เปนผูพิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมปาไมกําหนด ตาม
ประกาศ อ.ก.พ. กรมปาไม ลงวันที่ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
6. เกณฑการตัดสินผูไดรับการคัดเลือก
ใหผูไดรับคะแนนสูงสุดของแตละตําแหนงเปนผูไดรับการคัดเลือก กรณีที่ผูเขา
รับการคัดเลือกไดรับคะแนนสูงสุดเทากันใหประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เปนผูชี้ขาด
ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ จะตองรายงานผลการพิจารณาคัดเลือก
พรอมเหตุผลในการพิจารณาตออธิบดี เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนที่จะประกาศรายชื่อผูไดรับการ
คัดเลือก

7. การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก …

-37. การประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกอยางเปดเผยโดยการแจงเวียนและที่เว็บไชต
http://www.forest.go.th/person/person.asp โดยจะแจงใหผูไดรับการคัดเลือกทราบและสงผลงานเพื่อเขารับการ
ประเมินตอไป
ทั้งนี้ เปดโอกาสใหมีการทักทวงไดภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ ในกรณีชื่อ
ผลงานพรอมทั้งเคาโครงผลงานและสัดสวนของผลงานไมตรงตามความเปนจริง หรือเปนกรณีการอางและ
คัดลอกผลงานของผูอื่นจะตองดํ าเนินการตามหนั งสือสํ านั กงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว5 ลงวั นที่ 12
เมษายน 2542 เรื่อง มาตรการในการปองกันและลงโทษผูแจงขอมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของ
บุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล
ประกาศ ณ วันที่

4

กันยายน พ.ศ. 2555

คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ
(แนบทายประกาศกรมปาไม ลงวันที่

4

กันยายน พ.ศ. 2555)

1. คุณสมบัติของบุคคล ประกอบดวย
1.1 วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ต อ งตรงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บ ตํ า แหน ง ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงหรือไดรับการยกเวนจาก ก.พ.
1.2 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง ใหเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือดํารงตําแหนงอยางอื่นที่เทียบ
ไดไมต่ํากวานี้ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยจะตองปฏิบัติงานที่เกี่ยวของตามที่สวน
ราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา
1 ป
หมายเหตุ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว19 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 อนุมัติให
แตงตั้งผูดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ ดํารงตําแหนงใน
ระดับ 6 หรือ ที่ ก.พ. เทียบเทา ไมนอยกวา 3 ป ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษได
1.3 ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่แตงตั้ง
ตามคุณวุฒิและระดับตําแหนงดังนี้
1.3.1 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา จะตองมีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง
หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 8 ป
1.3.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา จะตองมีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง
หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 6 ป
1.3.3 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา จะตองมีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง
หรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 4 ป
ทั้งนี้
ก) จะตองดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือไดปฏิบัติหนาที่ในสายงาน
ที่จะแตงตั้งมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ข) ในกรณี ที่ ร ะยะเวลาการดํ า รงตํ า แหน ง ตามข อ ก) ไม ค รบ 1 ป อาจ
พิจารณานํ าระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหนงหรือ เคยดํ ารงตํ าแหนงในสายงานอื่นซึ่งมีลั ก ษณะงานเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแตงตั้ง หรือระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ใน
สายงานที่จะแตงตั้ง มานับรวมเปนระยะเวลาดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งใหครบ 1 ป ได โดย
ใหนับเฉพาะการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่เริ่มตนจากประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ระดับ 3 หรือ 4 เดิม ) หรือสายงานที่เทียบเทาเปนขาราชการตามกฎหมาย
อื่นและขณะนําเวลาดังกลาวมานับผูนั้นตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและ
ขอกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้ง
ค) การพิจารณา...

-2ค) การพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสาย
งานอื่นซึ่งมีลักษณะงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของหรือเกื้อกูลมานับรวมเปนระยะเวลาขั้นต่ําใน
การดํ า รงตํ า แหน ง ในสายงานที่ จ ะแต ง ตั้ ง นั้ น ให พิ จ ารณาระยะเวลาที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ง านในช ว งผู นั้ น มี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และขอกําหนดอื่นที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนด
ตํ าแหนงที่จะแตงตั้งและดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดั บ 3 เดิม หรือ เทีย บเทา โดยใหพิจารณาตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงของขาราชการแตละรายและประโยชนที่ทางราชการจะไดรับและใหนับเปน
ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งไดตามขอเท็จจริงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เวนแตการนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงและสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 ระดับ 2 เดิม หรือสายงานที่
เทียบเทาและกรณีเปนขาราชการตามกฎหมายอื่น ใหนับไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ที่นํามานับ
ง) การนําระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่จะแตงตั้งจะตองมีคําสั่งรักษา
ราชการแทนหรือรักษาการในตําแหนงหรือคําสั่งมอบหมายใหไปปฏิบัติหนาที่ดังกลาวอยางชัดเจน รวม
ตั้งตองมีการปฏิบัติงานจริงดวย
2. เอกสารที่ตองยื่นพรอมใบสมัครเขารับการคัดเลือก

