ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง
เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ
---------------------------------------ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง ลงวันที่ 13 มกราคม 2549 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตําแหน่งประเภททั่วไป) ตําแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะตําแหน่งระดับ 8 ลงมา ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อ
เลื่อนระดับให้สูงขึ้น ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 นั้น
เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551 ระบบการจํ า แนก
ตําแหน่งและค่า ตอบแทนได้เ ปลี่ย นแปลงไป เพื่อ ให้ส่ว นราชการสามารถดํา เนิน การบริห ารงานบุค คล
ได้อย่างต่อเนื่องในระหว่ า งที่ ยัง มิ ไ ด้อ อก กฎ ก.พ. หรือ หลั ก เกณฑ์ และวิธีก ารเกี่ ย วกั บ การดํา เนิน การ
ประเมินบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ สํานักงาน ก.พ. จึงมีหนังสือ ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552
เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการย้าย การโอน การเลื่อน และการบรรจุกลับ สําหรับกรณีการประเมิน
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ให้ส่วนราชการดําเนินแนวทางตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 ไปพลางก่อน
ดังนั้น เพื่อให้การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการสอดคล้อง
ตามระบบจําแนกตําแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในการประชุม อ.ก.พ.
กรมประมง ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 มีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน
และให้ยกเลิกประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง ลงวันที่ 6 กันยายน 2554 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ และให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมประมงฉบับนี้
ยกเว้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ใช้ประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง เรื่อง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็นแนวทางปฏิบัติแทน ดังนี้
ส่วนที่ 1
การคัดเลือกบุคคล
1. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีส่ งู ขึน้
1.1 การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
1.1.1 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานตําแหน่งประเภทวิชาการ
ตามกรอบตําแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการทุกสายงาน ให้อธิบดีเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
1.1.2 การคัดเลือกบุคคลตามกรอบตําแหน่งที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ
และตําแหน่งว่าง ให้คณะกรรมการคัดเลือกที่ อ.ก.พ. กรมประมง แต่งตั้งเป็นผู้คัดเลือกตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามประกาศนี้ โดยให้ระบุเหตุผลในการพิจารณาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แล้วรายงานผลการคัดเลือก
/พร้อมทั้ง...

-2พร้อมทั้งเหตุผลในการพิจารณาต่ออธิบดีกรมประมง เพื่อพิจารณาเห็นชอบ หากมีปัญหาให้อธิบดีกรมประมง
เป็นผู้พิจารณาชี้ขาด
ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อและผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง ส่งเอกสาร
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกภายใน 1 ปี นับจากวันที่กองการเจ้าหน้าที่แจ้งตําแหน่งและรายชื่อ
1.2 คุณสมบัตขิ องบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกให้ประเมินผลงาน
1.2.1 มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด
ถ้าคุณวุฒิไม่ตรงต้องได้รับการยกเว้นจาก ก.พ.
1.2.2 มีคุณสมบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสายงานต่าง ๆ
1.2.3 มีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่ ก.พ. กําหนดไว้ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ยกเว้น สําหรับการประเมินครั้งแรกของแต่ละบุคคลหลังจากวันที่ 11 ธันวาคม
2551 ให้นับระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง ดังนี้
1.2.3.1 ระดับชํานาญการ
- มีระยะเวลาดํารงตําแหน่งในระดับ 5 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
- เป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 4 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
1.2.3.2 ระดับชํานาญการพิเศษ
- มีระยะเวลาดํารงตําแหน่งในระดับ 7 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
- เป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ 6 หรือที่ ก.พ. เทียบเท่า
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
1.2.4 มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงาน
ที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิการศึกษาของบุคคลและระดับที่จะแต่งตั้ง ตามที่ ก.พ. กําหนดไว้ ดังนี้
ระดับ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

6 ปี
4 ปี
2 ปี

8 ปี
6 ปี
4 ปี

1.2.5 การนับระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งในสายงานที่เกีย่ วข้องหรือเกื้อกูลกับ
สายงานที่จะแต่งตั้งให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลตามข้อ 1.1.2 พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลตามแนวทาง
ดังนี้
1.2.5.1 ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งในสายงานที่ขอประเมิน หรือสายงานอื่นที่จัดอยู่ในกลุ่มตําแหน่งเดียวกันมาแล้ว
อย่างน้อย 1 ปี
1.2.5.2 ให้นับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่ง
ในสายงานอื่น ที่อยู่ในกลุ่มตําแหน่งเดียวกัน เป็นระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลได้เต็มเวลา
/1.2.5.3 ให้นับ...

-31.2.5.3 ให้นับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานอื่น
ที่ไม่อยู่ในกลุม่ ตําแหน่งเดียวกัน เป็นระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลได้ ทั้งนี้
1.2.5.3.1 หากลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงของบุคคลนั้นเหมือนหรือ
คล้ายคลึงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่งที่จะแต่งตั้งเกินครึ่งขึ้นไป ให้นับเป็นเวลาที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลได้
เต็มเวลา
1.2.5.3.2 หากลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงของบุคคลนั้นเหมือนหรือ
คล้ายคลึงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่งที่จะแต่งตั้งไม่ถึงครึ่ง ให้นบั เป็นเวลาที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลไม่
เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาปฏิบัติงานทั้งหมด
1.2.5.3.3 ให้นับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานอื่น
ที่ไม่ได้เริ่มต้นจากระดับ 3 เป็นระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้งได้ไม่ก่อน
วันที่ผู้นั้นได้รับวุฒิปริญญาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง และต้องดํารงตําแหน่งตั้งแต่
ระดับ 3 ขึ้นไป ดังนี้
- สําหรับผูท้ ี่เคยดํารงตําแหน่งในสายงานเจ้าหน้าที่
บริหารงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง ให้นับเป็นระยะเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลได้
เต็มเวลา
- กรณีนอกเหนือจากสายงานเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง ให้พิจารณาตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงของข้าราชการแต่ละราย
โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ ทั้งนี้ ให้นับได้ไม่เกินครึ่งหนึ่ง
ของระยะเวลาการปฏิบัติงานทั้งหมด
1.3 เกณฑ์การคัดเลือก
1.3.1 คุณสมบัติของบุคคล (10 คะแนน)
1.3.2 คุณลักษณะของบุคคล (15 คะแนน)
1.3.3 ผลงานและข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางาน (75 คะแนน)
1.3.3.1 ระดับชํานาญการ ส่วนของผลงานให้เสนอโครงร่างผลงาน ไม่เกิน
2 เรื่อง สัดส่วนผลงานรวมกันไม่น้อยกว่า 100% ต้องเป็นหัวหน้าโครงการ 1 เรื่อง และส่วนของข้อเสนอ
แนวคิดฯ ให้เสนอโครงร่างข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน จํานวน 1 เรื่อง
1.3.3.2ระดับชํานาญการพิเศษ ส่วนของผลงานให้เสนอโครงร่าง
ผลงานไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง แต่ไม่เกิน 3 เรือ่ ง สัดส่วนผลงานรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 100% และ ต้องเป็นหัวหน้า
โครงการอย่างน้อย 1 เรื่อง และส่วนของข้อเสนอแนวคิดฯ ให้เสนอโครงร่างข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน
จํานวน 1 เรื่อง
1.4 ขั้นตอนการดําเนินการคัดเลือกบุคคล
1.4.1 ให้ผู้มคี ุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ดําเนินการจัดส่งเอกสาร
เพื่อประกอบการคัดเลือก ดังนี้
1.4.1.1 ข้อมูลคุณสมบัติของบุคคล (ตามเอกสารหมายเลข 1)
1.4.1.2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (ตามเอกสารหมายเลข 2)
1.4.1.3 โครงร่างผลงาน และข้อเสนอแนวคิด ตามรูปแบบ (เอกสาร
หมายเลข 3-4)
/1.4.1.4 หนังสือ…

-41.4.1.4 หนังสือรับรองผลงานวิชาการจากคณะกรรมการวิชาการของ
หน่วยงาน
1.4.1.5 หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน
1.4.2 รวบรวมข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นรูปเล่มเสนอกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา ดังนี้
- ตําแหน่งที่เริ่มจากระดับปฏิบัติการ จํานวน 2 ชุด
- ตําแหน่งที่ไม่ได้เริ่มจากระดับปฏิบัติการ จํานวน 6 ชุด
1.4.3 ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดําเนินการ ดังนี้
1.4.3.1 ประเมินและพิจารณาความเหมาะสมของข้าราชการตามข้อ 1.1.2
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การประเมินบุคคลตามประกาศนี้ แล้วคัดเลือกให้เหลือผู้ที่มีความเหมาะสมตําแหน่งละ
1 คน
1.4.3.2 รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกพร้อมทั้งเหตุผลในการพิจารณา
ต่ออธิบดีกรมประมง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกบุคคลตามข้อ 1.1.2
โดยให้กองการเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบและส่ งผลงานตามจํานวนและ
เงื่อนไขที่กําหนด และให้มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตําแหน่งละ 1 คน รวมทั้งชื่อผลงาน ที่จะส่ง
ประเมิน พร้อ มทั้ง โครงร่า ง สัด ส่ว นของผลงานในส่ว นที่ต นปฏิบัติแ ละรายชื่อ ผู้ร่ว มจัด ทํา ผลงาน (ถ้า มี)
ปิดประกาศ ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง และลง website กองการเจ้าหน้าที่ กําหนดให้มีการทักท้วงผล
การพิจารณาคัดเลือก และรายละเอียดของผลงานได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล
2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก เพื่อย้าย โอน หรือบรรจุกลับเพื่อแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม
ในการย้าย การโอนหรือบรรจุกลับ อ.ก.พ. กรมประมง กําหนดให้ใช้แนวทางเดียวกันกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น และตามแนวทาง ดังนี้
2.1 การนับระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหน่ง ให้ใช้ตามแนวทางข้อ 1.2.5 และ
2.2 การคัดเลือกบุคคล
2.2.1 กรณีทผี่ ้ดู ํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันให้อธิบดี
กรมประมงเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องประเมินผลงาน
2.2.2 กรณีที่นอกเหนือจาก ข้อ 2.2.1 เช่น ผู้ดํารงตําแหน่งไม่ได้จัดอยู่ใน
กลุ่มเดียวกันหรือกรณีเป็นพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นให้ผู้ขอประเมินส่งข้อมูลบุคคลและ
ผลงาน หรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา จํานวน 1 เรื่อง และรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติให้
คณะกรรมการคัดเลือกตามข้อ 1.1.2 เป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องประเมินผลงาน
ส่วนที่ 2
การประเมินผลงาน
3. หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดั บ
ที่สูงขึ้น
3.1 คณะกรรมการประเมินผลงาน
อ.ก.พ. กรมประมง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
/ในหนังสือ...

-5ในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548
3.2 ผลงานที่ส่งประเมิน
ประกอบด้วยผลงานที่เกิดจากงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และข้อเสนอแนวคิด
เพื่อพัฒนางาน ดังนี้
3.2.1 ผลงานที่เป็นผลการดําเนินงานที่ผ่านมาที่เป็นผลสําเร็จของงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นั้น ซึ่งอาจไม่จําเป็นต้องมีการจัดทําผลงานขึ้นใหม่เพื่อ
ใช้ในการประเมินโดยเฉพาะ โดยให้นําเสนอในรูปแบบของการสรุป วิเคราะห์ถึงผลที่เกิดขึ้น แสดงความรู้
ความสามารถ และความชํานาญงานของบุคคล สามารถระบุผลสําเร็จของงาน หรือประโยชน์ที่เกิดจากผลงาน
ดังกล่าว หรือการนําผลงานไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหางาน หรือใช้เสริมยุทธศาสตร์ของกรมประมง โดยมิใช่เป็นเพียง
การรวบรวมผลงานย้อนหลัง
3.2.2 ข้อเสนอแนวคิด วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ควรเป็นแนวคิด วิสัยทัศน์ หรือแผนงานที่จะทําในอนาคต เพื่อพัฒนางานในตําแหน่งที่จะได้รับ
การแต่งตั้งและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมทั้งควรเป็นแนวคิดหรือแผนงานที่สามารถ
นําไปปฏิบัติได้จริง โดยจะมีการติดตามผลภายหลังการแต่งตั้งแล้วด้วย
3.2.3 ผลงานที่จะนํามาประเมินจะต้องอยู่ในเงื่อนไข ดังนี้
3.2.3.1 เป็นผลงานที่จัดทําขึ้นในระหว่างที่ดํารงตําแหน่งในระดับที่ต่ํากว่า
ระดับที่จะประเมิน 1 ระดับ
3.2.3.2 ไม่ใช่ผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
3.2.3.3 กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้เห็นว่า
ผู้เสนอผลงานประเมินได้มีส่วนร่วมในการจัดทํา หรือผลิตผลงานในส่วนใด หรือเป็นสัดส่วนเท่าใด และ
มีคํารับรองจากผู้มีส่วนร่วมในผลงานนั้น และจากผู้บังคับบัญชาด้วย
3.2.3.4 ผลงานที่นํามาใช้ประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ในระดับที่สูงขึน้ แล้ว จะนํามาเสนอให้ประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้นอีกไม่ได้
3.2.3.5 ผูท้ ี่อยู่ระหว่างลาศึกษา ฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ไม่สามารถส่งผลงานเข้ารับการประเมินได้
3.2.3.6 ผลงานที่นํา เสนอต้ องเป็ น ผลงานย้ อนหลั ง ไม่ เกิ น 5 ปี นั บ
จากวันที่สิ้นสุดโครงการ/การดําเนินการ และเป็นผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว
3.2.3.7 ผลงานที่นํามาขอประเมินจะต้องเป็นผลงานเรื่องเดียวกันกับเรื่อง
ที่นําเสนอในขัน้ ตอนการคัดเลือกบุคคล หากมีการเปลี่ยนเรื่องผลงาน จะต้องนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกเพื่อพิจารณาใหม่
3.2.3.8 เงื่อนไขอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการประเมินผลงานสาขาที่เกี่ยวข้อง
กําหนด
3.2.4 จํานวนผลงาน
3.2.4.1 ระดับชํานาญการ
- เสนอผลงาน 1 เรื่อง สัดส่วน 100% หรือ
/- เสนอผลงาน…

-6- เสนอผลงานไม่เกิน 2 เรื่อง โดยมีสัดส่วนร่วมในผลงานแต่ละ
เรื่องรวมกันไม่น้อยกว่า 100% และเป็นหัวหน้าโครงการ 1 เรื่อง
- ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน 1 เรื่อง
3.2.4.2 ระดับชํานาญการพิเศษ
- เสนอผลงานไม่น้อยกว่า 2 เรื่องแต่ไม่เกิน 3 เรื่อง โดยมีสัดส่วน
ร่วมในผลงานแต่ละเรื่องรวมกันไม่น้อยกว่า 100% และเป็นหัวหน้าโครงการ 1 เรื่อง
- ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน 1 เรื่อง
3.2.5 ลักษณะของผลงานที่ส่งประเมินของตําแหน่งในแต่ละระดับ และแต่ละสาย
งานให้ เป็ น ไปตามหนังสื อสํ านั ก งาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวั นที่ 15 กั น ยายน 2548 และตาม
ที่คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนดไว้
3.2.6 รูปแบบการเสนอผลงานและข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน
รู ป แบบการเสนอผลงานให้ จั ด ทํ า เป็ น รู ป เล่ ม ตามที่ ค ณะกรรมการ
ประเมิ น ผลงานตามสายงานกํ า หนด สํ า หรั บ ข้ อ เสนอแนวคิ ด เพื่ อ พั ฒ นางานให้ จั ด ทํ า ตามแบบโครงร่ า ง
ที่นําเสนอในขั้นตอนการคัดเลือกบุคคล
3.3 หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน
ให้ดําเนินการตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานตามสายงานต่าง ๆ กําหนดไว้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น ไป
ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. 2555

(นายวิมล จันทรโรทัย)
อธิบดีกรมประมง
ประธาน อ.ก.พ. กรมประมง

