
 

 

 
 

เอกสารประกอบ 
การประชุมหารือการจัดต าแหน่งภายใน 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งท่ี 1/2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันอังคารที ่11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม 313 ช้ัน 3 อาคาร 1 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมหารือ 
การจัดต าแหน่งภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ครั้งท่ี 1/2562 

วันอังคาร ท่ี 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 อาคาร 1 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

 
 

 
ระเบียบวาระการประชุมท่ี ๑ :  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระการประชุมท่ี ๒ : เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
    2.1 ค ำสั่ง ปส. ที่ 116/2561 ลงวันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. 2561 เรื่อง 
แต่งต้ังข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่ง  

  2.2 ประกำศ อ.ก.พ. กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์
กำ รก ำหนดประสบกำร ณ์ใน งำ นที่ หลำกหลำ ย ตำมมำ ตรฐำ นก ำ หนดต ำแหน่ งปร ะเภทอ ำ นวยกำ ร 
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 

2.3 ค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอีกหน้ำที่หนึ่ง 
          - ค ำสั่ง ปส. ที่ 132/2561 ลงวันที่ 4 กันยำยน 2561  

        เรื่อง ให้ข้ำรำชกำรไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร เพ่ิมเติม จ ำนวน 5 รำย 
      - ค ำสั่ง ปส. ที่ 153 /2561 ลงวันที่ 13 กันยำยน 2561  
        เรื่อง ให้ข้ำรำชกำรไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร จ ำนวน 9 รำย 
      - ค ำสั่ง ปส.ที่ 156/2561 ลงวันที่ 14 กันยำยน 2561  
        เรื่อง แต่งต้ังข้ำรำชกำรให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร จ ำนวน 1 รำย   
2.4 ร่ำงบัญชีจัดต ำแหน่งข้ำรำชกำรที่เตรียมจัดส่งกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

ระเบียบวาระการประชุมท่ี 3 : เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา  
3.1 กำรปรับปรุงค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอีกหน้ำที่หนึ่ง 
3.2 กำรแบ่งส่วนงำนภำยในกลุ่ม เพ่ือควำมหลำกหลำยในสำยงำน 
3.3 กำรเสนอคัดเลือก/ย้ำยข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่งภำยใน ปส. 

 
ระเบียบวาระการประชุมท่ี 4 : เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
เอกสารประกอบการประชุมหารือ 

การจัดต าแหน่งภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ครั้งท่ี 1/2562 
วันอังคาร ท่ี 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 อาคาร 1 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
 
 
 

เริ่มประชุมเวลำ................................................................ 
 
ระเบียบวาระการประชุมท่ี ๑ :  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ประชุมทราบ  
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ระเบียบวาระการประชุมท่ี ๒ : เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
วาระท่ี 2.1  ค ำสั่ง ปส. ที่ 116/2561 ลงวันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งต้ังข้ำรำชกำรให้ด ำรง
ต ำแหน่ง  

  ตำมกฎกระทรวงแบ่ งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสัน ติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2561 ที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวันที่ 24 มกรำคม พ.ศ. 2561 มีผลให้ ปส. แต่งต้ัง
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญให้ด ำรงต ำแหน่งใหม่ ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่ง จ ำนวน 248 อัตรำ  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมท่ี 2.1  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ความเห็นท่ีประชุม 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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วาระท่ี 2.2  ประกำศ อ.ก.พ. กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์กำรก ำหนดประสบกำรณ์
ในงำนที่หลำกหลำย ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี     
ลงวันที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 

อ.ก.พ. กระทรวงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี ได้ประกำศหลักเกณฑ์กำรก ำหนดประสบกำรณ์ในงำน
ที่หลำกหลำย ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เพ่ือให้
กำรบริหำรงำนบุคคลของส่วนรำชกำรในสังกัด วท. เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนและสอดคล้องกับหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 17 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2558 ซ่ึงได้แจ้ง
เวียนข้ำรำชกำร ปส. ให้รับทรำบในเรื่องดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมท่ี 2.2 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ความเห็นท่ีประชุม 
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วาระท่ี 2.3  ค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอีกหน้ำที่หนึ่ง 

  ปส. ได้มีค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอีกหน้ำที่หนึ่ง จ ำนวน 3 ฉบับ ดังนี้ 
1. ค าส่ัง ปส. ท่ี 132/2561 ลงวันท่ี 4 กันยายน 2561 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติ

หน้าท่ีราชการ เพ่ิมเติม จ านวน 5 ราย 
1) นำงสำวอัมพิกำ อภิชัยบุคคล ผชช.เฉพำะด้ำนพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำนปรมำณู

(นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนเชี่ยวชำญ) ส่วนกลำง ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร               
อีกหน้าท่ีหน่ึง 

2) นำงวรำภรณ์ วัชรสุรกุล ผผช.เฉพำะด้ำนควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์(วิศวกรนิวเคลียร์
เชี่ยวชำญ) ส่วนกลำง ปฏิบัติงำนขึ้นตรง รอง ลปส. (รัชดำ) โดยมอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดท ำระบบกำรประกัน
คุณภำพในกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์และรังสี อีกหน้าท่ีหน่ึง 

3) นำยพิภัทร พฤกษำโรจนกุล วิศวกรนิวเคลียร์ช ำนำญกำรพิเศษ กพร. รักษำกำรในต ำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพลังงำนปรมำณู (นักวิทยำศำสตร์นิวเคลียร์เชี่ยวชำญ) ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้เชี่ยวชำญด้ำนพลังงำน
ปรมำณู ต ำแหน่งเลขที่ 4 

4) นำยอำรักษ์ วิทิตธีรำนนท์ นักฟิสิกส์รังสีช ำนำญกำรพิเศษ กพม. รักษำกำรในต ำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนกำรประเมินค่ำกัมมันตภำพรังสี  (นักวิทยำศำสตร์นิวเคลียร์เชี่ยวชำญ) ปฏิบัติงำนในฐำนะ
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนกำรประเมินค่ำกัมมันตภำพรังสี ต ำแหน่งเลขที่ 117  

5) นำยพิสิฏฐ์ สุนทรำภัย นักฟิสิกส์รังสีช ำนำญกำรพิเศษ กอญ. รักษำกำรในต ำแหน่งผู้เชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำนควำมปลอดภัยทำงรังสี (นักวิทยำศำสตร์นิวเคลียร์ เชี่ยวชำญ) ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
ควำมปลอดภัยทำงรังสี ต ำแหน่งเลขที่ 7 

2. ค าส่ัง ปส. ท่ี 153 /2561 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2561 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ จ านวน 9 ราย 

1) นำงนฤมล อุทโยภำศ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร กตส. ให้ไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรกลุ่ม
กฎหมำย 

2) นำยไชยยศ สุนทรำภำ วิศวกรนิวเคลียร์ช ำนำญกำร กพม. ให้ไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรที่กลุ่ม
กฎหมำย 

3) นำงสำวโมรีพัฐฐ์ ล ำเจียกเทศ นักฟิสิกส์รังสีช ำนำญกำรพิเศษ กอญ. ให้ไปปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรศูนย์ปรมำณูเพ่ือสันติภูมิภำค สลก. 

4) นำงอำรีรักษ์ เรือนเงิน นักนิวเคลียร์เคมีช ำนำญกำร กพม. ให้ไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรที่กลุ่ม
ตรวจสอบที่ 1 อีกหน้าท่ีหน่ึง 

5) นำยสมบูรณ์ โตอุตชนม์ วิศวกรนิวเคลียร์ช ำนำญกำร กพม. ให้ไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรที่กลุ่ม
ตรวจสอบที่ 3 อีกหน้าท่ีหน่ึง 

6) นำงสำวปำนทิพย์ อัมพรรัตน์ วิศวกรนิวเคลียร์ช ำนำญกำร กอญ. ให้ไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
กลุ่มพัฒนำด้ำนควำมปลอดภัย อีกหน้าท่ีหน่ึง 

7) นำยพงศ์พันธ์ นำคแก้ว วิศวกรนิวเคลียร์ช ำนำญกำรพิเศษ กอญ. ให้ไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรำ
ในฐำนะหัวหน้ำกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ อีกหน้าท่ีหน่ึง 

 
 

/8) นำยฐิติเดช ... 
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8) นำยฐิติเดช ตุลำรักษ์ วิศวกรนิวเคลียร์ช ำนำญกำรพิเศษ กตส. ให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรใน

ฐำนะหัวหน้ำกลุ่มควำมร่วมมือและประสำนงำนระหว่ำงประเทศ 
9) นำยเอกลักษณ์ ไชยวัฒน์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร กยผ. ให้ไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร

กลุ่มบริหำรฐำนข้อมูลทำงนิวเคลียร์และรังสี อีกหน้าท่ีหน่ึง 

3. ค าส่ัง ปส. ท่ี 156/2561 ลงวันท่ี 14 กันยายน 2561  เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการให้
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ จ านวน 1 ราย   

1) นำยทศดล สันถวไมตรี นักนิวเคลียร์เคมีช ำนำญกำรพิเศษ กอญ. ให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร                
ในฐำนะหัวหน้ำกลุ่มอนุญำตวัสดุกัมมันตรังสี กอญ. อีกหน้าท่ีหน่ึง 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมท่ี 2.3 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ความเห็นท่ีประชุม 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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......................................................................................................................................................... ....... 
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................................................................................................................................................................ 
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วาระท่ี 2.4  ร่ำงบัญชีจัดต ำแหน่งข้ำรำชกำรที่เตรียมจัดส่งกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

  ตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 มำตรำ 9 (4) 
ก ำหนดให้ ปส. สังกัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์  วิจัย และนวัตกรรม และให้มีส่วนรำชกำรตำม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2561 
ไปพลำงก่อน จนกว่ำจะมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรในกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

  สลก. ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบด ำเนินงำนเตรียมควำมพร้อมภำยใต้กระทรวงใหม่  ด้ำน
อัตรำก ำลังตำมโครงสร้ำงใหม่ โดยเตรียมกำรจัดท ำบัญชีต ำแหน่งตำมโครงสร้ำงใหม่ เพ่ือเสนอส ำนักงำน ก.พ. พิจำรณำ  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมท่ี 2.4 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
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ระเบียบวาระการประชุมท่ี 3 : เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา  
วาระท่ี 3.1  กำรปรับปรุงค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอีกหน้ำที่หนึ่ง 

ตำมประกำศ อ.ก.พ. กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์กำรก ำหนด
ประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำย ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ลงวันที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ระบุไว้ในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. ประสบกำรณ์ในงำนที่หลำกหลำย หมำยถึง ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติรำชกำรในต่ำงสำยงำน 
ต่ำงหน่วยงำน ต่ำงพ้ืนที่ หรือต่ำงลักษณะงำน ไม่น้อยกว่ำสำมอย่ำง โดยมีระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรอย่ำงละไม่น้อย
กว่ำสองปี ... 

2. ต่ำงสำยงำน ข้อ 2.4 ระบุว่ำ กำรปฏิบัติหน้ำที่อีกต ำแหน่งหนึ่ง โดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรออก
ค ำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่อีกต ำแหน่งหนึ่ง ให้นับระยะเวลาในสายงานเดิมต่อเน่ือง 

3. ต่ำงหน่วยงำน ข้อ 3.3.2 ระบุว่ำ กำรช่วยรำชกำรหรือมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ เป็นครั้ง
ครำว โดยไม่ขำดจำกต ำแหน่งเดิม ให้นับระยะเวลาตามหน่วยงานต้นสังกัดท่ีด ารงต าแหน่ง 

4. ต่ำงลักษณะงำน ข้อ 4.3 กำรมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มงำนหรือต่ำงกลุ่ม
งำน ต้องมีค ำสั่งหรือหนังสือรำชกำรมอบหมำยอย่ำงชัดเจน ทั้งนี้  หำกเป็นกำรมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติ
หน้ำที่อีกหน้ำที่หนึ่ง ไม่ถือว่าต่างลักษณะงาน 

ทั้งนี้จำกกำรวิเครำะห์แล้ว เห็นว่ำอำจจะส่งผลกระทบต่อข้ำรำชกำรที่ได้รับค ำสั่งให้ไปปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรอีกหน้าท่ีหน่ึง (ค ำสั่งตำมวำระ 2.3) จึงเห็นควรปรับปรุงค ำสั่งที่เก่ียวข้องให้เหมำะสมต่อไป  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำปรับปรุงค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอีกหน้ำที่หนึ่ง
ตำมวำระที่ 2.3 

มติท่ีประชุม 
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วาระท่ี 3.2  กำรแบ่งส่วนงำนภำยในกลุ่ม เพ่ือควำมหลำกหลำยในสำยงำน 

ตำมค ำสั่ง ปส. ที่ 115/2561 ลงวันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. 2561 เรื่อง จัดต ำแหน่งข้ำรำชกำร 
และค ำสั่ง ปส. ที่ 116/2561 ลงวันที่ 14 สิงหำคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งต้ังข้ำรำชกำรให้ ด ำรงต ำแหน่ง       
เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2561     

เพ่ือเป็นกำรเตรียมกำรให้ข้ำรำชกำรได้มีควำมหลำกหลำยในสำยงำน และเหมำะสมกับลักษณะ
งำนของหน่วยงำนภำยใต้ก ำกับกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ที่ส่วนใหญ่เป็น
สำยงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ที่มีกำรเติบโตในแนวต้ัง จึงเห็นควรพิจำรณำให้มีกำรแบ่งส่วนงำนภำยใต้กลุ่ม และเร่งรัด
จัดท ำแบบบรรยำยลักษณะงำนเฉพำะต ำแหน่ง (Job Description) ให้มีควำมชัดเจนเพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
ควำมหลำกหลำยของสำยงำนในอนำคต 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ น ำเสนอกำรแบ่งส่วนงำนภำยใต้กลุ่ม และเร่งรัดจัดท ำแบบบรรยำย
ลักษณะงำนเฉพำะต ำแหน่ง (Job Description) ให้มีควำมชัดเจน 
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................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

/วำระที่ 3.3 ... 
 



- 8 - 
 
วาระท่ี 3.3  กำรเสนอคัดเลือก/ย้ำยข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่งภำยใน ปส. 

3.3.1 กำรเสนอคัดเลือกข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่งภำยใน ปส. 

ปัจจุบัน ปส. มีกรอบอัตรำก ำลัง ณ วันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม 2562 จ ำนวนรวม 248 อัตรำ 
มีต ำแหน่งคนครอง จ ำนวน 219 อัตรำ และมีต ำแหน่งว่ำง จ านวน 29 อัตรา ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนสรรหำ/คัดเลือก และเตรียมด ำเนินกำรสรรหำ/คัดเลือก จ ำนวน              
15 อัตรำ ได้แก่ นิติกร(1)  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน(3)  นักวิชำกำรเงินและบัญชี(2)  นักทรัพยำกรบุคคล(1)   
นักฟิสิกส์รังสี (1)  นักนิวเคลียร์เคมี(1)  วิศวกรนิวเคลียร์ (1)  นำยช่ำงไฟฟ้ำ(1)  เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์ (2)                     
นักชีววิทยำรังสี(2)  (เลขที่ 12, 17, 31, 47, 48, 64, 97, 106, 108, 115, 158, 159, 161, 178, 211) 
  2) อยู่ระหว่ำงกำรสรรหำ คัดเลือก และประเมินผลงำน (ระดับบริหำร/อ ำนวยกำร/ผู้เชี่ยวชำญ) 
จ ำนวน 6 อัตรำ ได้แก่ รอง ลปส. ผกตส. ผชช. ลสก. (เลขที่ 2, 4, 7, 19, 68, 117) 
  3) อัตรำก ำลังที่กันไว้ส ำหรับข้ำรำชกำรที่ไปปฏิบัติงำนระหว่ำงประเทศ จ ำนวน 2 อัตรำ (เลขที่ 146, 216)  
  4) อัตรำก ำลังที่ กันไว้ส ำหรับนักเรียนทุน จ ำนวน 2 อัตรำ (เลขที่ 9 กกม. จบกำรศึกษำประมำณ 
พ.ศ. 2569, 77 กตส. จบกำรศึกษำประมำณ พ.ศ. 2570)    

5) อัตรำก ำลังที่กันไว้ส ำหรับกำรยุบเลิก จ ำนวน 4 อัตรำ ได้แก่ เจ้ำพนักงำนธุรกำร(1)  นำยช่ำง
ไฟฟ้ำ(2)  เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์(1)  (เลขที่ 29, 58, 187, 240) 

  ทั้งนี้จำกกำรประชุมผู้บริหำร ปส.  ครั้งที่ 3/๒๕62 เม่ือวันพุธที่ 15 พฤษภำคม ๒๕62 ได้มีมติ
ให้เร่งรัดกำรสรรหำในต ำแหน่งที่ว่ำงอยู่  ซ่ึง สลก. ได้เร่งรัดในส่วนที่ 1) และ 2) แล้ว ซ่ึงจำกกำรตรวจสอบ ปส.                 
มีต าแหน่งอ่ืนท่ีว่างอยู่ (ชพ.โดด) และต าแหน่งระดับหัวหน้ากลุ่มท่ียังว่างอยู่ รวมจ ำนวน 4 ต ำแหน่ง ดังนี้ 

1) นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ 31  สังกัด กกจ.สลก. 
2) นักฟิสิกส์รังสีช ำนำญกำรพิเศษ   ต ำแหน่งเลขที่ 108  สังกัด กปฉ.กตส. 
3) นักนิวเคลียร์เคมีช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ 161  สังกัด กพพ.กพม. 
4) วิศวกรนิวเคลียร์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ 211  สังกัด กอน.กอญ. 

  จึงเห็นควรด ำเนินกำรคัดเลือกต ำแหน่งดังกล่ำวที่ยังว่ำงอยู่ ตำมหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี               
นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2548  เรื่อง การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภทท่ัวไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่ง
ระดับ 8 ลงมา และตำมประกำศ อ.ก.พ.ปส. ลงวันที่  5 ตุลำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน
บุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ  
  (เนื่องจำกเป็นกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งที่ไม่ใช่ต ำแหน่งที่เริ่มต้นจำกระดับ
บรรจุ และเป็นกรณีกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งว่ำง จึงต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบข้ำงต้น โดยให้คณะกรรมกำร
คัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ. ปส. แต่งต้ังเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือก ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมประกำศ แล้วรำยงำน
ผลกำรพิจำรณำคัดเลือกต่อ ลปส. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป) 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำให้ด ำเนินกำรคัดเลือกต ำแหน่งช ำนำญกำรพิเศษ และต ำแหน่งระดับ
หัวหน้ำกลุ่มที่ยังว่ำงอยู่ดังกล่ำว จ ำนวน 4 ต ำแหน่ง 

มติท่ีประชุม 
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3.3.2 กำรเสนอย้ำยข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่งภำยใน ปส. 

ลปส. มอบหมำยให้ สลก. ด ำเนิ นกำรประชุมหำรือร่วมกับหัวหน้ำหน่วยงำนภำยใน  ปส .                   
เพ่ือพิจำรณำเสนอปัญหำอุปสรรคในภำพรวมที่เก่ียวข้องกับอัตรำก ำลัง กำรจัดต ำแหน่งข้ำรำชกำร และแต่งต้ังให้
ด ำรงต ำแหน่งตำมค ำสั่ง ปส. ที่ 115/2561 และค ำสั่ง ปส. ที่ 116/2561    

  โดยที่ผ่ำนมำ กอญ. ได้เสนอประเด็นอัตรำก ำลังเพ่ือพิจำรณำไว ้ ดังนี้ 
1) ขอย้ำยนำยพีรวุฒิ บุญสุวรรณ วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติกำร ต ำแหน่งเลขที่ 245 สังกัด กอจ. 

ให้ด ำรงต ำแหน่งในสังกัด กอน. ซ่ึงสำมำรถย้ำยไปในต ำแหน่งเลขที่ 216 ซ่ึงว่ำงอยู่ (เลขที่ต ำแหน่งเดิมของนำย  
ชลกำนต์ เอ่ียมส ำอำงค์)  
         2) ขอย้ำยต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร ต ำแหน่งเลขที่ 183, 184, 185 สังกัด 
กยผ. ซ่ึงเป็นต ำแหน่งข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรอนุมัติเพ่ือรองรับกำรพัฒนำ National Single Window (NSW)                 
ซ่ึงต้องดูนโยบำยภำพรวม 

  ท้ัง น้ี สามารถด า เนินการตาม หนังสือส านักงาน ก .พ . ท่ี  นร 0 70 8 /ว9  ลงวัน ท่ี 12 
พฤษภาคม 2535 เรื่องการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ สาระโดยสรุป ดังน้ี 
  (1) ผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุพิจำรณำด ำเนินกำรได้โดยมีเหตุผลและควำมจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ของทำง
รำชกำรและกำรพัฒนำข้ำรำชกำรเป็นหลัก และพิจำรณำถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถ 
ควำมรับผิดชอบ ควำมประพฤติและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ของข้ำรำชกำรให้เหมำะสมกับควำมจ ำเ ป็นในกำร
ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งที่จะย้ำยไปแต่งต้ัง 
  (2) ผู้ มีอ ำนำจสั่งบรรจุพิจำรณำด ำเนินกำรได้โดยต้องเป็นกำรย้ำยไปแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง               
ในระดับเดียวกัน และมีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนั้น  

  สลก. จึงเห็นควรให้หัวหน้ำหน่วยงำนภำยใน ปส. เสนอปัญหำอุปสรรคในภำพรวมที่เก่ียวกับกำร 
จัดต ำแหน่งข้ำรำชกำร ณ ปัจจุบัน เพ่ือรวบรวมประเด็นน ำไปบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ ปส. ให้มีประสิทธิภำพ
ในภำพรวมต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

มติท่ีประชุม 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

/ระเบียบวำระ ... 
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ระเบียบวาระการประชุมท่ี 4 : เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

มติท่ีประชุม 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
เลิกประชุมเวลำ.......................................และประชุมครั้งต่อไป.................................. 
 


