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สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท  จังหวัดนนทบุรี  11000 
 

       7  กันยายน  2553 

เร่ือง  การแตงตั้งลูกจางประจําไปดาํรงตาํแหนงใหม 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

อางถึง   1.  หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่  สธ  0201.034/ว 187   
                ลงวันที่  18  มิถุนายน  2553 
             2.  หนังสือสํานักงาน ก.พ.  ที่  นร  1008/ว 21  ลงวันที่  16  มิถุนายน  2553   
           3.  หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0428/ว 83  ลงวันที่  17  สิงหาคม  2553   

ส่ิงที่สงมาดวย  1.  ข้ันตอนการดําเนินการแตงตั้งลูกจางประจําไปดาํรงตําแหนงใหม 
          2.  หนังสือที่อางถึง 3 

  ตามหนังสือที่อางถึง 1-2  แจงวา  สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการจัดระบบตําแหนง

ลูกจางประจํา  รวมทั้งกําหนดระดับชั้นงานและหนาที่โดยยอของลูกจางประจํา  โดยใหมีผลบังคับตั้งแต

วันที่  1  เมษายน  2553  เปนตนไป  พรอมกับมอบอํานาจใหสวนราชการ (กรม)  สามารถบริหาร

อัตรากําลังลูกจางประจําในสังกัดในกรณีตางๆ ได  โดยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนงและปรับระดับชั้นงานของลูกจางประจําในสังกัด พ.ศ. 2553  และ

เกณฑกําหนดตําแหนงและจํานวนลูกจางประจําที่มีไดในแตละสวนราชการใหถือปฏิบัติไปแลว  พรอมกับ

ใหสวนราชการทุกแหงจัดทํารายละเอียดคําบรรยายลักษณะงานของตําแหนงลูกจางประจําทุกตําแหนงใน

สังกัด  สงไปใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขภายในเดือนสิงหาคม  2553  ความละเอียดแจงแลว  

นั้น   
  โดยที่  ขณะนี้กระทรวงการคลังโดยหนังสือที่อางถึง 3  ไดมอบอํานาจใหสวนราชการ (กรม) 

สามารถออกคําส่ังแตงตั้งลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหมได  โดยไมตองขอทําความตกลงกับ

กระทรวงการคลังในกรณีตางๆ สรุปได  ดังนี้ 
   1.  การปรับระดับชั้นงานที่สูงกวาเดิม 
   2.  การเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหนง) และกลุมงาน  ทั้งกรณีตําแหนงตางกัน  

สายงานเดียวกัน  กลุมงานเดียวกัน  หรือกรณีตําแหนงตางกัน  สายงานตางกัน  กลุมงานเดียวกัน  และ

กลุมงานตางกัน  โดยกําหนดวา  เมื่อมีการเปล่ียนสายงาน  (ช่ือตําแหนง) แลว  สวนราชการจะตอง

มอบหมายใหลูกจางประจําที่ไดปรับเปลี่ยนตําแหนงใหม  ตองปฏิบัติงานใหสอดคลองกับงานในหนาที่

โดยยอดวย  (ปฏิบัติงานตรงตามลักษณะงานของตําแหนง) 
           /ขอ 3. ..... 



- 2- 

 

 

   3.  การแตงตั้งลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหมที่มีอัตราคาจางข้ันสูงต่ํากวา

อัตราคาจางข้ันสูงของตําแหนงเดิม  ลูกจางประจําผูนั้นนอกจากตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบถวน

ตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไวในตําแหนงที่อัตราคาจางข้ันสูงต่ํากวา  จะตองไดรับคาจางไมสูงกวา

อัตราคาจางข้ันสูงของตําแหนงใหมดวย  การดําเนินการในลักษณะนี้ใหดําเนินการเฉพาะกรณีที่จําเปน  

พรอมทั้งใหมีหลักฐานเปนหนังสือแสดงความยินยอมของลูกจางประจําที่มีความประสงคจะไปดํารง

ตําแหนงใหมและยินยอมลดขั้นคาจางดังกลาวดวย 
   4.  การแตงตั้งลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหม  ซึ่งตําแหนงลูกจางประจําบาง

ตําแหนง  ไดกําหนดกลุมบัญชีคาจางมากกวา  1  กลุม  ในการเลื่อนขั้นคาจางใหใชข้ันวิ่งของกลุมบัญชี

คาจางเดิมจนถึงข้ันสูงสุดกอนแลวจึงเปลี่ยนไปใชข้ันวิ่งในกลุมบัญชีคาจางตามที่กําหนดไว  โดยใหไดรับ

คาจางในกลุมบัญชีคาจางใหมในขั้นใกลเคียงในทางที่สูงกวา  เชน  ตําแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข  

ระดับ 2  กําหนดใหใชกลุมบัญชีคาจาง  กลุมที่ 1 - 2  กรณีดังกลาวนี้ในทางปฏิบัติคือ  พนักงาน

ชวยเหลือคนไขผูนี้จะตองไดรับการเลื่อนขั้นคาจางในบัญชีกลุมที่  1  ไปจนถึงข้ันสูงสุดของบัญชี  คือข้ัน 

18,190  บาทกอน  แลวจึงขามไปรับการเลื่อนขั้นคาจางในบัญชีกลุมที่  2  แทน  ในข้ันใกลเคียงในทางที่

สูงกวา  คือข้ัน  18,380  บาท  เปนตน 

  เพ่ือใหการแตงตั้งลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหมเปนไปเพื่อประโยชนของทางราชการ  

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีมาตรฐานเปนไปในแนวทางเดียวกัน  จึงขอใหสวนราชการดําเนินการตาม

ข้ันตอนดังรายละเอียดที่แนบทายนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย  จะเปนพระคุณ 

            ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

 

 

 

 

 
กลุมบริหารงานบุคคล 
โทร. 0 2590 1350 
โทรสาร  0 2590 1424 
http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm
หมายเหตุ  สาํเนาสงโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป  และราชการบริหารสวนกลาง 
               ที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค  

http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm


ขั้นตอนดําเนินการแตงตั้งลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหม 

ในกรณีที่สวนราชการตองดําเนินการเปลี่ยนตําแหนงหรือปรับระดับชั้นสูงขึ้นใหกับลูกจางประจํา 

 

1. สํารวจตําแหนงลูกจางประจําในสังกัด  ที่ปฏิบัติงานสอดคลองตรงตามลักษณะงานในหนาที่

โดยยอ  ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดโดยหนังสือ  ที่  นร  1008/ว 14  ลงวันที่  31  

มีนาคม  2553  โดยพิจารณาจาก ลปจ. 1 ที่หนวยงานสงมาให และตรวจสอบวามีคุณสมบัติ

ครบถวนตรงตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  โดยหนังสือ  ที่  กค  0428/ว 38  ลงวันที่  1  

เมษายน  2553  หรือไม 

2. จัดทําบัญชีรายชื่อแยกประเภทกิจกรรม  กรณีที่ตองดาํเนนิการเปลี่ยนตาํแหนงหรือปรับระดบัชั้น

สูงข้ึน 

3. จัดประชุมชี้แจงใหผูบังคับบัญชาทุกหนวยงานรวมถึงลูกจางประจําทุกทาน  ไดรับทราบ

เก่ียวกับเร่ืองการพัฒนาระบบตําแหนงลูกจางประจําตามระบบใหม  ตามหนังสือสํานักงาน  ก.พ.

ที่  นร  1008/ว 14  ลงวันที่  31  มีนาคม  2553  โครงสรางบัญชีคาจางใหม ตามหนังสือ

กระทรวงการคลัง ที่  กค  0428/ว 38  ลงวันที่  1  เมษายน  2553  คําส่ังสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่  2102/2553  ลงวันที่  30  กรกฎาคม  2553  เร่ือง  การ

ปรับเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจําเขาสูตําแหนงตามระบบใหม  ที่มีผลบังคับ  ตั้งแตวันที่  1  

เมษายน  2553  เปนตนไป  รายละเอียดหลักเกณฑที่สวนราชการตองถือปฏิบัติ  ตามหนังสือ

สํานักงาน ก.พ.  ที่  นร  1008/ว 21  ลงวันที่  16  มิถุนายน  2553 และหนังสือ

กระทรวงการคลัง  ที่  กค  0428/ว 83  ลงวันที่  17  สิงหาคม  2553  รวมทั้งหลักเกณฑ

วิธีการเปล่ียนตําแหนงและปรับระดับชั้นงานสูงข้ึนของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่  สธ  0201.034/ว 187  ลงวันที่  18  

มิถุนายน  2553  ที่กําหนดใหใชกับลูกจางประจําในสังกัดทุกตําแหนง  ใหทุกทานไดเขาใจ

อยางชัดเจน  พรอมสงบัญชีรายชื่อผูปฏิบัติงานตรงและไมตรงตามตําแหนง  ซึ่งมีคุณสมบัติ

ครบถวนตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่สํานักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลังกําหนด

ใหกับหนวยงานตางๆ ในสังกัดรับทราบ  เพ่ือดําเนินการตอไป 

4. วิเคราะหงานและจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปรวมกับหนวยงานที่ เ ก่ียวของ  ไดแก  

โรงพยาบาลชุมชนตาง ๆ   เพ่ือกําหนดกิจกรรม  เชน  การเปลี่ยนตําแหนง  การปรับระดับชั้น

งานสูงข้ึน  การยายโดยการตัดโอนตําแหนง ทั้งภายในจังหวัด และขามจังหวัด  การเลื่อนข้ัน

คาจาง  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  เปนตน  รวมทั้งจัดแผนงานยอยของ

แตละกิจกรรมวามี  ขั้นตอนใดบาง  ระยะเวลาเทาใด  เชน  การเปลี่ยนตําแหนงหรือการปรับ

ระดับชั้นงานสูงข้ึนควรดําเนินการปละก่ีครั้ง  และระยะเวลาใดที่เหมาะสมในแตละครั้ง  

ผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมและประกาศแผนงานดังกลาวใหทุกหนวยงานในสังกัดรับทราบและ

ถือปฏิบัติตอไป 
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5. กรณีสวนราชการประสงคจะดําเนินการในเรื่องตาง ๆ  ดังนี้ 

          5.1  การปรับระดับชั้นงานสูงขึ้นใหกับลูกจางประจําในสังกัดที่ปฏิบัติงานตรงตาม

ลักษณะงานที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดหนาที่โดยยอไว (ว 14/31 มี.ค. 2553) และมี

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบถวนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด (ว 38/1 เม.ย. 2553) 

          ใหเร่ิมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปและแผนงานยอยตามที่หนวยงานกําหนด  

โดยมีหนังสือแจงหนวยงานพรอมสรุปหลักเกณฑวิธีการปรับระดับชั้นงานสูงข้ึนของ

ลูกจางประจํา พ.ศ. 2553  พรอมสงแบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา

ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด  เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการให

เปนไปตามวัตถุประสงค  ซึ่งในหนังสือดังกลาวควรกําหนดระยะเวลาสงเร่ืองคืนกลับไปยังงาน

การเจาหนาที่ของตนสังกัดพรอมสงแบบประเมินบุคคลฯ  และแบบ ลปจ.1 ของงานในชั้นงานใหม 

          อนึ่ง  กรณีลูกจางประจํารายใดที่ปจจุบันปฏิบัติงานไมตรงตามตําแหนงและหนาที่โดย
ยอตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด  ใหตรวจสอบขอมูลยอนกลับวา  ในอดีตเคยปฏิบัติงานที่

ตรงตามตําแหนงมาแลวหรือไม  และมีระยะเวลาของการปฏิบัติงานตรงตามตําแหนงครบถวน

ตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหรือไม  ถามี

ระยะเวลาการปฏิบัติงานตรงครบถวน  สวนราชการจะตองมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานใน

ตําแหนงที่ขอปรับระดับสูงข้ึนพรอมระบุชวงเวลาอยางชัดเจน  เพ่ือประกอบการพิจารณาของ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และตองเปนผูผานการประเมินบุคคลและผลการ

ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่กําหนดไวดวย 

          กรณีที่ลูกจางประจํารายใดที่ปฏิบัติงานไมตรงตามตําแหนงมาตั้งแตเร่ิมบรรจุเปน

ลูกจางประจํา  กรณีนี้ไมสามารถขอปรับระดับชั้นงานสูงข้ึนได  เพราะไมเปนไปตามคุณสมบัติ

เฉพาะตําแหนงตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว  (ขาดประสบการณของตําแหนง ที่จะ

แตงตั้ง)  

          วิธีแกไข  สวนราชการจะตองมอบหมายใหลูกจางประจํารายดังกลาวไดมีโอกาสไป

ปฏิบัติงานใหตรงกับลักษณะงานในตําแหนงบาง   เ พ่ือให เปนไปตามหลักเกณฑที่

กระทรวงการคลังกําหนดไว 

* สําหรับการปรับระดับชั้นงานสูงขึ้น  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กําหนดใหปรับระดับตามลําดับชั้นงาน  คือ  ใหปรับจากระดับ  1  ไประดับ  2  หรือจาก

ระดับ  2  ไประดับ  3  และจากระดับ  3  ไประดับ  4  ตามลําดับ   
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          5.2  การเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหม  กรณีตําแหนงตางกัน  

สายงานเดียวกัน  กลุมงานเดียวกัน  หรือกรณีตําแหนงตางกัน  สายงานตางกัน  กลุมงาน

เดียวกัน  หรือกรณีตําแหนงตางกัน  สายงานตางกัน  กลุมงานตางกัน  ตําแหนงใหมดังกลาว

จะตองเปนตําแหนงที่ถูกกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบโดยยอไวแลวใน  ลปจ.1  และมี

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่กระทรวงการคลังกําหนดสําหรับตําแหนงใหมดวย 

           ในกรณีที่สายงานในตําแหนงมีลักษณะงานใกลเคียงกับลักษณะงานในตําแหนงเดิม  

ใหนําระยะเวลาในการดํารงตําแหนงเดิมมานับรวมกับระยะเวลาในตําแหนงใหมได 

          ใหเร่ิมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจําปและแผนงานยอยตามที่หนวยงานกําหนด  

โดยมีหนังสือแจงหนวยงานพรอมสรุปหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจําใน

สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553  และเกณฑกําหนดตําแหนงท่ีมีไดใน

สวนราชการ  ซึ่งในสวนของหนวยงานเจาของตําแหนง  ใหเร่ิมจากตรวจสอบเกณฑกําหนด

ตําแหนงท่ีมีไดในสวนราชการ  จํานวนลูกจางประจําที่ครองตําแหนงวาในปจจุบันมีผูที่ครอง

ตําแหนงครบตามเกณฑแลวหรือไม  ยังขาดตําแหนงใด  จํานวนเทาใด  ที่เหลือจึงจะประกาศ

รับสมัครตามจํานวนตําแหนงที่ขาดอยู  ซึ่งจะเปนไปตามแผนงานที่หนวยงานจัดทําไววา  

ชวงเวลาใดจะเปดรับสมัครตําแหนงใด  เชน 

          สวนราชการประสงคเปดรับสมัครตําแหนงพนักงานธุรการ  พนักงานการเงินและบัญชี  

พนักงานพิมพ  ตองสํารวจวาตําแหนงขางตนนี้มีผูครองตําแหนงอยูแลวจํานวนเทาใด  ขาดอยู

เทาใด  โดยตรวจสอบไดจากคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2102/2553  ลงวันที่ 

30 กรกฎาคม  2553  เร่ือง  การปรับเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจําเขาสูตําแหนงตามระบบ

ใหม  กรณีที่มีผูครองตําแหนงยังไมครบตามเกณฑ  สวนราชการเจาของตําแหนงสามารถ

เปดรับสมัครตําแหนงตางๆ  ตามจํานวนที่ขาดอยูได  สําหรับกระบวนการเปลี่ยนตําแหนงให

เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา พ.ศ. 2553  หากตองการ

ศึกษาเอกสารและตัวอยางตาง ๆ ของการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจางประจํา  เพ่ือ

เปลี่ยนตําแหนงใหมสวนราชการสามารถศึกษาไดจาก  หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข  ที่  สธ  0201.034/ว 9  ลงวันที่  18  มกราคม  2553   

          อน่ึง  การดําเนินการของสวนราชการจะตองยึดหลักสมรรถนะ  ความเทาเทียมใน

โอกาส  โดยคํานึงถึงภารกิจและประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  ดวยกระบวนการที่

เปนมาตรฐาน  เปนธรรม  โปรงใส  และตรวจสอบได 
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6. 

 
ใหรวบรวมเอกสารตาง ๆ ทั้งการปรับระดับชั้นสูงข้ึน  และการเปลี่ยนตําแหนงตามขอ 5 สงให

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการ  โดยเสนอเปนหนังสือจังหวัดลงนามโดย

ผูวาราชการจังหวัด  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 

7. เมื่อลูกจางไดรับการเปลี่ยนตําแหนงใหมแลว  สวนราชการเจาของตําแหนงจะตองมอบหมาย

ใหลูกจางประจําที่ไดรับการปรับเปลี่ยนตําแหนงใหมดังกลาว  ไปปฏิบัติงานใหสอดคลองและ

ตรงตามตําแหนงใหม  เพ่ือใหลูกจางประจําดังกลาวไดรับความกาวหนาในสายงานตอไป 

 

 

   คําชี้แจงเพิ่มเติม 

 

• การปรับระดับชั้นงานสูงข้ึนหรือการเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจําไปดํารง 
ตําแหนงใหม  จะไมมีผลกระทบที่ทําใหอัตราคาจางเปลี่ยนแปลงในขณะนี้  เพราะลูกจางประจํา

ทุกรายยังไมมีผูใดไดรับคาจางเต็มขั้นในขณะนี้  เนื่องจากโครงสรางบัญชีคาจางไดปรับขยายเพิ่ม

ข้ันคาจางสูงข้ึนจากโครงสรางบัญชีเดิม 

• สําหรับลูกจางประจํารายใด  ที่ไดรับคาตอบแทนรายเดือน  ตั้งแตวันที่  1 
เมษายน  2547  (เงินติดดาว)  ขณะนี้ยังไมควรเสนอขอปรับระดับชั้นงานสูงข้ึนหรือเปลี่ยน

ตําแหนงใหมจนกวาคาจางจะเต็มข้ันสูงของกลุมบัญชีที่ไดรับ  เพราะเมื่อทางราชการมีคําส่ังแตงตัง้

ใหดํารงตําแหนงใหมแลว  ทางราชการจะงดการเบิกจายเงินตอบแทนรายเดือน ฯ (เงินติดดาว) 

ดังกลาวทันที  การดําเนินการขอปรับระดับชั้นสูงข้ึนหรือเปลี่ยนตําแหนงใหม  ควรกระทําใน

ชวงเวลาเมื่อไดรับอัตราคาจางถึงข้ันสูงของตําแหนงเดิมแลว 

• กรณีลูกจางประจํารายใดซึ่งประสงคจะเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหนง) ใหม   
แตปรากฏวาตําแหนงใหมนั้นไดกําหนดอัตราคาจางข้ันสูง  ต่ํากวาอัตราคาจางข้ันสูงของตําแหนงเดิม   
สวนราชการจะดําเนินการไดเมื่อลูกจางประจํารายดังกลาวมีหลักฐานเปนหนังสือแสดงความยินยอม 
จะขอเปลี่ยนตําแหนงใหมและยอมใหลดขั้นคาจางลง  โดยลูกจางรายนี้จะไดรับคาจางไมสูงกวา 
อัตราคาจางข้ันสูงของตําแหนงใหม  และหนังสือแสดงความยินยอมดังกลาวจะตองสงไปให 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประกอบการพิจารณาจัดทําคําส่ังแตงตั้งดวย 
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• การเปดรับสมัครเพื่อใหลูกจางประจําเปลี่ยนตําแหนงใหมของสวนราชการ 
 เจาของตําแหนง  สามารถดําเนินการไดเฉพาะสายงาน (ช่ือตําแหนง) และสูงไมเกินระดับ 2   

ตามเกณฑที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไวเทาน้ัน  หากสวนราชการใดตองการ

กําหนดตําแหนงเพ่ิมเติมหรือระดับตําแหนงที่สูงกวาเกณฑที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุกาํหนด   
ใหขอทําความตกลงกับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกอน  โดยจะตองชี้แจงเหตุผล

ความจําเปน  พรอมสงผลการวิเคราะหการประเมินคางานของตําแหนงดังกลาว  หนาที่ความ

รับผิดชอบของตําแหนงเกาและใหม  จํานวนผูปฏิบัติงานในสวนราชการนั้นที่อาจเปนขาราชการ  

พนักงานราชการ  ลูกจางประจําและชั่วคราว    และหนาที่ความรับผิดชอบของแตละตําแหนงขางตน
ในหนวยงานที่ขอกําหนดตําแหนงนั้น  รวมทั้งปริมาณงานยอนหลัง   3  ป  ของตําแหนงที่

ขอกําหนด  เปนตน  เพื่อประกอบการพิจารณาของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

เมื่อไดรับอนุมัติการกําหนดตําแหนงดังกลาวแลว  จึงสามารถดําเนินการในขั้นตอนตอไปได   
 



il a-rlir;l tJil'lT

nn:riri",\l;Y|1 Lll

* F) A q..:r>
j a:t'1r T1 I ..: :--:--:-..

;ud .9.1..{.,9,;.1"

,"*.,..,1i-..1.?..T,

J
'fi fln w28tr q)

J
ttar

r?tru rJ d'o n5 y.lr j ?.xr{'rr -r5 il,qt

&qfrq r, u{r6anrsnr?rn,}sfi#q fr'nn

d no 041St'J As m{ry?+d ?

o4ib1r ?t n$'ud zE uJrrsu a$48

fiquruu asso

----l
,1.i: llili 

I, r!;t;ril I

t7 tT+ 
I

fi fi, ?55$

11! f
n rru d-: #r q n4r{ dsv,q'itil lfir r.q dtiud.r"hEd

il6*

a" urTqdadrfnqru n.*. d ?s 1008/n zr s+{ud lo fiqurils ?ESs

mruugf{6sddrsfi{ t t#liruunw#nEnsud*eu46n",rsdenfiun.lnrei"?#rqn{r*rJar4r

lrjdmqd'iuwd{lud ussacu$rf{frsd$r'ifiq a d'rfnq.iu R"?q. sJaudruret#d*umgn,,!$,$,1rJ,r?n

d%fiunr *u?qta$'nn rir #q q n4r*rlru4r n rfi nrn l#uer#u#u* r u n rrurJd* ue r*u.u {da dlru*,r )

u*xn{eltru nrtt*'a?audmplritd'qqn4'r*ilex4rnrEltildeug$n'ra1# tmelt#rfirs*unrrnrru

u s'n m nsr{rsn sTG rrr # n r:m r?e n rffi f* fi 1x4un nr1r"r n srda n u4q n6r fu

nss$?.e{n1rn#qfiqnsgurudr r#let#nrnr?sqrs{'u4qn6msa{qn4xl!*d,xrf,€d?ufisnr?

nde'l#E unvfr:Jas6vr6n*otodudu 4tlfiusxmffinffinu#qdsd#tqfiq r *ns1#$*dlstemril{'a te
nrxrutflarunffiilf,rr{n'ltnd'*ir#tsgn{r*dev,{1 ?t"f,. zsae eqndr'*iu*.r&qn4tqdrc,qrtr1dra,?

dlrrudqtraaitfi In*bJfra*mdrmmc*mnnefi'unervrrnsnmm#{ tunrffiderlslrid
't . n rcfi nmriFuecffu-ffu{ru

b
t-l nrfldsrf,'.rqn4rnlm{t1*c$ffidrusd.ttwdtuswfi'tu+re.n'lrd4wr.Jrd*r t#d,}w,.}sng

rJfurr6u#ulfr1sisnursfi'u#uquq*dd"ldrr3"ru n"n. frruun16t.*crr{ns$r$udq rdeqn4r*:.jev4rffrtu
frqru**tffiraw'lsfi'lisu*qnt*rdnt*ry,ruurnrnff.lfittru*lfludruudqdfissd'u#u6*n.lmnrfiru 

Inu'lfi'Su
pir4rqHHrndrffnmEh{rofudrmtfuuud*dq*n,$'l 

$ns?+iryn'jrfnrrrir{r*#r*q-rqe*Sru*il*t*aj

t"e ns{fisruturi.rdfrexdu I - s rsnsarfi'u e I d??a#,} d,r$mrmssrillrnfirrqun
qrunu:3filerrrsfrr*ud-rtdzulfi$er*dnrrorr*n,rend'ql#rirsunt{$6,:lfi 

TnEr1,Xdrfi"rfr{n"}ru

/ t14*t136il' ..,

:



z

t14t'l'lu6tuRn36onfl#CI':rYurarTrdri':ruf,ufiptgouqrilnrrfrefir:oilrarra lru rflu{r.irunrer1arlfruzun
ernn'rr:-lfrriEtruluurird ra6cnrraou{orderu uiantd'runr:sni .,.6e?6du r drr,rir:radnLnru*r,i

a-l
Itn;QEnrnlrvffiu lf'dturitnmriruuprnrlJneliln4&i'lrfili$CI"r*Fi,n;driu,lil{tdnrrudulunu*rr

t.e nrsfidrir',,rrj'rdfirvd':.: + u?orvnr'r-r /t t#niafii do.rrrrrunrrprd'rrirr,ulnl,ir$d
tfrf,unrerrriu#ofid.rodrrrvr.irff'rnoirrfr'n.rrfliu{dairun.,rilryrfiuriu 

drr,riuradnrnsur{*nr.ignrr
r]avrfiu d'luer{nrtarrurrnrirr'luprtfrnra-inrrr6rrfiuunvru:.r1yfilmarrisinypirurarir 

rdu lri{^d.l
zun*urpiuu?ezun,rrudrffry u?o4fidu 1 r'ruduiufiilnx?

' z. nrrfrnrr*-Jdruua'iurru doeirr,ruri.r) uavneir.i*,ru ,,.,.'.. sE 
, 

t rcYl Dl6lvll6\l

2'1 nrruritfr'tqn{'r{ilrv'irh.Jdrr{pilruri.rtr,lri nrnipiruvrri.rrirrri'u 6,jfl,i,ru
tBr'errriu nqltrurfrurffu v?orrrrfidrrrr,lrirrirtriu d-rrL.rrupir.:fr'u nq'urrulfrr,:ri,r u6anrrfi
rfirtiudtsi'r'rrYu nru{rurir':riu nq'ru.rTurir.rtru #u rirururirh,l:jr,'onui..rl.yfiuo,fluui-,,u,or"i.:dq1n

firuuprrafr'rdnrrruflufrnrtaulprsde qrunrufilav*rvdrriudr lrnydnrnird'r"r'l{udr rrnyqyrin.l
ruauu:flr:i#qn{rtrJ:'r'irdtdirll'luJduudrurarl'rtr,rri rjfr:jEtrul#nennda.:ri'u"rruluurirfilprrLda
Itn uq n{r'l:Jry'{rer ud",1n rl r"; rfu.rfi n runruffr reylrydr lii,lil* pr.udnr*rr?,q n^r?rrd.{ ri r lr undrufli
riruur.i,r"[uri

z'e lunenifrnrils'iuixdrrlllr"i.rtrarifrd'nuruv'rrutndr6u.rf,unnurur.lrulupirur.rd.r

i'il lr'lrirrvwtrnr'lunrrpirr{druuri*rfiurrfir-rmsirTufrilrysvnnrlu,iruuuirty;.,,1fr

s' n*uFi{#{qn4r'r:Jmdrlildr#.:errrir,uri,:1r,uridfi,iirn'rirdrrrr-un.rfr.rn,j"rdn*nirdr.:#uq.r

1e{pi'ltt'rtilufiru qndr'lilrrdrrf#ufr'orfinrnrniluElsflr;p'*r,r,*^i,rpl*ry.:umrrfrnr*rr,ronrr*d.r

riT,uuert{lr*dlrr'lri':fidnrrnir4't':rreu'4{drndi Tpruteiflr:rir4rutrr4,rnrdnmrir{r.r#u4trrn*dr*urjrlrarj

nr#dlfiunrrln 1 d'.:nnirr lrldrlfiun"leiar rsnr#ddrullu r,^rflosr,rrttfrfivrd'ng,rrarfluuri.rdo
tt6nqnrrruflilri0:rtn':n ndr'rritv4rdfinrrrurjrvardqyTrJnrr{d.ruuil.,?turid'.innirrfi.1Er

4' nreimi'r#':'qn{r'iile;drhJr.i':ridriLr,tri,:1,ril IrrErddrioudrrn.rqnq..,nrtrrdrur.rdruurj.r

:t:1tt:l]1nrd':16'riTaunn{rr:irgdnf 
rdr*'ii'rirnn,ir r nej* nrruu:i"rdonsyy}r,}.rnranfft ri,,:rdrinrfi nn 0428/ r 3s n'l{ud t til1*'rr1r 2sr3 "Lunra,dnu#uri'r{r,:nrrflBi.rnnrn 

1'l1,i,riui.r:*r
nrEirurTrgdrirdr':rfr'sufi''r#u4triou udr6':uJfiruu1Lltf#ui":1un{ilrirgdri.ld.orrq*n,:r 

lerutr},idflu
rir4'r'rtunrjrriegfirirdr-itu*1u?iu1nffi,fieic1uv*.rd4,r nir 

{

i AiJ.: ..



i , Y t r o Lr ro o r q I r I 4 vafir n1?rfii{fr'{qn{trlry,irTrJdrrcdrnurirlrail drucrnnrrdorErruffnd}rttnu:

Fl?'rl.rrvi'lrfiurufi'uluTonrn Tprudrfl.:fi.rnrrfistrnyrJrrlfltftCItyl"]'3?'l{nrerfludrfrrg ttnvFlltfruil'l?

frrfl nrvurunrtfr rilurrn?glu rilumrru T:jrqln unrnmqnautfr

.3<lJo,d'aoa,ltt
s.l ttfl uil 1 tilfl Ltl? n yl ?'t]J rrn ynoilfl rl Ft Flo [u

tl 4.vr.i rl8$ ufifln?gYl??$ff1fi?fii.fis,t
r#oTil:eflrrt:r!ffifiq1?m1 

ra. t -,f1.
q3tiJuil?3qg|$ lr r 'i' rr t " "t" - '1r''!,:' :

'"u7r-**

{rirr',qrlrtnind irittirliq

fi dr u: s nr rn ol*u? rti :titrlri
I ., . t

$ I 6, il" l55i
nrrriry6nnr.r

n rj u rt'niu'r aril u n n 41.i

Ivip. O 2271 g11g

tvirc{ra A 2271 3iir
www.cgd.go.th

UA
1A|L6f]'iFt'l'luuuno

(ureru?n d'a{nr)

:t{dn PrnrgYl:rI nt tn',it

rTruri"rnrir,rnrailc drur 1 u4ro uor"dA*

irl s;ou nqiu ffi,t. r;lrfrufit:
lA

I ttI ttL{/

ilr taioi ltu;-iu 't;l )

r e: ; il i: pr n :; :r:';r :'; + rtr ij riir- : r 
-{r 

i r 
-r 

r r :,r }',;

il ii r,r lr ::: ;, :, ; + ;i I g I .i fj.l i:J.:r

il I ii, n, ,t551. . ?,i I lllr-li-'.j t :r:.?.i 
ll ;l i,fi tit

: I ,.; i, .r i;j;1.,:l liii,.,l ._.lrr?l!
n ,'1-/h*iI

a' j \i,'l.ti-'l\

j


