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เรื่อง การแต่งตั้งข้ใทชการไห้ดำรงตำเาหน่งฺาชัาหุนัาที่วิเคราะห์นโยบายเ!สะแฒ.10ชช,..

______.(ที่ปรึกนาต้านการลงทุน).

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้วย ก.พ. ได้พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของนายวันชัย มหัทธนังถูร ตำแหน่ง#ช์วย 

เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเส?มการลงทุน (นักบ?หาร 9) ข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่ง 
เส?มการลงทุน ซึ่งสามารถดำเนินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเข้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช. 

(ที่ปรึกษาด้านการลงทุน) ตามที่ขอไห้พิจารณาประเมินได้ จึงเห็นควรแต่งตั้งนายวันชัย มหัทธนังกูร 

ตำแหน่ง#ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเส?มการลงทุน (นักบ?หาร 9) ไห้ดำรงตำแหน่งเข้าหน้าที่ 

วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช. (ที่ปรึกษาด้านการลงทุน) ตำแหน่งเลขที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2543 

(ตามเงื่อนไขการแต่งตั้งที่ ก.พ. อบุมัดี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ แล้วนำความกราบบังคมทุลเพื่อทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต่อไปด้วย พร้อมนี้ได้แนบหนังล็1ออนุมัติของ ก.พ. และประวัติของข้าราชการด้ง 

กล่าว จำนวน 10ชุดมาพร้อมนี้

(7) '''^
(นายอภิสิทธ เวชชาชีวะ) 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
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เรอง การประเมินทุกกล

เร้ยน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเส?มการลงทุน

ห้างดึง 1. หนังส่อสำนักงานกพะกรรมการส่งเสรมการลงทุน ที่ นร 1201/3478 

ลงวันที่ 6 ตุลากม 2542

2. หนังส่อสำนักงานกณะกรรมการส่งเสรมการลงทุนที่นร 1201/0150 

ลงวันที่ 14 มกราคม 2543

ตามหนังสือที่ห้างดึง ขอให้ ก.พ. พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ

นายวันชัย มห้ทชินังถูร ตำแหน่งฐช่วยเลขาธิการคนเะกรรมการส่งเส?มการลงทุน (นักบ?หาร 9) 
ตำแหน่งเลขที่ 9 สำนักงานคณะกรรมการส่งเส?มการลงทุน เพื่อแต่งตั้งให้ดำวงตำแหน่งที่ปรกษา 

ห้านการลงทุน (ในประเทศ) (เซึาหน้าที่?เคราะห์นโยบายและแผน 10 พ) ตำแหน่งเลขที่ 5 

สำนักงานฑณะกรรมการส่งเส?มการลงทุน ความละเอียดแห้งแล้ว นั้น

ก.พ.ไต้พ้จารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของ นายวันชัย มห้ทขนังคุร แล้ว 

เห็นว่าเป็นซัมีคุณสมบัติและผลงานที่แสคงดึงความJ ความสามารถ และความเขี่ยวาทญเหมาะสม 

กับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ซับังกับบัญชาซึงอาจคำเน้นการแต่งตั้งให้คำวงตำแหน่งตามที่ขอให้ 

พิจารณาประเมินไห้ โดยให้มีผลไม่กอนวันที่ 14 มกราคม 2543 ชี่งเป็นวันที่ ก.พ.ได้รับคำขอ 

ประเมินพรัอมห้วยเอกสารประกอบการขอประเมินครบล้วนสมทุรณ์ ตั้งนี้วรีการแต่งตั้งห้อนหลัง

/ให้เป็นไป

/oXw รท-^

(o/r^fh
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พเข้นไปตามหนังส์อสำนักเลขาธการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจกายน 
2524 และที่ สร 0203/ว 38 ลงวันที่ 23 ข้นาคม 2526 และหนังสํอสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 0711/ว 9 

ลงวันที่ 22 สํงหาคม 2523

จงเรียนมาเพื่อโปรฅทราบและดำเน้นการต่อไป

ขอแสดงกวามนับสีอ

(นายสีมา สีมานันท)

รองเลขาธิการ ก.พ.

ปฎิบัตราชการแทนเลขาธิการ ก-พ1■

สำนักพ้ฒนาโครงส?างส่วนราชการและอัตรากำลัง 

กสุ่มหฌนาระบบการกำหนดตำแหน่งศ 

โทร. 2810976 โทรสาร 2820874 

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง

•r



แบบรายการประวัติผูไลัรับเสนอแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห้นโยบายและแผน 10 ชช. (ที่ปรึกษาด้านการองทุน)

ชื่อ นายวันชัย นามสคุล มห้ทธนังถูร

วันเสือน ปีเทิด 25พฤศจิกายน 2483 อายุ59 ปี วันเกษียณอายุ 1ตุลาคม 2544

วันที่เริ่มเข้ารับราชการ 14พฤศจิกายน 2509

'ตำแหน่งป็จจุบัน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสรมการลงทุน (นักบริหาร 9) ระดับ 9 

ลังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อัตราเงินเสือนปัจจุบัน 42,170 บาท

ประวัตการศึกษา และแกอบรม

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัย MARYLAND ประเทศสหรัฐอเมริกา

- พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- หลักถ[ตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26

ตำแหน่งยอนหลังที่สำกัญก่อนตำแหน่งที่เสนอในปัจจุบัน

11สิงหาคม 2529 ผู้อำนวยการกองเผยแพร,และบริการ(เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน8)

1 ธันวาคม 2534 ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน 8)

23 กันยายน 2536 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนที่ 2 (เข้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน 8) 

3 เมษายน 2538 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนที่ 7 (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน 8) 

1 ตุลาคม 2539 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นักบริหาร 9)'

ประสบการณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นและเกื้อถูลต่องานที่เสนอให้รับผิดชอบ

- เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมประชุม เรื่อง “CODE OF CONDUCT’ องค์การสหประชาชาติ

- เป็นประธานคณะประสานงานด้านศุลกากรกับกรมศุลกากร เพื่อแก้ไขชญหาต่าง ๆ ระหว่าง 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกรมศุลกากร รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ 

ศุลกากร ของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริม

- เป็นประธานร่างเรื่อง “กำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ 

(2) สำหรับกิจการที่ประกอบการอณู่ดึม” เพื่อให้บริษัทที่ไต้รับการส่งเสริมปฏิบัติให้ลูกด้อง

- เป็นประธานร่างหลักเกณฑ์การขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ การเปิดดำเนินการ และ 

การเริ่มงาน รวมทั้งให้คำจำกัดความ ดำว่า “แก้ไขโครงการ” และ “การขยายกิจการ”

/เป็นประธาน...
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(2)

- เป็นปร ะธานคณะหำงานร่างคำจำกัดความคำว่า ‘ๆครองจักร” “อุปกรณ์” “เครื่องมือ”

“เครื่องใ#, “อะไหล่” “วัตอุดิบ” “วัสดุจำเป็น” และ “ส่วนประกอบ” เพื่อเป็นแนวทางในการ 

ปฏึบัตงานอนุม้ดิสั่งปล่อย ยกIวัน อากร หรือลดหย่อนอากร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน

- ประถมาภรฟ้ชางเผือก 5 ธันวาคม 2542


