


 

 

หลักเกณฑ และวิธีการปรับระดับช้ันงาน การเปลี่ยนตําแหนง ของลูกจางประจํา   

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

   

 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่  นร ๑๐๐๘/ว ๒๑ ลงวันที่  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓  เรื่อง   

การบริหารอัตรากําลังลูกจางประจํา  โดยสํานักงาน ก.พ.  มอบอํานาจใหสวนราชการสามารถดําเนินการบริหาร

อัตรากําลังลูกจางประจํา กรณีการปรับระดับช้ันงาน การเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหนง) และกลุมงาน การตัดโอน

อัตรากําลังลูกจางประจําภายในสวนราชการได โดยใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลัง

กําหนด  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๓๘ ลงวันที่ ๑  เมษายน  ๒๕๕๓  เรื่อง บัญชีกําหนด

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและอัตราคาจางของลูกจางประจํา  และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๘๓  

ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓  เรื่อง  การแตงต้ังลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหม  ฉะน้ัน เพื่อใหการ

ดําเนินการเกี่ยวกับการปรับระดับช้ันงาน การเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ มีความชัดเจนย่ิงข้ึน เปนแนวปฏิบัติเดียวกัน มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได  

มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการปรับระดับช้ันงาน การเปลี่ยนตําแหนง (ช่ือตําแหนง) 

ลูกจางประจํา ดังน้ี 
   

หลักเกณฑการปรับระดับชั้นงาน  การเปลี่ยนตําแหนง  

ใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามเกณฑ  ดังน้ี  

 ๑.  การปรับระดับช้ันงาน 

 ๑.๑  ตําแหนงลูกจางประจําที่ปรับระดับช้ันงาน จะตองเปนตําแหนงที่สํานักงาน ก.พ. และ

กระทรวงการคลังไดกําหนดช่ือตําแหนง หนาที่โดยยอไวตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร.๑๐๐๘/ 

ว ๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๓๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓  

หรือที่มีหนังสือกระทรวงการคลังกําหนดเพิ่มเติมตอไป 

  ๑.๒ การแตงต้ังลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหมในระดับช้ันงานที่สูงกวาเดิม ใหหนวยงาน

ในสังกัดปรับระดับช้ันไดไมเกินระดับช้ันสูงสุดที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไวในแตละตําแหนง ลูกจางประจําผูน้ัน  

ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไวในตําแหนงที่มีระดับช้ันสูงกวาครบถวน  

โดยไดรับคาจางไมตํ่ากวาอัตราคาจางข้ันตํ่าของตําแหนงที่สูงกวา และไมสูงกวาอัตราคาจางข้ันสูงของตําแหนงใหม 

 ๑.๓ กรณีตําแหนงที่มีระดับ ๑ – ๓ และระดับ ๓/หัวหนา ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ที่กระทรวงการคลังกําหนดไว  และตองเปนผูผานประเมินตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ 

ผานการทดสอบความรูความสามารถโดยการสอบขอเขียน หรือสอบปฏิบัติ หรือการสัมภาษณ หรือวิธีอื่น ๆ 

ตามที่เห็นสมควรกับตําแหนงใหมที่เสนอขอปรับระดับช้ันงาน  
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 ๑.๔ กรณีตําแหนงที่มีระดับ ๔ หรือระดับ ๔/หัวหนา ตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงตามที่กระทรวงการคลังกําหนดและตองเปนผูผานการประเมิน ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

และผานทดสอบความรูความสามารถโดยการสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ พรอมเสนอผลงานดีเดน/ผลงาน

สําคัญ ประกอบการพิจารณาดวย ยกเวน ตําแหนงพนักงานพิมพ จะตองไดรับอัตราคาจางเต็มข้ันสูงสุดของระดับ 

๓ กอน 

 ๒.  การเปลี่ยนตําแหนง (ช่ือตําแหนง) และกลุมงาน 

  ๒.๑ การแตงต้ังลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหมใน กรณี  ตําแหนงตางกัน  สายงาน

เดียวกัน  กลุมงานเดียวกัน หรือ ตําแหนงตางกัน  สายงานตางกัน  กลุมงานเดียวกัน  หรือ ตําแหนงตางกัน  

สายงานตางกัน  กลุมงานตางกัน  โดยตําแหนงใหมดังกลาวจะตองเปนตําแหนงที่กระทรวงการคลังไดกําหนด

หนาที่ความรับผิดชอบโดยยอ  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง และอัตราจางไวแลว  

  ๒.๒ การเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหนง) ใหเปลี่ยนไปดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันกับ

ระดับที่ครองอยูเดิม  

  ๒.๓ หนวยงานในสังกัดตองมอบหมายใหลูกจางประจําที่ไดรับการเปลี่ยนตําแหนงใหม 

ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับงานในหนาที่โดยยอ และตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่กระทรวงการคลัง

กําหนดสําหรับตําแหนงใหม 

  ๒.๔ การเปลี่ยนตําแหนง (ช่ือตําแหนง) ใหผูขอเปลี่ยน รวบรวมผลการปฏิบัติงานหรือ

ผลงานดีเดน หรือผลงานสําคัญที่สอดคลองกับตําแหนงที่ขอเปลี่ยน เสนอประกอบการพิจารณาดวย  

  ๒.๕ ในกรณีที่ลักษณะงานในตําแหนงใหม มีลักษณะงานใกลเคียงกับลักษณะงานใน

ตําแหนงเดิม ใหนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนงเดิมมานับรวมกันกับระยะเวลาในตําแหนงใหมได 

 ๓. กรณีตําแหนงใหมมีอัตราคาจางข้ันสูง   ตํ่ากวาอัตราคาจาง ข้ันสูงของตําแหนงเ ดิม

ลูกจางประจําผูน้ัน ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบถวนตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไวในตําแหนง 

ที่มีอัตราคาจางข้ันสูงตํ่ากวา  โดยไดรับคาจางไมสูงกวาอัตราคาจางข้ันสูงของตําแหนงใหม กรณีดําเนินการใด ๆ 

ดังกลาว ให ดําเนินการเฉพาะกรณีที่จําเปน พรอมทั้ งใหมีหลักฐานเปนหนังสือแสดงความยินยอม 

ของลูกจางประจําที่มีความประสงคจะไปดํารงตําแหนงใหมดังกลาวดวย 

 ๔. การแตง ต้ังลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหม  โดยที่ ตําแหนงของลูกจางประจํา 

บางตําแหนงกระทรวงการคลังไดกําหนดกลุมบัญชีคาจางไวมากกวา ๑ กลุม ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวน

ที่สุด  ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๓๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ในการเลื่อนข้ันคาจางกรณีดังกลาว ใหใชข้ันว่ิง 

ของกลุมบัญชีคาจางเดิมจนถึงข้ันสูงกอน  แลวจึงเปลี่ยนไปใชข้ันว่ิงในกลุมบัญชีคาจางที่สูงกวา โดยใหไดรับ

คาจางในกลุมบัญชีคาจางใหมในข้ันใกลเคียงในทางที่สูงกวา 

 ๕.  ลูกจางประจําที่ผานเกณฑการประเมินปรับระดับช้ัน  ตองมีผลการประเมินเปนไปตามเกณฑ 

ที่กําหนด 

 ๖. การออกคําสั่งปรับระดับช้ัน และการเปลี่ยนตําแหนง มหาวิทยาลัยจะแตงต้ังไดไมกอนวันที่

กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี รับเรื่อง 
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วิธีการการปรับระดับช้ันงาน  การเปล่ียนตําแหนง  

 ๑.  การปรับระดับชั้น 

๑.๑ หนวยงานในสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอขอปรับระดับช้ันตามหนังสือสํานักงาน 

ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔  และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๓๘  

ลงวันที่ ๑  เมษายน  ๒๕๕๓  

๑.๒ หนวยงานในสังกัดแจงใหลูกจางประจํา กรอกประวัติการรับราชการ ประวัติการศึกษา และ

ขอมูลตาง ๆ ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด   

๑.๓ หนวยงานในสังกัดขออนุมัติดําเนินการปรับระดับช้ันงาน ขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตอ

มหาวิทยาลัย ผานกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี  โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการประเมิน 

ไมนอยกวา ๓ คน  ข้ึนไป  แตไมเกิน ๕ คน อยางนอยตองเปนหัวหนาหนวยงาน ๑ คน และผูบังคับบัญชาช้ันตน 

๑ คน  และหนวยงานตองระบุวิธีการทดสอบความรูความสามารถตามความเหมาะสมของระดับตําแหนง 

ที่เสนอขอปรับดวย  พรอมสงเอกสารประกอบการขออนุมัติดําเนินการปรับระดับช้ันงาน ดังน้ี 

 ๑)  หนังสือแสดงความจํานงของลูกจางประจําขอปรับระดับช้ันงาน 

 ๒) หนังสืออนุมัติดําเนินการ และแตงต้ังคณะกรรมการปรับระดับช้ัน 

 ๓) แบบแสดงประวัติเพื่อขอปรับระดับช้ัน  

 ๔) หนังสือรับรองจากหนวยงานตนสังกัดในการปรับระดับ 

 ๕) แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ตําแหนงเดิม และตําแหนงใหม 

 ๑.๔ เมื่อหนวยงานในสังกัดไดรับคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินการปรับระดับช้ันงานแลว ให

คณะกรรมการประเมินลูกจางประจํา ตามแบบประเมินที่กําหนด และทดสอบความรูความสามารถ  

ความถนัดเฉพาะสําหรับตําแหนงของลูกจางประจํา ตามหลักเกณฑการปรับระดับช้ันงานในขอ ๑  ขางตน  

 ๑.๕ หนวยงานในสังกัดที่ขออนุมัติมหาวิทยาลัยปรับระดับช้ัน ของลูกจางประจํา ตองแนบเอกสาร

ใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบ  เพื่อความเปนธรรม โปรงใส คือ แบบประเมินเพื่อปรับระดับช้ัน พรอมผลการ

ประเมิน และผลการทดสอบความรูความสามารถ  กรณีตําแหนงพนักงานพิมพ  ใหสงกระดาษสอบพิมพดีด  

พรอมแบบสอบพิมพ 
 

 ๒.  การเปลี่ยนตําแหนง (ชื่อตําแหนง) 

 ๒.๑ หนวยงานในสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู เสนอขอเปลี่ยนตําแหนง (ช่ือตําแหนง)  

ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔  และหนังสือกระทรวงการคลัง  

ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๓๘ ลงวันที่ ๑  เมษายน  ๒๕๕๓ 

 ๒.๒ หนวยงานจัดทําหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง (ช่ือตําแหนง) ลูกจางประจํา โดยแจง

ลูกจางประจํากรอกแบบแสดงขอมูลฯ ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง (ช่ือตําแหนง) พรอมเอกสารประกอบการ

พิจารณา  เสนอไปยังกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี ดังน้ี 
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 ๑)  แบบแสดงขอมูลและเหตุผลประกอบการขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา 

 ๒)  หนังสือรับรองจากหนวยงานตนสังกัดในตําแหนงที่ขอเปลี่ยนตําแหนง 

 ๓)  เอกสารประกอบการพิจารณา (ถาม)ี 

 ๔)  แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ตําแหนงเดิม และตําแหนงใหม 

 ๒.๓ กองบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  ดําเนินการดงน้ี 

  ๑) ตรวจสอบคุณสมบั ติของผู เสนอขอเปลี่ ยนตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก .พ.  

ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔  และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๓๘ ลงวันที่  

๑  เมษายน  ๒๕๕๓ 

  ๒)  เสนอขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการเปลี่ยนตําแหนงตอมหาวิทยาลัย  โดยมีองคประกอบ

ของคณะกรรมการประเมินไมนอยกวา ๓ คน ข้ึนไป แตไมเกิน ๕ คน เพื่อพิจารณาการขอเปลี่ยนตําแหนง  

(ช่ือตําแหนง)  
 

เกณฑการประเมินการปรับระดับชั้น 

    ระดับ ๒  ไดรับคะแนนรอยละ ๖๐ ข้ึนไป 

    ระดับ ๓  ไดรับคะแนนรอยละ ๗๐ ข้ึนไป 

    ระดับ ๔  ไดรับคะแนนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป 
 

เกณฑการประเมินการเปลี่ยนตําแหนง (ชื่อตําแหนง)   ตองไดรับคะแนนรอยละ ๖๐ ข้ึนไป   



 

แบบแสดงประวัติ เพื่อเสนอขอปรับระดับช้ัน ของลูกจางประจํา 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

 

ขอมูลเบ้ืองตนของผูรับปรับระดับชั้น (สําหรับผูรับการประเมินกรอก)  
 

1. ช่ือ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 

2. วุฒิการศึกษา................................................................................................................................................... 

3. เริ่มรับราชการเมื่อวันที.่..............เดือน..................................พ.ศ. ..............รวมเวลา.............ป .............เดือน 

   สังกัด................................................................................................................................................................ 

4. ปจจุบันดํารงตําแหนง................................................................. ระดับ..............ตําแหนงเลขที.่.....................  

   รหัสตําแหนง......................กลุมงาน.................................................... อัตราคาจางเดือนละ....................บาท   

   ระยะเวลาการดํารงตําแหนง................. ป ..............เดือน 

5. ขอปรับระดับช้ัน จากตําแหนง..........................................ระดับ .............. กลุมงาน ......................................   

   เปน ตําแหนง................................................................... ระดับ .............. กลุมงาน ....................................... 

6. มีความสามารถในการปฏิบัติงาน (เฉพาะตําแหนงพนักงานพิมพ) 

    6.1. พิมพดีดภาษาไทย นาทีละ.........................คํา   และภาษาตางประเทศ นาทีละ........................คํา 

7. ไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรดังตอไปน้ี (ถาม)ี 

 วันที่/เดือน/พ.ศ.  หลักสูตร หนวยงานที่จัดอบรม 

 ................................................. .................................................. ............................................... 

 ................................................. .................................................. ............................................... 

 ................................................. .................................................. ............................................... 

8. การทดสอบฝมือแรงงานแหงชาติ 

   มี     สาขาอาชีพ .........................................................................  ระดับ ........................... 

   ไมมี 

9. หนาที่ความรับผิดชอบโดยยอ ของตําแหนงเดิม 

    ...................................................................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................................................... 

10. หนาที่ความรับผิดชอบโดยยอ ของตําแหนงใหม (ตามหนังสือ ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553)  

    ...................................................................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................................................... 
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11. ปริมาณงานยอนหลัง 3 ป (ใหแนบมาพรอมแบบประเมิน) 

    ...................................................................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................................................... 

    ...................................................................................................................................................................... 

 

                                                          ขอรับรองวาขอมูลขางตนถูกตองเปนจริง 

 

 

                                                    ลงช่ือ.............................................................ผูรับการประเมิน 

                                                        (....................................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินเพื่อปรับระดับช้ัน ของลูกจางประจํา 

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะการปฏิบัติงาน (สําหรับกรรมการประเมิน) 
 

รายการประเมิน องคประกอบที่ใชในการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ไดรับ 

1. ดานผลงาน  

(70 คะแนน) 

 

1.1  ปริมาณผลงาน  

        พิจารณาจากปริมาณผลงาน เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

ขอตกลง หรือมาตรฐานของงาน 
 

(20)  

 1.2  คุณภาพของงาน   

พิจารณาจากความถูกตอง ความครบถวนความสมบูรณ และ

ความประณีต หรือคุณภาพอ่ืน ๆ 
 

(20)  

 1.3  ความทันเวลา  (10)  

  พิจารณาจากเวลาที่ใชปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเวลาที่

กําหนดไวสําหรับการปฏิบัติงาน หรือภารกิจน้ัน ๆ 
 

  

 1.4  ความคุมคาของการใชทรัพยากร  

 พิจารณาจากความสัมพันธระหวางทรัพยากรที่ ใช กับ

ผลผลิตของงาน หรือโครงการ 
 

(10)  

 1.5 ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได   

 พิจารณาจากผลผลิต หรือผลลัพธ ความสมบูรณและ

ความประณีต หรือคุณภาพอ่ืน ๆ 

(10)  

2. ดานคุณลักษณะที่ 

จําเปนสําหรับตําแหนง 

(30 คะแนน) 

2.1 ความสามารถ และความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน 

       พิจารณาจากความรอบรู  ความเขาใจเ ก่ียวกับงาน 

ในหนาที่ งานที่เก่ียวของกับงานในหนาที่ งานที่เก่ียวของ และ

เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความขยันหม่ันเพียร

ตั้งใจทํางานใหสําเร็จโดยไมยอทอตอปญหาและอุปสรรค 
 

(5)  

 2.2  การรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปน

ลูกจางประจํา 

       พิจารณาจากการปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการ ปฏิบัติตนอยูในกรอบจรรยาบรรณ และคานิยมของ

หนวยงาน 
 

(5)  

 2.3  ความรับผิดชอบ 

      พิจารณาจากการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

โดยเต็มใจ มุงม่ันทํางานใหสําเร็จลุลวง และยอมรับผลที่เกิดจาก

การทํางาน 

(5)  
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รายการประเมิน องคประกอบที่ใชในการพิจารณา คะแนน หมายเหตุ 

 2.4  ความรวมมือ 

      พิจารณาจากความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนได

อยางเหมาะสม อันเปนผลทําใหงานลุลวงไปดวยด ี
 

(5)  

 2.5  ความคิดริเร่ิม 

     พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มปรับปรุงงาน

ใหเกิดผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกวาเดิม รวมทั้งมี

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ มาใชประโยชนตอสวนงาน 
 

2.6  สมรรถนะหลัก 

 พิจารณาจากสมรรถนะหลัก  ไดแก   

- ใฝรู   

- มีความคิดเชิงระบบ   

- ส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ  

- เปนมืออาชีพ  

- มีจิตสาธารณะ 

 

(5) 

 

 

 
 

(5) 

 

  

รวม 

  

 

สรุปผลการประเมิน 

 ผานเกณฑการประเมิน สมควรปรับระดับช้ัน  

 ไมผานเกณฑการประเมิน  เน่ืองจาก ............................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

                                                                  ลงช่ือ.........................................ประธานกรรมการ 

                                                                          (.........................................) 

 

                                                                  ลงช่ือ.........................................กรรมการ 

                                                                          (.........................................) 

 

                                                                  ลงช่ือ.........................................กรรมการ 

                                                                          (.........................................) 
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                                                                  ลงช่ือ.........................................กรรมการ 

                                                                          (.........................................) 

 

                                                                  ลงช่ือ.........................................เลขานุการ 

                                                                          (.........................................) 

                                                             วันที่.................เดือน...........................พ.ศ................ 

 

เกณฑการประเมินการปรับระดับชั้น 

    ระดับ 2  ไดรับคะแนนรอยละ 60 ข้ึนไป 

    ระดับ 3  ไดรับคะแนนรอยละ 70 ข้ึนไป 

    ระดับ 4  ไดรับคะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป 



 

แบบแสดงขอมูลและเหตุผลประกอบการขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา 

สังกัด คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง ...................................................... 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

 

1.  ขอมูลตําแหนง 
 

 1.1  ตําแหนงเลขที่.................ช่ือตําแหนง ..............................................รหัสตําแหนง....................... 

กลุมงาน..........................................ช่ือผูดํารงตําแหนง........................................................................   

ช่ือตําแหนงที่จะเปลี่ยน...........................................รหัสตําแหนง................กลุมงาน........................... 

 (จะเปล่ียนแปลงเปนตําแหนงใด  ใหตรวจดูกอนวามีคุณสมบัติเปล่ียนไดหรือไม  โดยตรวจสอบกับ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สงมาพรอมหนังสือน้ี หรือ www.ocsc.go.th) 
 

2.  ขอมูลคุณสมบัติของบุคคล 

 2.1  วันที่/เดือน/พ.ศ. ที่รับการบรรจุ.................................................................................................. 

 2.2  วุฒิการศึกษา .............................................................................................................................. 

 2.3  ไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรดังตอไปน้ี 

 วันที่/เดือน/พ.ศ. หลักสูตร หนวยงานที่จัดอบรม 

 ......................................... .................................................  .............................................. 

 ......................................... .................................................  .............................................. 

 .........................................  .................................................  .............................................. 

 ......................................... .................................................  .............................................. 
 

2.4  การทดสอบฝมือแรงงานแหงชาติ 

   มี     สาขาอาชีพ .................................................................  ระดับ ............................... 

   ไมมี 
 

 2.5  มีความรูความสามารถพิเศษ  ดังตอไปน้ี 

 .......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
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3.  ขอมูลหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 3.1  ปจจุบันไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังน้ี 

 .......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
 

 3.2  หนาที่ความรับผิดชอบยอนหลัง  3  ป  พรอมปริมาณงาน 

 ปงบประมาณ ....................... 

  หนาที่ความรับผิดชอบ                         ปริมาณงานที่ทํา 

 ..........................................................................  ........................................................ 

 ..........................................................................  ........................................................ 

 ..........................................................................  ........................................................ 

 ..........................................................................  ........................................................ 

 ..........................................................................  ........................................................ 

 ปงบประมาณ ....................... 

  หนาที่ความรับผิดชอบ                         ปริมาณงานที่ทํา 

 ..........................................................................  ........................................................ 

 ..........................................................................  ........................................................ 

 ..........................................................................  ........................................................ 

 ..........................................................................  ........................................................ 

 ..........................................................................  ........................................................ 

 ปงบประมาณ ....................... 

  หนาที่ความรับผิดชอบ                         ปริมาณงานที่ทํา 

 ..........................................................................  ........................................................ 

 ..........................................................................  ........................................................ 

 ..........................................................................  ........................................................ 

 ..........................................................................  ........................................................ 

 ..........................................................................  ........................................................ 
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4.   ขอมูลและเหตุผลประกอบการพิจารณา (ผูบังคับบัญชากรอก) 
 

 4.1  เมื่อไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงตําแหนงแลว  จะมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังน้ี 

   ปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน 

   จะมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เพิ่มเติม  ดังน้ี 
 

 หนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานโดยประมาณ 

 .................................................................................. ........................................................ 

 .................................................................................. ....................................................... 

 .................................................................................. ........................................................ 

 .................................................................................. ........................................................ 
 

   จะเปลี่ยนใหปฏิบัติหนาที่ใหม  ดังน้ี 
 

  หนาที่ความรับผิดชอบ                   ปริมาณงานโดยประมาณ

 ..........................................................................  ........................................................ 

 ..........................................................................  ........................................................ 

 ..........................................................................  ........................................................ 

 ..........................................................................  ........................................................ 
 

 4.2  เหตุผลประกอบการพิจารณา 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

         

                

          (ช่ือ..................................................................) 

           ตําแหนง......................................................... 

 

หมายเหตุ :  แนบเอกสารประกอบการเสนอขอเปล่ียนตําแหนง  ดังน้ี 

 1.  สําเนาเอกสารการศึกษา 

 2.  หนังสือรับรองจากหนวยงานตนสังกัด / สําเนาคําส่ังที่ไดรับมอบหมายใหปฏบิัติหนาที่ในตําแหนงที่ขอเปล่ียน 

 3.  แบบบรรยายลักษณะงาน (ลปจ. 1)  ของตําแหนงที่ขอเปล่ียน 


