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

-๒(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

-๓(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
ที่ประธานกรรมการเห็นวาเหมาะสม

(๕) ผูอํานวยการกองกลาง
(๖) หัวหนางานการเจาหนาที่ฯ
(๗) เจาหนาที่ในงานการเจาหนาที่ฯ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

(ง) การปรับระดับชั้น เปลี่ยนสายงาน(ชื่อตําแหนง) และกลุมงาน ใหแตงตั้งไดไมกอนวันที่
งานการเจาหนาที่ฯ ไดรับผลการประเมิน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผูชวยศาสตราจารยกิต บุญเอก)
รักษาราชการแทนอธิการบดี

ขั้นตอนและเอกสารการปรับระดับชั้นงาน

แบบ ลปจ. 1

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ชื่อสวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :
กลุมงาน :
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) :

ชื่อตําแหนง :
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
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
*** ผูบังคับบัญชาขั้นตนลงนาม
**** วันที่ดํารงตําแหนง หมายถึง วันที่ไดรับการบรรจุ/วันที่เปลี่ยนตําแหนงปจจุบัน หรือวันที่ปฏิบัติงานจริง (ตามขอ 2)

แบบ ปม.ลปจ. 2

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)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ........................................................ผูขอรับการประเมิน
(........................................................)
ตําแหนง.........................................................
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ..............
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สวนที่ ๒ ความเห็นของผูบังคับบัญชา
ความเห็นของผูบังคับบัญชา
ขาพเจาขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว.........................................................
เปนผูมีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงที่ขอรับการประเมินจริง

(ลงชื่อ) ………………………………………………….ผูบังคับบัญชา
(……………………………………………………)
ตําแหนง………………………………………………..
วันที่………เดือน……………………พ.ศ. ........

ขั้นตอนการเปลี่ยนสายงานลูกจางประจํา

แบบ ลปจ. 1
(แบบ ลปจ.1 ตําแหนงเดิม)

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ชื่อสวนราชการ .....................................................
1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :

ชื่อตําแหนง :

กลุมงาน :
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) :

ระดับตําแหนง :

2. รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
ตําแหนงเลขที่ ..............................

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
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
*** ผูบังคับบัญชาขั้นตนลงนาม
**** วันที่ดํารงตําแหนง หมายถึง วันที่ไดรับการบรรจุ/วันที่เปลี่ยนตําแหนงปจจุบัน หรือวันที่ปฏิบัติงานจริง (ตามขอ 2)

แบบ ปม.ลปจ. 2
(แบบ ลปจ.2 ตําแหนงใหม)

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ชื่อสวนราชการ .....................................................
1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :

ชื่อตําแหนง :

กลุมงาน :
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) :

ระดับตําแหนง :

2. รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
ตําแหนงเลขที่ ..........................

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
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
*** ผูบังคับบัญชาขั้นตนลงนาม
**** วันที่ดํารงตําแหนง หมายถึง วันที่ไดรับการบรรจุ/วันที่เปลี่ยนตําแหนงปจจุบัน หรือวันที่ปฏิบัติงานจริง (ตามขอ 2)

แบบ ปม.ลปจ. 3

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

