
         

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหนง) 

และกลุมงานลูกจางประจํา
--------------------------------------------------

    เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการปรับระดับชั้นงาน  การเปลี่ยนตําแหนงของลูกจางประจํามหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบูรณ มีความโปรงใส เปนธรรม และเปนมาตรฐานเดียวกัน สอดคลองกับภาระหนาที่ ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานที่รับผิดชอบ 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวย  ลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ. ๒๕๓๗  
และที่แกไขเพิ่มเติม  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๕๓ เรื่อง การบริหาร
อัตรากําลังลูกจางประจํา      หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๘๓ ลงวันที่  ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง
การแตงตั้งลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหม      และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๔ ลงวันที่ ๓
พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา - ขั้นสูง ของลูกจางประจําของสวนราชการ จึงใหกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการปรับระดับชั้นงาน  เปลี่ยนสายงาน  (ชื่อตําแหนง) และกลุมงาน ลูกจางประจํา ดังนี้

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการ
ปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหนง)  และกลุมงาน ลูกจางประจํา พ.ศ. ๒๕๕๕”

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ หลักเกณฑ
(ก) การปรับระดับชั้นงาน
     (๑) เปนการปรับระดับชั้นงานของตําแหนงที่มีคนครองอยู

    (๒) การแตงตั้งลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหมในระดับชั้นงานที่สูงกวาเดิม 
ใหปรับระดับชั้นไดไมเกินระดับชั้นสูงสุด ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไวในแตละตําแหนง

   (๓) ลูกจางประจําผูนั้นตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว
ในตําแหนงที่มีระดับชั้นสูงกวาครบถวน โดยไดรับอัตราคาจางไมต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ําของตําแหนงที่สูงกวา     
และไมสูงกวาอัตราคาจางขั้นสูงของตําแหนงใหม

  (๔) การปรับระดับชั้นงาน  ใหปรับจากระดับ ๑  เปนระดับ ๒  หรือจากระดับ ๒  
เปนระดับ ๓  หรือจากระดับ ๓  เปนระดับ ๔  ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไวในแตละตําแหนง
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(ข)  การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหนง) และกลุมงาน
     (๑) ใหหนวยงานคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะงาน รวมถึง

ความจําเปน ภารกิจของสวนราชการและประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
         (๒) เปนการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหนง)  ทั้งกรณีตําแหนงตางกัน  สายงาน
เดียวกัน กลุมงานเดียวกัน หรือกรณีตําแหนงตางกัน สายงานตางกัน กลุมงานเดียวกัน หรือกรณีตําแหนงตางกัน 
สายงานตางกัน  กลุมงานตางกัน  โดยไมเพิ่มจํานวนอัตรากําลังลูกจางประจําของสวนราชการ

    (๓) ลูกจางประจําผูนั้นเปนผูมีความรู  ความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบถวน    
ตรงตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไวในตําแหนงที่ขอเปลี่ยน

            (๔) ลูกจางประจําที่เปลี่ยนตําแหนงใหมตองไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในหนาที่ 
ของตําแหนงนั้นมาแลว ไมนอยกวา ๑ ป

   (๕) เมื่อลูกจางประจําไดรับการเปลี่ยนตําแหนงใหมแลว หนวยงานตองมอบหมาย
ใหปฏิบัติงานใหสอดคลองตรงตามหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไว
                        (๖) กรณีที่สายงานในตําแหนงใหมมีลักษณะงานใกลเคียงกับลักษณะงานในตําแหนง
เดิม ใหนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนงเดิมมานับรวมกันกับระยะเวลาในตําแหนงใหมได

        (ค)  การแตงตั้งลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหม ที่มีอัตราคาจางขั้นสูงต่ํากวาอัตราคาจางขั้นสูง  
ของตําแหนงเดิม  ลูกจางประจําผูนั้นตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบถวนตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไวใน
ตําแหนงที่อัตราคาจางขั้นสูงต่ํากวา โดยไดรับคาจางไมสูงกวาอัตราคาจางขั้นสูงของตําแหนงใหม กรณีดําเนินการ
ใด ๆ ดังกลาว   ใหดําเนินการเฉพาะกรณีที่จําเปน  พรอมทั้งใหมีหลักฐานเปนหนังสือแสดงความยินยอมของ
ลูกจางประจําที่มีความประสงคจะไปดํารงตําแหนงใหมดังกลาวดวย 

        (ง)  การแตงตั้งลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหม   โดยที่ตําแหนงของลูกจางประจํา บางตําแหนง 
กระทรวงการคลัง  ไดกําหนดกลุมบัญชีคาจางไวมากกวา ๑ กลุม  ในการเลื่อนขั้นคาจางกรณีดังกลาว  ใหใชขั้นวิ่ง 
ของกลุมบัญชีคาจางเดิมจนถึงขั้นสูงกอนแลว จึงเปลี่ยนไปใชขั้นวิ่งในกลุมบัญชีคาจางที่สูงกวา  โดยใหไดรับคาจาง   
ในกลุมบัญชีคาจางใหมในขั้นใกลเคียงในทางที่สูงกวา 

       (จ)  ลูกจางประจําที่ไดรับการปรับระดับชั้นงานใหสูงขึ้น หรือการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหนง)      
กลุมงาน  ตองเปนผูผานการประเมินจากคณะกรรมการประเมินบุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง และตองเปนผูที่มีผล
การประเมินเปนไปตามเกณฑที่กําหนดสําหรับตําแหนงพนักงานพิมพ  ตองผานการทดสอบความสามารถพิมพดีด
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงดวย 

ขอ ๔  วิธีการ
(ก) การปรับระดับชั้นงาน

              (๑) ลูกจางประจําที่ประสงคขอปรับระดับชั้นงาน ยื่นคําขอประเมินเพื่อปรับระดับชั้นงาน      
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดตอหนวยงานตนสังกัด

              (๒) หนวยงานจัดสงแบบคําขอประเมินของลูกจางประจํา รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน 
ของตําแหนงลูกจางประจําที่ขอปรับระดับชั้น  พรอมเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินตามขอ ๔ (ค)  ไปยัง        
งานการเจาหนาที่ฯ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 
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(๓) งานการเจาหนาที่ฯ เสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน และให
คณะกรรมการประเมินลูกจางประจําดําเนินการประเมินตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด

          (๔) กรณีที่ผลการประเมินผานเกณฑ ประกอบกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยวิธีอื่น 
สมควรใหปรับระดับชั้นงานได  งานการเจาหนาที่ฯ  เสนอมหาวิทยาลัยออกคําสั่งแตงตั้งลูกจางประจํา

          (๕) งานการเจาหนาที่ฯ  จัดสงคําสั่งใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 

     (ข) การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหนง) และกลุมงาน 
(๑) ลูกจางประจําที่ประสงคเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหนง) และกลุมงาน ยื่นคําขอประเมินเพื่อ 

เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหนง) และกลุมงาน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดตอหนวยงานตนสังกัด
          (๒) หนวยงานจัดสงแบบคําขอประเมินของลูกจางประจํา รายละเอียดคําบรรยาย

ลักษณะงานของตําแหนงลูกจางประจําที่ขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหนง) และกลุมงานพรอมเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการประเมินตามขอ ๔(ค)  ไปยัง งานการเจาหนาที่ฯ

(๓) งานการเจาหนาที่ฯ  เสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน และ
ใหคณะกรรมการประเมินลูกจางประจําดําเนินการประเมินตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด

(๔) กรณีที่ผลการประเมินผานเกณฑประกอบกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ  โดยวิธีอื่น 
สมควรใหเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตําแหนง) และกลุมงานได  งานการเจาหนาที่ฯ  เสนอมหาวิทยาลัยออกคําสั่งแตงตั้ง
ลูกจางประจํา

(๕) งานการเจาหนาที่ฯ จัดสงคําสั่งใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ

ทั้งนี้ แบบประเมินและเอกสารที่เกี่ยวของ ใหเปนไปตามทายประกาศฉบับนี้

     (ค)  ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลตามขอ ๔ (ก) (ข) 
ประกอบดวย

          (๑) รองอธิการบดีฝายบริหาร   ประธานกรรมการ
          (๒) คณบดี/ผูอํานวยการ/สํานัก/สถาบัน/กอง   กรรมการ

(๓) ผูบังคับบัญชาโดยตรง   กรรมการ
(๔) ขาราชการระดับชํานาญการ/ปฏิบัติการขึ้นไป   กรรมการ
     ที่ประธานกรรมการเห็นวาเหมาะสม

(๕) ผูอํานวยการกองกลาง   กรรมการ
(๖) หัวหนางานการเจาหนาที่ฯ   กรรมการและเลขานุการ
(๗) เจาหนาที่ในงานการเจาหนาที่ฯ   ผูชวยเลขานุการ

     (ง)  การปรับระดับชั้น เปลี่ยนสายงาน(ชื่อตําแหนง) และกลุมงาน ใหแตงตั้งไดไมกอนวันที่
งานการเจาหนาที่ฯ ไดรับผลการประเมิน

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕   

   
       (ผูชวยศาสตราจารยกิต  บุญเอก) 
           รักษาราชการแทนอธิการบด ี          



ขั้นตอนและเอกสารการปรับระดับชั้นงาน



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ชื่อสวนราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *

รหัสตําแหนง  :   
กลุมงาน  :    

ชื่อตําแหนง  :   

จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี)  : ระดับตําแหนง  :    

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน    (หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)

     ตําแหนงเลขที่ ................................สังกัด  ……………………………………………………………………….

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ชื่อผูดํารงตําแหนง  :  
วันที่ดํารงตําแหนง 

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : 

หมายเหตุ
*      ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
**    ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว14 
       ลงวันที ่31 มีนาคม 2553
***   ผูบังคับบัญชาขั้นตนลงนาม
**** วันที่ดํารงตําแหนง หมายถึง วันที่ไดรับการบรรจุ/วันที่เปลี่ยนตําแหนงปจจุบัน หรือวันที่ปฏิบัติงานจริง (ตามขอ 2)

แบบ ลปจ. 1



แบบคําขอประเมินบุคคลเพื่อปรับระดับชั้นงานของลูกจางประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

สวนที่ 1  ขอมูลเบื้องตนของผูขอรับการประเมิน (ผูขอรับการประเมินเปนผูกรอก)

1. ชื่อ – สกุล...........................................................................................................................................
    วุฒิการศึกษา (ระบุวุฒิสูงสุด)............................................................................................................
    สําเร็จการศึกษาจาก....................................................................................เมื่อป พ.ศ. ....................
2. ปจจุบันดํารงตําแหนง......................................................ระดับ...........กลุมงาน.................................
    ตําแหนงเลขที่..............................สังกัด............................................................................................
    อัตราคาจาง.............................บาท ดํารงตําแหนงปจจุบันเมื่อวันที่.................................................
    รวมระยะเวลา....................................ป.....................................เดือน
3. การถูกลงโทษหรือสอบสวนทางวินัย (ถามี)  ( ใส  หนาขอที่ตรงตามขอเท็จจริง)
    (      ) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย    (      ) ไมอยูในระหวางถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย
    (      ) เคยถูกลงโทษทางวินัย ........................................................................................................
4. ขอประเมินเขาสูตําแหนงที่..................................................................................ระดับ....................
    กลุมงาน....................................................................................ตําแหนงเลขที่................................
    สังกัด..............................................................................................................................................
5. หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง (เดิม)
    ......................................................................................................................................................
    ......................................................................................................................................................
    ......................................................................................................................................................
    ......................................................................................................................................................
6. หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่ขอปรับระดับชั้นงาน (ใหม)
    ......................................................................................................................................................
    ......................................................................................................................................................
    ......................................................................................................................................................
    ......................................................................................................................................................

แบบ ปม.ลปจ. 2



- 2 -

                 ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ

                                             (ลงชื่อ) ........................................................ผูขอรับการประเมิน
                                                      (........................................................)
                                             ตําแหนง.........................................................
                                                  วันที่...........เดือน..........................พ.ศ..............



- 3 -

สวนที่ ๒ ความเห็นของผูบังคับบัญชา

ความเห็นของผูบังคับบัญชา           

    

                  ขาพเจาขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว.........................................................

เปนผูมีความรู ความสามารถ  และคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่ขอรับการประเมินจริง

                    

                                                   (ลงชื่อ) ………………………………………………….ผูบังคับบัญชา

                                                          (……………………………………………………)

                                                   ตําแหนง………………………………………………..

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



ขั้นตอนการเปลี่ยนสายงานลูกจางประจํา



                                                                                                                                                  
                                                                                            (แบบ ลปจ.1 ตําแหนงเดิม)

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ชื่อสวนราชการ .....................................................

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *

รหัสตําแหนง :

กลุมงาน :

ชื่อตําแหนง :

จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถาม)ี : ระดับตําแหนง :

2. รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
     ตําแหนงเลขที ่..............................              สังกัด ..........................................................................................

1. .............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

                                                                 ***…………………………………………..
                                                                    (..................................................)
                                                                                   ตําแหนง
                                                                              สวน/กลุม/ฝาย

ชื่อผูดํารงตําแหนง : ……………………………………….

วันที่ดํารงตําแหนง : ****……...../…………..../…………..

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน :
................./.................../....................

หมายเหตุ
*      ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
**    ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว14 
       ลงวันที ่31 มีนาคม 2553
***   ผูบังคับบัญชาขั้นตนลงนาม
**** วันที่ดํารงตําแหนง หมายถึง วันที่ไดรับการบรรจุ/วันที่เปลี่ยนตําแหนงปจจุบัน หรือวันที่ปฏิบัติงานจริง (ตามขอ 2)

แบบ ลปจ. 1



                                                                                                                            (แบบ ลปจ.2 ตําแหนงใหม)

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ชื่อสวนราชการ .....................................................

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *

รหัสตําแหนง :

กลุมงาน :

ชื่อตําแหนง :

จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถาม)ี : ระดับตําแหนง :

2. รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
     ตําแหนงเลขที ่..........................              สังกัด ..............................................................................................

1. .............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
                                                                 ***…………………………………………..
                                                                    (..................................................)
                                                                         ตําแหนงสวน/กลุม/ฝาย

ชื่อผูดํารงตําแหนง : ……………………………………….

วันที่ดํารงตําแหนง : ****……...../…………..../…………..

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน :
................./.................../....................

หมายเหตุ
*      ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
**    ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว14 
       ลงวันที ่31 มีนาคม 2553
***   ผูบังคับบัญชาขั้นตนลงนาม
**** วันที่ดํารงตําแหนง หมายถึง วันที่ไดรับการบรรจุ/วันที่เปลี่ยนตําแหนงปจจุบัน หรือวันที่ปฏิบัติงานจริง (ตามขอ 2)

แบบ ปม.ลปจ. 2



แบบคําขอประเมินบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหนง)
และกลุมงานของลูกจางประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

สวนที่ 1  ขอมูลเบื้องตนของผูขอรับการประเมิน (ผูขอรับการประเมินเปนผูกรอก)

1. ชื่อ – สกุล..........................................................................................................................................
    วุฒิการศึกษา (ระบุวุฒิสูงสุด)............................................................................................................
    สําเร็จการศึกษาจาก...........................................................................เมื่อป พ.ศ...............................
2. ปจจุบันดํารงตําแหนง.......................................................ระดับ...........กลุมงาน................................
    ตําแหนงเลขที่..............................สังกัด.............................................................................................
    อัตราคาจาง.............................บาท ดํารงตําแหนงปจจุบันเมื่อวันที่..................................................
    รวมระยะเวลา...................ป..........................เดือน
3. การถูกลงโทษหรือสอบสวนทางวินัย (ถามี)  ( ใส  หนาขอที่ตรงตามขอเท็จจริง)
    (      ) ไมเคยถูกลงโทษทางวินัย    (      ) ไมอยูในระหวางถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย
    (      ) เคยถูกลงโทษทางวินัย ........................................................................................................
4. ขอประเมินเขาสูตําแหนง……………………………………………………………………ระดับ.............................
    กลุมงาน...................................................................ตําแหนงเลขที่..................................................
    สังกัด...............................................................................................................................................
5. เหตุผลความจําเปนที่ขอเปลี่ยนตําแหนง
    ........................................................................................................................................................
    ........................................................................................................................................................
    ........................................................................................................................................................
6. หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง (เดิม)
    ........................................................................................................................................................
    ........................................................................................................................................................
7. หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่ขอเปลี่ยน (ใหม)
    ........................................................................................................................................................
    ........................................................................................................................................................
                               ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ

                                             (ลงชื่อ) ........................................................ผูขอรับการประเมิน
                                                      (........................................................)
                                             ตําแหนง.........................................................
                                                       วันที่...........เดือน...........................พ.ศ......................      

แบบ ปม.ลปจ. 3
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สวนที่ 2 ความเห็นของผูบังคับบัญชา

ความเห็นของผูบังคับบัญชา               

                  ขาพเจาขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว.......................................................................

เปนผูมีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่ขอรับการประเมินจริง และจะ

มอบหมายใหผูครองตําแหนงปฏิบัติงานใหสอดคลองกับหนาที่โดยยอตามที่กระทรวงการคลังกําหนด

หลังจากไดรับการเปลี่ยนตําแหนงใหมแลว

                    

                                                   (ลงชื่อ) ………………………………………………….ผูบังคับบัญชา

                                                          (……………………………………………………)

                                                   ตําแหนง………………………………………………..

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

  



         

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) 

และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ

--------------------------------------------------


     
เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการปรับระดับชั้นงาน  การเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำมหาวิทยาลัย  ราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 


อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วย  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  พ.ศ. ๒๕๓๗  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๓  เรื่อง การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ      หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๘๓ ลงวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่       และหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๔  ลงวันที่  ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔   เรื่อง  การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ จึงให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน  เปลี่ยนสายงาน  (ชื่อตำแหน่ง)  และกลุ่มงาน ลูกจ้างประจำ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ

ปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง)  และกลุ่มงาน ลูกจ้างประจำ  พ.ศ. ๒๕๕๕”


ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 


ข้อ ๓ หลักเกณฑ์

(1) การปรับระดับชั้นงาน

     (๑) เป็นการปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งที่มีคนครองอยู่

 

   (๒) การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นงานที่สูงกว่าเดิม 

ให้ปรับระดับชั้นได้ไม่เกินระดับชั้นสูงสุด ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง

   (๓) ลูกจ้างประจำผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้

ในตำแหน่งที่มีระดับชั้นสูงกว่าครบถ้วน โดยได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่งที่สูงกว่า     และไม่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งใหม่

  (๔) การปรับระดับชั้นงาน  ให้ปรับจากระดับ ๑  เป็นระดับ ๒  หรือจากระดับ ๒  

เป็นระดับ ๓  หรือจากระดับ ๓  เป็นระดับ ๔  ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง

- ๒ -

(ข)  การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน

     (๑) ให้หน่วยงานคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงาน รวมถึง

ความจำเป็น ภารกิจของส่วนราชการและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

    

     (๒) เป็นการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง)  ทั้งกรณีตำแหน่งต่างกัน  สายงาน

เดียวกัน กลุ่มงานเดียวกัน หรือกรณีตำแหน่งต่างกัน สายงานต่างกัน กลุ่มงานเดียวกัน หรือกรณีตำแหน่งต่างกัน 

สายงานต่างกัน  กลุ่มงานต่างกัน  โดยไม่เพิ่มจำนวนอัตรากำลังลูกจ้างประจำของส่วนราชการ



    (๓) ลูกจ้างประจำผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วน    ตรงตามที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ในตำแหน่งที่ขอเปลี่ยน


         
   (๔) ลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนตำแหน่งใหม่ต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ ของตำแหน่งนั้นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

   (๕)  เมื่อลูกจ้างประจำได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่แล้ว หน่วยงานต้องมอบหมาย

ให้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดไว้

                        (๖) กรณีที่สายงานในตำแหน่งใหม่มีลักษณะงานใกล้เคียงกับลักษณะงานในตำแหน่ง

เดิม ให้นำระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเดิมมานับรวมกันกับระยะเวลาในตำแหน่งใหม่ได้


        (ค)  การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ ที่มีอัตราค่าจ้างขั้นสูงต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูง  ของตำแหน่งเดิม  ลูกจ้างประจำผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตามที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ในตำแหน่งที่อัตราค่าจ้างขั้นสูงต่ำกว่า โดยได้รับค่าจ้างไม่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งใหม่ กรณีดำเนินการ

ใด ๆ ดังกล่าว   ให้ดำเนินการเฉพาะกรณีที่จำเป็น  พร้อมทั้งให้มีหลักฐานเป็นหนังสือแสดงความยินยอมของลูกจ้างประจำที่มีความประสงค์จะไปดำรงตำแหน่งใหม่ดังกล่าวด้วย 


        (ง)  การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่   โดยที่ตำแหน่งของลูกจ้างประจำ บางตำแหน่ง กระทรวงการคลัง  ได้กำหนดกลุ่มบัญชีค่าจ้างไว้มากกว่า ๑ กลุ่ม  ในการเลื่อนขั้นค่าจ้างกรณีดังกล่าว  ให้ใช้ขั้นวิ่ง ของกลุ่มบัญชีค่าจ้างเดิมจนถึงขั้นสูงก่อนแล้ว จึงเปลี่ยนไปใช้ขั้นวิ่งในกลุ่มบัญชีค่าจ้างที่สูงกว่า  โดยให้ได้รับค่าจ้าง   ในกลุ่มบัญชีค่าจ้างใหม่ในขั้นใกล้เคียงในทางที่สูงกว่า 

       (จ)  ลูกจ้างประจำที่ได้รับการปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น หรือการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง)      กลุ่มงาน  ต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมินบุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นผู้ที่มีผล


การประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับตำแหน่งพนักงานพิมพ์  ต้องผ่านการทดสอบความสามารถพิมพ์ดีดตามที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งด้วย 


ข้อ ๔  วิธีการ

(1) การปรับระดับชั้นงาน


              (๑) ลูกจ้างประจำที่ประสงค์ขอปรับระดับชั้นงาน ยื่นคำขอประเมินเพื่อปรับระดับชั้นงาน      ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อหน่วยงานต้นสังกัด


              (๒) หน่วยงานจัดส่งแบบคำขอประเมินของลูกจ้างประจำ รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน ของตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ขอปรับระดับชั้น  พร้อมเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินตามข้อ ๔ (ค)  ไปยัง        งานการเจ้าหน้าที่ฯ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี 

- ๓ -

(3) งานการเจ้าหน้าที่ฯ เสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และให้

คณะกรรมการประเมินลูกจ้างประจำดำเนินการประเมินตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนด


          (๔) กรณีที่ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ประกอบกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยวิธีอื่น สมควรให้ปรับระดับชั้นงานได้  งานการเจ้าหน้าที่ฯ  เสนอมหาวิทยาลัยออกคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ


          (๕) งานการเจ้าหน้าที่ฯ  จัดส่งคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

     (ข) การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน 

(1) ลูกจ้างประจำที่ประสงค์เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ยื่นคำขอประเมินเพื่อ 

เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อหน่วยงานต้นสังกัด

          (๒) หน่วยงานจัดส่งแบบคำขอประเมินของลูกจ้างประจำ รายละเอียดคำบรรยาย

ลักษณะงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานพร้อมเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินตามข้อ ๔(ค)  ไปยัง งานการเจ้าหน้าที่ฯ



(๓) งานการเจ้าหน้าที่ฯ  เสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และ

ให้คณะกรรมการประเมินลูกจ้างประจำดำเนินการประเมินตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนด



(๔) กรณีที่ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ประกอบกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ  โดยวิธีอื่น สมควรให้เปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานได้  งานการเจ้าหน้าที่ฯ  เสนอมหาวิทยาลัยออกคำสั่งแต่งตั้ง

ลูกจ้างประจำ

(๕) งานการเจ้าหน้าที่ฯ จัดส่งคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ทั้งนี้ แบบประเมินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามท้ายประกาศฉบับนี้

     (ค)  ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลตามข้อ ๔ (ก) (ข) 

ประกอบด้วย

          (๑) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


  ประธานกรรมการ

          (๒) คณบดี/ผู้อำนวยการ/สำนัก/สถาบัน/กอง 
  กรรมการ

(๓) ผู้บังคับบัญชาโดยตรง



  กรรมการ

(๔) ข้าราชการระดับชำนาญการ/ปฏิบัติการขึ้นไป
  กรรมการ



     ที่ประธานกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

(๕) ผู้อำนวยการกองกลาง



  กรรมการ

(๖) หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ฯ


  กรรมการและเลขานุการ

(๗) เจ้าหน้าที่ในงานการเจ้าหน้าที่ฯ 

  ผู้ช่วยเลขานุการ


     (ง)  การปรับระดับชั้น เปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่

งานการเจ้าหน้าที่ฯ ได้รับผลการประเมิน




ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕   

   






           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิต  บุญเอก) 






             รักษาราชการแทนอธิการบดี           

ขั้นตอนและเอกสารการปรับระดับชั้นงาน



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ

ชื่อส่วนราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

		1.  ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง *





		รหัสตำแหน่ง  :   

		ชื่อตำแหน่ง  :   



		กลุ่มงาน  :    

		



		จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชา (ถ้ามี)  :

		ระดับตำแหน่ง  :    





		2.  รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน    (หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)

     ตำแหน่งเลขที่ ................................สังกัด  ……………………………………………………………………….





		1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


6. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


7. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..






		ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง  :  

		วันที่จัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน : 



		วันที่ดำรงตำแหน่ง 

		





หมายเหตุ

*      ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553


**    ต้องสอดคล้องกับหน้าที่โดยย่อของตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว14 

       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

***   ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นลงนาม

**** วันที่ดำรงตำแหน่ง หมายถึง วันที่ได้รับการบรรจุ/วันที่เปลี่ยนตำแหน่งปัจจุบัน หรือวันที่ปฏิบัติงานจริง (ตามข้อ 2)




แบบคำขอประเมินบุคคลเพื่อปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


		ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอก)



		1. ชื่อ – สกุล...........................................................................................................................................

    วุฒิการศึกษา (ระบุวุฒิสูงสุด)............................................................................................................

    สำเร็จการศึกษาจาก....................................................................................เมื่อปี พ.ศ. ....................

2. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง......................................................ระดับ...........กลุ่มงาน.................................

    ตำแหน่งเลขที่..............................สังกัด............................................................................................

    อัตราค่าจ้าง.............................บาท ดำรงตำแหน่งปัจจุบันเมื่อวันที่.................................................

    รวมระยะเวลา....................................ปี.....................................เดือน

3. การถูกลงโทษหรือสอบสวนทางวินัย (ถ้ามี)  ( ใส่ ( หน้าข้อที่ตรงตามข้อเท็จจริง)

    (      ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย    (      ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย

    (      ) เคยถูกลงโทษทางวินัย ........................................................................................................

4. ขอประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่..................................................................................ระดับ....................

    กลุ่มงาน....................................................................................ตำแหน่งเลขที่................................

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

5. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง (เดิม)

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

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

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

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

6. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอปรับระดับชั้นงาน (ใหม่)

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

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

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

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







- 2 -


		                 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

                                             (ลงชื่อ) ........................................................ผู้ขอรับการประเมิน


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

                                             ตำแหน่ง.........................................................

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








- 3 -


		ส่วนที่ ๒ ความเห็นของผู้บังคับบัญชา



		ความเห็นของผู้บังคับบัญชา           

                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว.........................................................


เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ  และคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่ขอรับการประเมินจริง

                                                   (ลงชื่อ) ………………………………………………….ผู้บังคับบัญชา

                                                          (……………………………………………………)

                                                   ตำแหน่ง………………………………………………..


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







ขั้นตอนการเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ




                                                                                            (แบบ ลปจ.1 ตำแหน่งเดิม)

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ

ชื่อส่วนราชการ .....................................................

		1. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง *



		รหัสตำแหน่ง :

		ชื่อตำแหน่ง :






		กลุ่มงาน :

		



		จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชา (ถ้ามี) : 

		ระดับตำแหน่ง :





		2. รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน ** (หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)


     ตำแหน่งเลขที่ ..............................              สังกัด ..........................................................................................



		1. .............................................................................................................................................................

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


2. .............................................................................................................................................................


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


3. .............................................................................................................................................................


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

                                                                 ***…………………………………………..


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

                                                                                   ตำแหน่ง

                                                                              ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย





		ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : ……………………………………….

		วันที่จัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน :

................./.................../....................



		วันที่ดำรงตำแหน่ง : ****……...../…………..../…………..

		





หมายเหตุ

*      ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553


**    ต้องสอดคล้องกับหน้าที่โดยย่อของตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว14 

       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

***   ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นลงนาม

**** วันที่ดำรงตำแหน่ง หมายถึง วันที่ได้รับการบรรจุ/วันที่เปลี่ยนตำแหน่งปัจจุบัน หรือวันที่ปฏิบัติงานจริง (ตามข้อ 2)




                                                                                                                            (แบบ ลปจ.2 ตำแหน่งใหม่)

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ

ชื่อส่วนราชการ .....................................................

		1. ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง *



		รหัสตำแหน่ง :

		ชื่อตำแหน่ง :






		กลุ่มงาน :

		



		จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชา (ถ้ามี) : 

		ระดับตำแหน่ง :





		2. รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน ** (หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)


     ตำแหน่งเลขที่ ..........................              สังกัด ..............................................................................................



		1. .............................................................................................................................................................

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


2. .............................................................................................................................................................


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


3. .............................................................................................................................................................


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

                                                                 ***…………………………………………..


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

                                                                         ตำแหน่งส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย







		ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง : ……………………………………….

		วันที่จัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน :

................./.................../....................



		วันที่ดำรงตำแหน่ง : ****……...../…………..../…………..

		





หมายเหตุ

*      ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553


**    ต้องสอดคล้องกับหน้าที่โดยย่อของตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว14 

       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

***   ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นลงนาม

**** วันที่ดำรงตำแหน่ง หมายถึง วันที่ได้รับการบรรจุ/วันที่เปลี่ยนตำแหน่งปัจจุบัน หรือวันที่ปฏิบัติงานจริง (ตามข้อ 2)



แบบคำขอประเมินบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง)

และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

		ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้กรอก)



		1. ชื่อ – สกุล..........................................................................................................................................

    วุฒิการศึกษา (ระบุวุฒิสูงสุด)............................................................................................................

    สำเร็จการศึกษาจาก...........................................................................เมื่อปี พ.ศ...............................

2. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง.......................................................ระดับ...........กลุ่มงาน................................

    ตำแหน่งเลขที่..............................สังกัด.............................................................................................

    อัตราค่าจ้าง.............................บาท ดำรงตำแหน่งปัจจุบันเมื่อวันที่..................................................

    รวมระยะเวลา...................ปี..........................เดือน

3. การถูกลงโทษหรือสอบสวนทางวินัย (ถ้ามี)  ( ใส่ ( หน้าข้อที่ตรงตามข้อเท็จจริง)

    (      ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย    (      ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย

    (      ) เคยถูกลงโทษทางวินัย ........................................................................................................

4. ขอประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง……………………………………………………………………ระดับ.............................

    กลุ่มงาน...................................................................ตำแหน่งเลขที่..................................................

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

5. เหตุผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนตำแหน่ง


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

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

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

6. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง (เดิม)

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

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

7. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ขอเปลี่ยน (ใหม่)

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

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

                               ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

                                             (ลงชื่อ) ........................................................ผู้ขอรับการประเมิน


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

                                             ตำแหน่ง.........................................................

                                                       วันที่...........เดือน...........................พ.ศ......................      
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		ส่วนที่ 2 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา



		ความเห็นของผู้บังคับบัญชา               

                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................


เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่ขอรับการประเมินจริง และจะมอบหมายให้ผู้ครองตำแหน่งปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหน้าที่โดยย่อตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

หลังจากได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่แล้ว

                                                   (ลงชื่อ) ………………………………………………….ผู้บังคับบัญชา

                                                          (……………………………………………………)

                                                   ตำแหน่ง………………………………………………..


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