
 
  

 
 
 
เรื่อง ความเข้าใจในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
       พิจารณาคดัเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
        ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษลงมา  

 
1. คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก 
 1.1 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 และลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว หากมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนเกี่ยวกับระยะเวลาด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะสมัครตามคุณวุฒิแต่ละระดับต าแหน่ง ให้จัดท าเอกสาร
ประกอบหมายเลข 6 ขอน าระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนมานับเกื้อกูล เพ่ือให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ 
พิจารณา ทั้งนี้ ในกรณีไม่เคยด ารงต าแหน่งหรือด ารงต าแหน่งที่จะสมัคร ไม่ครบ 1 ปี หากได้รับการคัดเลือกจะต้อง
รักษาการในต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไม่น้อยกว่า 6 เดือน จึงจะส่งผลงานเข้ารับการประเมิน ได้ ทั้งนี้ การพิจารณา
นับระยะเวลาเกื้อกูลขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละบุคคล โดยสายงานประเภทวิชาการให้นับได้อย่างน้อย 
ร้อยละ 70 และต าแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์นับเกื้อกูลกับต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ ให้นับได้อย่างน้อย 
ร้อยละ 50 การนับไม่ก่อนวันที่วุฒิตรงต าแหน่งและด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป 
 1.2 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง เส้นทางก้าวหน้าในสายงาน (Career 
Path) ก าหนดเกณฑก์ารคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับช านาญการพิเศษ ดังนี้ 
  (1) อ านวยการกลุ่ม/ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ระดับช านาญการพิเศษ  
ในสังกัดหน่วยงานส่วนกลาง (กอง/ส านัก ยกเว้น สสพ. 1-2) 
 
 
 
 
  
 
         
  
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ ์
                                                         http://office.cpd.go.th/personnel/   

โทร. 0 2628 5513   0 2281 8250 

วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 

ผู้สมคัรจะต้องมีคณุสมบัต ิ

ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม/ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์/หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป (ระดับช านาญการ) ไม่น้อยกว่า 1 ปี และด ารงต าแหน่ง

ระดับช านาญการไม่น้อยกว่า 4 ปี 

หรือ 

ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการไม่น้อยกว่า 5 ปี และด ารงต าแหน่ง 
ในสังกัดหน่วยงานส่วนกลาง ยกเว้น สสพ. 1 - 2 
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   (2) อ านวยการกลุ่ม/ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์ ระดับช านาญการพิเศษ ในสังกัดส านักงานสหกรณ์
จังหวัด/สสพ. 1 - 2 
 
 
 
 
 
 1.3 ส าหรับต าแหน่งในระดับช านาญการพิเศษ (ที่ไม่ใช่ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม) ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ 
ตรงตามมาตราฐานก าหนดต าแหน่งตามที่ ก.พ.ก าหนด โดยจะต้องมีคุณวุฒิตรงต าแหน่ง และมีระยะเวลาด ารงต าแหน่ง
ในสายงานที่จะสมัครตามคุณวุฒิแต่ละระดับต าแหน่ง หากไม่ครบอาจขอน าระยะเวลาในสายงานอ่ืนมานับเกื้อกูลได้ 
และจะต้องด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี  
 
2. ก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับเงื่อนไข ขอบเขต และจ านวนผลงานที่จะส่งประเมิน 
 2.1 จ านวนผลงานที่ส่งประเมิน             กรณีประเมินเพ่ือแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ด ารงต าแหน่ง  
       ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ 
 (1) ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา            1  เรื่อง   2 เรื่อง 
 (2) ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือ 
   ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน              1  เรื่อง             1 เรื่อง 

  2.2 สัดส่วนผลงานของผู้เสนอผลงาน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60         ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

        ในกรณีท่ีเป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน ให้ผู้เสนอผลงานได้มีส่วนร่วมในการจัดท าผลงาน โดยมี
สัดส่วนของผลงานตามที่ก าหนด และเมื่อน าสัดส่วนของผู้ เสนอผลงานรวมกับของผู้ร่วมด าเนินการจะต้อง 
ไม่เกินร้อยละ 100 

 2.3 ผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่ผลงานส าเร็จถึงวันปิดรับสมัคร หมายถึง ผลงานที่เป็นผล
การด าเนินงานที่ผ่านมา (เอกสารประกอบหมายเลข 4) ที่เป็นผลส าเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สมัคร ซ่ึงได้ด าเนินการส าเร็จมาแล้วไม่เกิน 3 ปี เช่น ปิดรับสมัคร วันที่ 16 พฤษภาคม 
2561 ดังนั้น ผลงานที่น ามาประเมินจะต้องเป็นผลงานที่ได้ด าเนินการส าเร็จแล้ว ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่   
16 พฤษภาคม 2558 จนถึงวันปิดรับสมัคร  

 2.4 การตั้งชื่อเรื่องผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  ไม่ควรใช้ค าท่ีกว้างเกินไป โดยอาจระบุขอบเขต 
พ้ืนที่ หรือจุดที่ด าเนินการจริง เพ่ือให้เกิดความชัดเจน และชื่อเรื่องจะต้องคลอบคลุมเนื้อหาท่ีด าเนินการ 

 

 

ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม/ผู้อ านวยการนิคมสหกรณ์/หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป (ระดับช านาญการ) ไม่น้อยกว่า 1 ปี และด ารงต าแหน่ง

ระดับช านาญการไม่น้อยกว่า 4 ปี 

ผู้สมคัรจะต้องมีคณุสมบัต ิ
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 2.5 ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (เอกสารประกอบ
หมายเลข 5) จะต้องเป็นข้อเสนอแนวคิดในลักษณะดังนี้ 
  (1) เป็นข้อเสนอเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานที่ผู้เสนอจะต้องด าเนินการด้วยตัวเองเมื่อได้รับการ
แต่งตั้งแล้ว โดยจะมีการติดตามผลภายหลัง ดังนั้น จึงเป็นการจัดท าข้อเสนอแนวคิดฯ ในหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ต าแหน่งที่สมัคร ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง (ไม่ใช่ข้อเสนอแนะ)  
  (2) การตั้งชื่อเรื่องจะต้องชัดเจน สื่อความหมายครอบคลุมประเด็นปัญหาที่ต้องการเสนอแนวคิดเพ่ือ
แก้ไขปัญหาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานที่ผู้เสนอแนวคิดต้องการจะพัฒนาให้ดีขึ้น 

   

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดแนวทางการจัดท าผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ ได้จากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ 
หัวข้อ : คู่มือการจัดท าผลงานทางวิชาการ และถ้าหากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2281 5513 และ 0 2281 8250 
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