
 
 

 
 

 
 

ประกาศ ก.พ.ค. 
เร่ือง    รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินประสบการณ์หรือ

ผลงานในต าแหน่งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       

      ตามท่ีได้มีประกาศ ก.พ.ค.  เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และมีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน 
ในต าแหน่งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ .ศ. ๒๕๖๒ ลงวันท่ี  
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบข้อเขียน และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ เพื่อแต่ งตั้ ง เป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น  

      บัดนี้ การด าเนินการสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน 
การสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินประสบการณ์หรือผลงาน ในต าแหน่งกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้  

        เลขประจ าตัวสอบ     ชื่อ – นามสกุล 

           ๖๒๐๐๐๒      นายบท      นามบุตร 
           ๖๒๐๐๐๔      นายอรรถพร    รูปงาม 
           ๖๒๐๐๐๖      นายสมพงษ์    ตันติรจนาวงศ์ 
           ๖๒๐๐๐๗      นายสุวิทย์      เรวิก 
           ๖๒๐๐๐๘      นายธีรเดช      พวงดอกไม้  
           ๖๒๐๐๑๐      นายสมพล     กาญจนโสภณ 
           ๖๒๐๐๑๒      นายศิโรจน์     ห่อสมบัติ 
           ๖๒๐๐๑๓      นายนรินทร์ฤทธิ์    กลิ่นพิบูลย์ 
  ๖๒๐๐๑๔ นายจ ารัส   คงเอี่ยม  
            
 

 
ร่าง 



 ๒  
 

           ๖๒๐๐๑๘      นายณัฐพันธ์    ปฏิเสน 
           ๖๒๐๐๒๐      นางสาวกัลยาณี    สุเวทเวทิน 
           ๖๒๐๐๒๕      นายพัชระ      ตั้งพานิช 
           ๖๒๐๐๒๘      นางเสาวภา    แผ่สุวรรณ  
           ๖๒๐๐๒๙      นายสมหมาย    วจนรจนา  
           ๖๒๐๐๓๑      นางสาวณัฏฐา   บัวหลวง 

       ท้ังนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินประสบการณ์หรือผลงาน ยื่นหลักฐาน 
ที่แสดงประสบการณ์หรือผลงานที่แสดงให้ เห็นว่าผู้ผ่านการสอบข้อเขียนมีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัย
ร้องทุกข์ จ านวน ๓ เรื่อง พร้อมส าเนาอีกเร่ืองละ ๖ ชุด ดังต่อไปนี้ 

           (๑) หลักฐานท่ีแสดงประสบการณ์ เช่น 
              - รายงาน บันทึกความเห็น รายงานการประชุม หรือเอกสาร 
ท่ีผู้สมัครได้เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยหรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องวินัย เรื่องอุทธรณ์ 
เรื่องร้องทุกข์ หรือเรื่องการบริหารงานบุคคลอื่น รวมท้ังการเป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  
หรือเป็นกรรมการสอบสวนทางวินัย     

           (๒) ผลงาน   เช่น 

              - ผลงานส าคัญเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือ
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 
              - ต าราทางวิชาการ  
              - บทความทางวิชาการท่ีลงพิมพ์ในหนังสือ วารสาร หรือ หนังสือพิมพ์  
              - วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือรายงานท่ีเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การศึกษาในระดับท่ีสูงกว่าปริญญาตรี หรือหลักสูตรการอบรมส าหรับผู้ท่ีมีความรู้ตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป  
              - ผลงานศึกษาหรือวิจัยท่ีจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและมีการเสนอต่อองค์กร
หรือหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน  
              - บทความท่ีเสนอต่อท่ีประชุมสัมมนาทางวิชาการไม่ว่าจะลงพิมพ์  
ในวารสารหรือจัดพิมพ์เป็นหนังสือ  
 
 



 ๓  
 

      ส าหรับเอกสารหลักฐานท่ีแสดงประสบการณ์หรือผลงาน ให้จัดส่งด้วยตนเอง  
ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี ชั้น ๓ อาคารส านักงาน ก.พ. เลขท่ี ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์  
ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒  
ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. พร้อมทั้งใบปะหน้าสรุปย่อสาระส าคัญ 
ของประสบการณห์รือผลงาน จ านวน ๑ หน้ากระดาษ และสรุปย่อสาระส าคัญของประสบการณ์
หรือผลงาน เรื่องละไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ ขนาดเอ ๔ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยใช้
ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ - ๑๘ point หากสรุปย่อเกิน ๓ หน้ากระดาษ และ 
ไม่ใช้ตัวอักษรและขนาดตามที่ก าหนดอาจไม่ได้รับการพิจารณา ในกรณีท่ีมีผู้ร่วมจัดท า
ผลงาน ให้ผู้สมัครระบุด้วยว่ามีบุคคลอื่นร่วมในการท างานหรือในผลงานนั้นด้วย โดยระบุว่า 
มีบุคคลใดบ้าง ผู้สมัคร และบุคคลนั้นมีส่วนร่วมในการท างานหรือผลงานนั้นอย่างไร เป็นสัดส่วน
เท่าใด พร้อมท้ังให้บุคคลท่ีมีส่วนร่วมนั้นลงชื่อรับรองการมีส่วนร่วมด้วย ท้ังนี้ สามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มท้ัง ๒ รายการดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ. ท่ี http://www.ocsc.go.th    

      ท้ังนี้ ผู้ท่ีผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานท่ีได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
จึงจะมีสิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือ
ผลงานให้ทราบ ประมาณวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี ชั้น ๓ อาคาร
ส านักงาน ก.พ. เลขท่ี ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
และท่ี http://www.ocsc.go.th 

 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๒ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  

                                                (ลงชื่อ)       วชิร  สงบพันธ ์
          (นายวชิร  สงบพันธ์) 
 ประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

 

 

ร่าง/พิมพ์  วาสนา  .............................. 
ทาน        ณมาพร .............................. 
ตรวจ       ชัยวุฒิ   .............................. 

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นางสาววาสนา ประเสริฐสกุล) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 
 

http://www.ocsc.go.th/
http://www.ocsc.go.th/

