คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การดําเนินการปรับระดับชั้นงานและการเปลี่ยนตําแหน่ง(สายงาน) ของลูกจ้างประจํา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

ข้อกฎหมาย
1.1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ได้
จัดระบบตําแหน่งลูกจ้างประจําของส่วนราชการขึน้ ใหม่ โดยจําแนกตําแหน่งลูกจ้างประจําตามลักษณะงานเป็น
4 กลุม่ งาน ได้แก่ กลุ่มงานบริการพืน้ ฐาน กลุม่ งานสนับสนุน กลุม่ งานช่าง กลุม่ งานเทคนิคพิเศษ มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป
1.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สดุ ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่
1 เมษายน 2553 ได้กาํ หนดคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจําให้สอดคล้องกับการ
จัดระบบ ตําแหน่งลูกจ้างประจําของส่วนราชการที่กาํ หนดขึ้นใหม่
1.3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถนุ ายน 2553
ได้กําหนด หลักเกณฑ์การดําเนินการให้สว่ นราชการถือปฏิบัติในเรื่องการบริหารอัตรากําลังลูกจ้างประจําในเรือ่ ง
การปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหน่ง) และกลุ่มงาน การตัดโอนอัตรากําลัง ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธกี าร ทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด การปรับระดับชัน้ งานให้สว่ นราชการสามารถปรับระดับชั้นงานของตําแหน่ง
ลูกจ้างประจํา จากระดับ 1 เป็นระดับ 2 หรือจากระดับ 2 เป็นระดับ 3 หรือจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 ได้ เมื่อผู้
ดํารง ตําแหน่งมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามทีก่ ระทรวงการคลังกําหนดไว้สําหรับตําแหน่งที่สงู กว่า ตาม
หนังสือข้อ 1.2 ทั้งนี้ ไม่เกินระดับสูงสุดในแต่ละสายงาน ที่ ก.พ. ได้กําหนดไว้
1.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 83 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553
ได้กําหนดให้ผมู้ ีอํานาจสัง่ บรรจุ หรือผูไ้ ด้รับมอบหมายเป็นผู้มีอาํ นาจสั่งบรรจุและแต่งตัง้ ออกคําสั่งแต่งตัง้
ลูกจ้างประจํา ไปดํารงตําแหน่งใหม่ กรณีการปรับระดับชัน้ งาน โดยไม่ตอ้ งขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
1.5 กระบวนการสรรหาและการคัดเลือก หน่วยงานต้องยึดตามภารกิจ ภาระงานที่
รับผิดชอบและปฏิบัติจริง ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ ด้วยกระบวนการที่
ได้มาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยให้มีคณะกรรมการในการดําเนินการจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน
ขึ้นไป
การปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจํา
คือการแต่งตั้งลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่งทีม่ ีระดับชัน้ งานสูงขึ้น กรณี
1) ระดับ ๑ - ๒
2) ระดับ ๒ - ๓
3) ระดับ ๓ - ๔
การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจํา
คือการแต่งตั้งลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่งใหม่ โดยจะต้องเป็นตําแหน่งที่กระทรวงการคลัง
ได้กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง และอัตราค่าจ้างไว้แล้ว กรณี

๑) ตําแหน่งต่างกัน สายงานเดียวกัน กลุ่มงานเดียวกัน หรือ
๒) ตําแหน่งต่างกัน สายงานต่างกัน กลุ่มงานเดียวกัน หรือ
๓) ตําแหน่งต่างกัน สายงานต่างกัน กลุ่มงานต่างกัน
2. คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิขอปรับระดับชั้นงาน ผู้ที่จะได้รบั การปรับระดับชัน้ งานต้องมี
คุณสมบัตติ รงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ กระทรวงการคลังกําหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สดุ ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 และมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตําแหน่งในแต่ละ
ระดับชัน้ งานตามที่ ก.พ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
โดยได้รับค่าจ้างไม่ตา่ํ กว่าอัตราค่าจ้างขัน้ ต่าํ ของระดับ ที่ขอปรับ และไม่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตําแหน่ง
ใหม่
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหน่ง) และกลุ่มงาน
3.1 ลูกจ้างประจํา ที่เปลี่ยนตําแหน่งใหม่ ต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใน
หน้ าที่ ของตําแหน่ งนั้ นมาแล้ว ไม่ น้ อยกว่า ๑ ปี และเมื่อได้รับการแต่งตั้ งแล้ว ส่ วนงานต้ องมอบหมายให้
ลูกจ้ างประจํ าที่ ได้ รับการเปลี่ยนตํ าแหน่ งใหม่ ปฏิ บั ติ งานให้ สอดคล้ องกั บงานในหน้ าที่ โดยย่ อ และต้ องมี
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่กระทรวงการคลังกําหนดสําหรับตําแหน่งใหม่
3.2 กรณีที่ปฏิบัติงานมาไม่ครบ ๑ ปี ให้ส่วนงานเสนอเหตุผลและความจําเป็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาเป็นรายๆ ไป
3.3 ในกรณีที่ลักษณะงานในตําแหน่งใหม่ มีลักษณะงานใกล้เคียงกับลักษณะงานใน
ตําแหน่งเดิม ให้นําระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งเดิมมานับรวมกันกับระยะเวลาในตําแหน่งใหม่ได้
3.4 กรณีตําแหน่งใหม่ มีอัตราค่าจ้างขั้นสูงต่ํากว่าตําแหน่งอัตราค่าจ้างขั้นสูงของ
ตําแหน่งเดิมลูกจ้างประจําผู้นั้น ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งครบถ้วนตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้ใน
ตําแหน่ งที่ มีอั ตราค่ าจ้างขั้นสูงต่ํากว่า โดยได้ รับค่าจ้างไม่สู งกว่าอัตราค่ าจ้างขั้ นสูงของตําแหน่ งใหม่ กรณี
ดําเนินการใดๆ ดังกล่าว ให้ดําเนินการเฉพาะกรณีที่จําเป็น พร้อมทั้งให้มีหลักฐานเป็นหนังสือแสดงความยินยอม
ของลูกจ้างประจําที่มีความประสงค์จะไปดํารงตําแหน่งใหม่ดังกล่าวด้วย
3.5 การแต่งตั้งลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่งใหม่ โดยที่ตําแหน่งของลูกจ้างประจําบาง
ตําแหน่ง กระทรวงการคลังได้กําหนดกลุม่ บัญชีคา่ จ้างไว้มากกว่า 1 กลุม่ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สดุ ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๓๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ในการเลื่อนขัน้ ค่าจ้างกรณีดังกล่าว ให้ใช้ขนั้ วิ่งของ
กลุ่มบัญชีคา่ จ้างเดิมจนถึงขัน้ สูงก่อน แล้วจึงเปลี่ยนไปใช้ขนั้ วิง่ ในกลุ่มบัญชีค่าจ้างที่สงู กว่า โดยให้ได้รบั ค่าจ้างใน
กลุ่มบัญชีคา่ จ้างใหม่ในขัน้ ใกล้เคียงในทางที่สงู กว่า
4. วิธีการประเมิน
3.1 ให้ผู้บังคับบัญชาทีค่ วบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของลูกจ้างประจําที่มคี ุณสมบัติใน
แต่ละตําแหน่ง (เฉพาะการปรับระดับชัน้ งานจากระดับ 1 เป็นระดับ 2 หรือจากระดับ 2 เป็นระดับ 3 หรือจาก
ระดับ 3 เป็นระดับ 4 ดําเนินการประเมินความรูค้ วามสามารถ ความชํานาญงานในหน้าที่ และคุณลักษณะ
เฉพาะ บุคคล แล้วเสนอให้ผบู้ ังคับบัญชาระดับเหนือขึน้ ไป 1 ระดับ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามแบบฟอร์ม
(เอกสาร 1)

5. เกณฑ์การประเมิน
5.๑ การปรับระดับชั้นงาน
1) การปรับระดับชัน้ งาน ๑ - ๒ ต้องได้รบั คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึน้ ไป
2) การปรับระดับชัน้ งาน ๒ - ๓ ต้องได้รบั คะแนนร้อยละ ๗๐ ขึน้ ไป
3) การปรับระดับชัน้ งาน ๓ - ๔ ต้องได้รบั คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึน้ ไป
5.2 การเปลีย่ นสายงาน (ชือ่ ตําแหน่ง) และกลุ่มงาน
1) การเปลี่ยนสายงานไปดํารงตําแหน่งระดับ ๒ ต้องได้รบั คะแนนร้อยละ ๖๐ ขึน้ ไป
2) การเปลี่ยนสายงานไปดํารงตําแหน่งระดับ ๓ ต้องได้รบั คะแนนร้อยละ ๗๐ ขึน้ ไป
3) การเปลี่ยนสายงานไปดํารงตําแหน่งระดับ ๔ ต้องได้รบั คะแนนร้อยละ ๘๐ ขึน้ ไป
-------------------------------

ขั้นตอนในการดําเนินการเสนอประเมินเพือ่ ปรับระดับชัน้ งาน/เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหน่ง)
และกลุ่มงานของลูกจ้างประจํา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
-------------------------------------๑. ลูกจ้างประจําใน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 และลูกจ้างประจําในสถานศึกษา ผูป้ ระสงค์ปรับ
ระดับชัน้ งาน/เปลี่ยนสายงาน และกลุม่ งาน ยื่นเอกสารต่อกลุ่มอํานวยการ/สถานศึกษา แล้วแต่กรณี ดังนี้
๑.๑ คําขอประเมินบุคคลและผลการปฏิบตั งิ าน ตามแบบที่ สพฐ. กําหนด (ให้ ผอ.สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 1/ผู้อํานวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณีเป็นผู้ลงนามรับรอง) จํานวน ๓ ชุด
๑.๒ แบบประเมิน ตามแบบที่ สพฐ. กําหนด จํานวน ๓ ชุด
๑.๓ สําเนาทะเบียนประวัติลกู จ้างประจํา ซึง่ รับรองความถูกต้องโดยเจ้าหน้าทีข่ อง สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 1 จํานวน ๑ ชุด
๑.๔ หนังสือแสดงความยินยอมของลูกจ้างประจํา ตามแบบที่ สพฐ. กําหนด (เฉพาะกรณีเปลี่ยน
ตําแหน่งไปแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งที่มอี ัตราค่าจ้างขัน้ สูงต่าํ กว่าอัตราค่าจ้างขัน้ สูงของตําแหน่งเดิม)
๒. กลุ่มอํานวยการ/สถานศึกษา จัดทําเอกสารชีแ้ จงและรับรองประกอบการเสนอประเมินเพื่อปรับ
ระดับชัน้ งาน/เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหน่ง) ของลูกจ้างประจํา ตามแบบที่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กําหนด
๓. จัดส่งเอกสารตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ดังนี้
๓.๑ กลุ่มอํานวยการจัดส่งถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล (กรณีลูกจ้างประจําใน สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 1)
๓.๒ สถานศึกษาจัดส่งเอกสารถึง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 (กรณีลูกจ้างประจําใน
สถานศึกษา)
๔. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 รวบรวมเอกสารจากข้อ ๓ แล้วจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัตฯิ
๕. คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตฯิ ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์การพิจารณาตามทีก่ ําหนดในแนว
ปฏิบัตงิ านการบริหารอัตรากําลังลูกจ้างประจํา สังกัด สพฐ.
๖. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ดําเนินการสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินฯ
7. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 จัดส่งคําขอประเมินและแบบประเมินของผู้ทมี่ ีคุณสมบัติครบถ้วนให้
คณะกรรมการประเมินฯ กรณีมีผู้ขาดคุณสมบัติให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินทราบพร้อมเหตุผล
8. คณะกรรมการประเมินดําเนินการประเมินฯ ตามที่กาํ หนดในแนวปฏิบตั ิงานการบริหารอัตรากําลัง
ลูกจ้างประจํา สังกัด สพฐ. และรายงานผลการประเมินให้ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ทราบ
9. ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 สั่งแต่งตั้งผู้ผา่ นการประเมิน ทั้งนีไ้ ม่ก่อนวันทีไ่ ด้รบั เอกสารตาม
ข้อ ๓ ครบถ้วนสมบูรณ์

แบบคำขอประเมินบุคคลและผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
กำรปรับระดับชั้นงำนของลูกจ้ำงประจำ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอรับกำรประเมิน

1. ชื่อ-สกุล................................................................................................................................................................................................
วุฒิการศึกษา......................................................................................................................................................................................
2. ปัจจุบนั ดารงตาแหน่ง............................................................ระดับ………….............กลุ่มงาน........................................................
ตาแหน่งเลขที่.....................................สถานศึกษา/หน่วยงาน.......................................................................................................
สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 1 อัตราจ้าง......................................บาท
ดารงตาแหน่งปัจจุบนั เมื่อวันที่...................................................................................... รวมระยะเวลา.............ปี ............เดือน
3.

เคยถูกลงโทษทางวินยั
ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
ไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย

4. ขอประเมินเข้าสู่ตาแหน่ง................................................................ ระดับ....................... กลุ่มงาน...............................................
ตาแหน่งเลขที่........................................ สถานศึกษา / หน่วยงาน................................................................................................
สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 1
5. เหตุผลความจาเป็น
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
6. หน้าที่ความรับผิดชอบเดิม
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ............................................................ผู้ขอรับการประเมิน
(............................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ...............

-2คำรับรองของผู้บังคับบัญชำ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................................
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมกับตาแหน่งที่ขอรับการประเมิน

ลงชื่อ.................................................................ผู้บังคับบัญชา
(............................................................)
ตาแหน่ง.....................................................................
วันที่............เดือน..................................พ.ศ..............

หมำยเหตุ ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้อานวยการโรงเรียน / ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

กำรเตรียมเอกสำรสำหรับกำรเสนอคำขอรับกำรประเมินบุคคล
ในกำรปรับระดับชั้นงำนและกำรเปลี่ยนสำยงำน(ชื่อตำแหน่ง) ของลูกจ้ำงประจำ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 1
……………………………….
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แบบคาขอประเมินบุคคล
จานวน 1
แบบประเมินบุคคล
จานวน 3
แบบสรุปผลการประเมินบุคคล
จานวน 1
สาเนาใบผ่านการฝึกอบรมทดสอบมาตรฐานงานฝีมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จานวน 1
สาเนาทะเบียนประวัติลูกจ้างประจา
จานวน 1
คาสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน / รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานที่ทาในตาแหน่งหน้าที่นั้นๆ
หรือที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
จานวน 1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
เล่ม

