
  ตรวจสอบคุณวุฒิ  ลักษณะงาน  โครงสรางอัตรากําลัง 
  เหตุผลความจําเปน   จัดทําวาระ 
  รางคําส่ัง 
   
 

 
การเปลี่ยนตําแหนง ขาราชการ / พนักงาน  
แผนผังขั้นตอนการดําเนนิการ 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงานตนสังกัด 

กองการเจาหนาที่

 
เสนอขอเปลี่ยนตําแหนง 
 

รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย 

อ.ก.ม. 

อธิการบดี ออกคําส่ัง 

 
อนุมัติ 



 
ขั้นตอนการดําเนินการ 
 1. หนวยงานตนสังกัดพิจารณาเสนอเหตุผลความจาํเปนในการขอเปลี่ยนตําแหนง
ขาราชการที่ไดรับเงินเดือนเกินกวาคุณวฒุิที่ไดรับเพิ่ม มายงักองการเจาหนาที ่
 2. กองการเจาหนาที่ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
  -  คุณวุฒิที่ไดรับเพิ่มข้ึน  ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ขอเปลีย่น 
  -  ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ตรงตามมาตรฐานตาํแหนงที่จะขอเปลี่ยน 
  -  เหตุผล ความจําเปนที่ขออนุมัติเปลี่ยนตาํแหนง  รวมทัง้ผลประโยชนที่   
หนวยงานจะไดรับ 
  -  ลักษณะงานหลกัของหนวยงาน เนนงานดานไหน 
  -  โครงสรางอตัรากําลังของหนวยงาน 
  -  หลักเกณฑและอํานาจการพิจารณาอนมุัติเปลี่ยนตาํแหนง 
  กรณีขอเปลี่ยนอัตราวางจะวิเคราะหเหตผุลความจาํเปนในการขอเปลี่ยน     
รวมทัง้โครงสรางอัตรากาํลังและลักษณะงานหลักของหนวย 
 3. เมื่อกองการเจาหนาที่ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลเสร็จแลว   จะเสนอ       
รองอธิการบดพีิจารณาเสนอ อ.ก.ม.  และจัดทําวาระเสนอ อ.ก.ม. 
 4. เมื่อ อ.ก.ม. พจิารณาอนมุัติใหเปลี่ยนตําแหนงแลว  กองการเจาหนาทีจ่ะราง 
คําสั่งเพื่อเสนอรองอธิการบดีพิจารณาเสนออธิการบดีลงนาม  และสาํเนาแจงผูเกี่ยวของ 
  สําหรับการพิจารณาขอเปลี่ยนตําแหนงพนกังานใหดําเนนิการตามขั้นตอนการ
เปลี่ยนตําแหนงขาราชการดังกลาวขางตน  เพยีงแตการวิเคราะหขอมูลในปจจุบันอาจวิเคราะหได
จากเหตุผล ความจาํเปน และโครงสรางอตัรากําลังเทานั้น  เพราะสวนใหญจะเปนการขอเปลี่ยน
ตําแหนงทีว่าง  ประกอบกับการบรรจุพนกังานทดแทนขาราชการเพิง่ดําเนนิการมาไดไมนาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวอยางคําสัง่ เปลี่ยนตําแหนงขาราชการ 

 
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ที.่............./..................... 

เร่ือง  เปลี่ยนตําแหนงขาราชการ 
----------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 10  ขอ 24  และขอ 28  แหงกฎทบวง ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 
2519)  แกไขเพิ่มเติมโดยกฎทบวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535)  และฉบับที่ 9  (พ.ศ. 2539)  ซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507  หนงัสือ
ทบวงมหาวิทยาลัย ที ่ทม 0202/ว 8  ลงวนัที ่29 มีนาคม 2526  ที่ ทม 0202/ว 8 ลงวนัที ่31 
สิงหาคม 2538  ที่ ทม 0202/ว 15  ลงวนัที่ 28 ธันวาคม 2541  และมติ อ.ก.ม. 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ในคราวประชมุ  คร้ังที.่......../........... เมื่อ
วันที่ ...........................................  ใหเปลีย่นตําแหนงขาราชการ จํานวน ........... ราย  ดังบัญชี
รายละเอียดแนบทายนี ้
 
                                                                           ส่ัง  ณ  วนัที่ ............................................. 
 
 
                                                                           (ลงนาม) 
                                                                                 อธิการบดีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายละเอียดการเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ  แนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ที่ ............/....... ลงวันที่ ......................................................... 

   ตําแหนงและสวนราชการเดิม ดํารงตําแหนง เงินเดือน ตําแหนงที่เปลี่ยน    
ลําดับที่ ชื่อ วุฒิ ตําแหนง/สังกัด เลขที่ ระดับปจจุบัน ปงบประมาณ ปงบประมาณ ตําแหนง/สังกัด  เลขที่ เงินเดือน ตั้งแตวันที่ หมายเหตุ 
     เมื่อ ที่เลื่อน กอนเลื่อน      

             
1 นาย พ.  อส.บ. นายชางเทคนิค 4 1116 1  พฤศจิกายน 15,130 14,560 วิศวกร 4 1116 15,130  30 สิงหาคม ใหไดรับ 

   ฝายเครื่องมือ                2539   ฝายเครื่องมือ      2544 เงินเดือน 
   สถาบันวิจัยและ     สถาบันวิจัยและพัฒนา     ในตําแหนง 

   พัฒนาแหง มก.     แหง มก.    ที่ไดรับ 
            แตงตั้ง 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



 
ตัวอยางคําสัง่ เปลี่ยนตําแหนงพนกังาน 

 
คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ที.่............../..................... 

เร่ือง  การเปลีย่นตําแหนงอตัราวาง 
........................... 

 อาศัยอํานาจตามประกาศสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร เร่ืองขอบังคับ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคลสาํหรับพนักงาน พ.ศ. 2543  ลงวนัที่      
24 พฤษภาคม 2543  อนุโลมตามความในขอ 10  ขอ 24  และขอ 28  แหงกฎทบวงฉบับที่ 2   
(พ.ศ. 2519)  แกไขเพิ่มเติมโดยกฎทบวงฉบับที่  7   (พ.ศ. 2535)   ฉบับที่  9  (พ.ศ. 2539)      
ออกตามความในพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั  พ.ศ.  2507         
มติ ก.ม. ตามหนงัสือทบวงมหาวิทยาลยั  ที ่ ทม  0202/ว 11   ลงวนัที่  8  พฤศจิกายน  2537      
ที่ ทม  0202/ว 15  ลงวันที่  28  ธันวาคม  2541   และมติ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    
ในคราวประชมุ คร้ังที.่........../...........  เมื่อวันที่ ................................. จึงใหเปลีย่นตําแหนง  
อัตราวาง    ตําแหนงเลขที ่  455    จากเดมิตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล  4  ระดับ  4            
ข้ัน  15,120  บาท     ซึ่งวางเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ  สังกัดสํานักงานเลขานุการ        
คณะประมง  เปนตําแหนงนกัวิชาการเงินและบัญชี 3 ระดับ 3  ข้ัน  9,540 บาท 
 ต้ังนี้ ต้ังแตวันที่ 5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2543  เปนตนไป 
 
                                                                 ส่ัง  ณ  วันที่ .................................................. 
 
 
                                                                 (ลงนาม) 
                                                                           อธิการบดีมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 
 
 

 
 
 

 



  ตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหนง 
 อํานาจอนุมัติ    จัดทําวาระ 
  รางคําส่ัง 
   
 

พิจารณาอนุมัติเปล่ียนตําแหนง 
และกําหนดตําแหนง (เลขานุการคณะ) 

 
การเปลี่ยนตําแหนง ขาราชการ     โดยการคัดเลือก  
แผนผังขั้นตอนการดําเนนิการ 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงานตนสังกัด 

กองการเจาหนาที่

ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือก 
บุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตาม 
มาตรฐานตําแหนง 

รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย 

อ.ก.ม. 

อธิการบดี ออกคําส่ัง 



 
ขั้นตอนการดําเนินการ 
 1. หนวยงานตนสังกัดดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ      
ตรงตามมาตรฐานตาํแหนง  เพื่อกําหนดตําแหนงเปนเลขานุการคณะ (กรณีนี้เปนการดําเนินการ
กอนทีม่ติ อ.ก.ม.มหาวทิยาลัย ใหดําเนนิการเปดคัดเลือกตอไป) 
 2. หนวยงานตนสังกัดเสนอเรื่องขอเปลี่ยนตาํแหนง   ผูที่ไดรับคัดเลือกมายัง     
กองการเจาหนาที ่
 3. กองการเจาหนาที่จะตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหนงและอํานาจ
การอนุมัติ  เสนอรองอธิการบดีพิจารณาเสนอ  อ.ก.ม. และจัดทําวาระเสนอ อ.ก.ม. อนุมัติเปลีย่น
ตําแหนงและกําหนดตําแหนงเปนเลขานกุารคณะ 
 4. เมื่อ อ.ก.ม. อนุมัติแลว กองการเจาหนาทีร่างคําสัง่เสนอรองอธิการบดีพิจารณา
เสนออธิการบดีลงนาม    และสําเนาแจงผูเกี่ยวของทราบตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ตัวอยางคําสัง่ 

คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ที.่............./..................... 

เร่ือง  เปลี่ยนตําแหนงขาราชการ 
----------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ  10   ขอ  24   และขอ  28   แหงกฎทบวง ฉบับที ่2  
(พ.ศ. 2519)  แกไขเพิ่มเติมโดยกฎทบวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535)  และฉบับที่  9   (พ.ศ. 2539)     
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2507  
หนงัสือทบวงมหาวิทยาลยั  ที ่ ทม  0202/ว  6   ลงวนัที ่ 3 มิถุนายน 2531  ที่ ทม 0202/ว 15    
ลงวนัที ่ 28  ธนัวาคม  2541  ที่ ทม 0202/ว 16  ลงวนัที ่26 พฤษภาคม  2542  และมติ อ.ก.ม. 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ในคราวประชมุคร้ังที.่......../........... เมื่อวันที ่.................................  
ใหเปลี่ยนตําแหนงขาราชการและกําหนดตําแหนง เลขานุการคณะ  จํานวน ......... ราย  ดังบัญชี
รายละเอียดแนบทายนี ้
 
                                                                  ส่ัง  ณ  วนัที ่............................................. 
 
 
                                                                  (ลงนาม) 
                                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 



บัญชีรายละเอียดการเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ  แนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ที่ ............/....... ลงวันที่ ......................................................... 

   ตําแหนงและสวนราชการเดิม ตําแหนงที่เปลี่ยน   
ลําดับที่ ชื่อ วุฒิ ตําแหนง/สังกัด เลขที่  เงินเดือน ตําแหนง/สังกัด  เลขที่ เงินเดือน ตั้งแตวันที่ หมายเหตุ 
           

           
1 น.ส. ย. บธ.บ. จาก เจาหนาที่วิเคราะห 1000 13,040 เจาหนาที่บริหารงาน  1000 13,040  14 กรกฎาคม โดยใหไดรับเงินเดือน 

  มหาวิทยาลัย นโยบายและแผน 6          ทั่วไป  6         2541 ในตําแหนงที่ไดรับ 
  ธุรกิจบัณฑิตย งานนโยบายและแผน   (ตําแหนงเลขานุการ        แตงตั้ง     

   สํานักงานเลขานุการ    คณะ)       
   คณะเกษตร   สํานักงานเลขานุการ     
      คณะเกษตร     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           



รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย 

อ.ก.ม. 

  ตรวจสอบหลักเกณฑ  อํานาจอนุมัติ 
 จัดทําวาระ 
 รางคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
 ทําบันทึกนัดกรรมการกําหนดวันดําเนินการสอบคัดเลือก 
 ทําประกาศผลสอบ 
 จัดทําวาระ 
  รางคําส่ัง 

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
คณะกรรมการสอบคัดเลือก 

พิจารณาอนุมัติเปล่ียนตําแหนง 

อ.ก.ม. 

 
การเปลี่ยนตําแหนง     กรณีเงินเดือนยงัไมถึงระดับคุณวฒุิ  
แผนผังขั้นตอนการดําเนนิการ 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

หนวยงานตนสังกัด 

กองการเจาหนาที่

 
เสนอเรื่องขอเปลี่ยนตําแหนง 
 

อธิการบดี ลงนามคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
อนุมัติผลการสอบคัดเลือก  และลงนามประกาศ 
ออกคําส่ัง 

  สอบขอเขียน 
  สอบสัมภาษณ 
   รายงานผล 



 
ขั้นตอนการดําเนินการ 
 1. หนวยงานตนสังกัดเสนอเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนง มายงักองการเจาหนาที ่
 2. กองการเจาหนาที่ตรวจสอบเหตุผลการขอเปลี่ยนตําแหนง  ลักษณะงาน    
ความรบัผิดชอบ  แผนภูมโิครงสรางอัตรากาํลัง  คุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตาํแหนงทีจ่ะขอเปลี่ยน      
เสนอรองอธิการบดีเพื่อพิจารณาเสนอ อ.ก.ม. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
 3. กองการเจาหนาที่ จัดทําวาระเสนอ อ.ก.ม. พิจารณาแตงตั้ง  คณะกรรมการ
สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตําแหนง 
 4. เมื่อ อ.ก.ม. อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกแลว  กองการเจาหนาที่
รางคําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก  เสนอรองอธิการบดีพิจารณาเสนออธกิารบดี
พิจารณาลงนาม   และทําบนัทกึนัดกรรมการกําหนดวนัดําเนินการสอบคัดเลือก 
 5. คณะกรรมการจะดําเนนิการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณผูขอเปลีย่น
ตําแหนงและรายงานผลเสนออธิการบดีอนุมัติผลการสอบคัดเลือก 
 6. กองการเจาหนาที่ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก    จัดทําประกาศเสนอ   
อธิการบดีลงนามประกาศผลสอบ 
 7. กองการเจาหนาที่จัดทาํวาระเสนอรองอธกิารบดีพิจารณาเสนอ  อ.ก.ม. 
พิจารณาเปลีย่นตําแหนงและแตงตั้งผูสอบคัดเลือกได 
 8. เมื่อ อ.ก.ม. พจิารณาอนมุัติใหเปลี่ยนตําแหนง  กองการเจาหนาที่จะรางคําสัง่
เสนอรองอธิการบดีพิจารณาเสนออธกิารบดพีิจารณาลงนามคําสัง่   และสําเนาแจงผูเกีย่วของทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวอยางคําสัง่ 

คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ที.่............/.................. 

เร่ือง  เปลี่ยนตําแหนงขาราชการ 
------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 10  ขอ  24   และขอ 28  แหงกฎทบวงฉบับที่  2  
(พ.ศ. 2519)  แกไขเพิ่มเติมโดยกฎทบวงฉบับที่ 7  (พ.ศ. 2535)  และฉบับที่ 9  (พ.ศ.  2539)       
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั  พ.ศ.  2507  
หนงัสือทบวงมหาวิทยาลยั ที่ ทม 0202/ว 8  ลงวันที่  29  มีนาคม  2526    ที่ ทม 0202/ว 10        
ลงวนัที ่ 3  ธันวาคม  2536   ที ่ทม 0202/ว  8   ลงวนัที ่ 31  สิงหาคม  2538   และมติ อ.ก.ม. 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรในคราวประชมุ  คร้ังที่ ......../......... เมื่อวนัที่ .................................. 
ใหเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ  จํานวน ...... ราย  ตามประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  
เร่ืองผลการสอบคัดเลือก  ลงวนัที ่ 13  กนัยายน  2542  ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี ้
 
                                                           ส่ัง  ณ  วนัที ่....................................................... 
 
 
                                                           (ลงนาม) 
                                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



บัญชีรายละเอียดการเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ  แนบทายคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ที่ ............/....... ลงวันที่ ......................................................... 

   ตําแหนงและสวนราชการเดิม ดํารงตําแหนง เงินเดือน ตําแหนงที่เปลี่ยน    
ลําดับที่ ชื่อ วุฒิ ตําแหนง/สังกัด เลขที่ ระดับปจจุบัน ปงบประมาณ ปงบประมาณ ตําแหนง/สังกัด  เลขที่ เงินเดือน ตั้งแตวันที่ หมายเหตุ 
     เมื่อ ที่เลื่อน กอนเลื่อน      

             
1 นาย ว. บธ.บ. พนักงานธุรการ 2 1229 15  กันยายน 6,160 5,740 เจาหนาที่บริหาร  1229 6,360  14  กันยายน โดยใหไดรับ 

  (การจัดการ สํานักงาน               2540   งานทั่วไป  3        2542 เงินเดือน 
   ทั่วไป) เลขานุการ        สํานักงานเลขานุการ      ในตําแหนง 

   คณะอุตสาหกรรม     คณะอุตสาหกรรม    ที่ไดรับ 
   เกษตร     เกษตร    แตงตั้ง 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 



 
การตรวจสอบคําสั่ง 
 ประเด็นในการตรวจสอบคําสั่ง 
 1. การอางอํานาจ  ตรวจสอบการอางอาํนาจตามกฎทบวง  หนังสือที่เกีย่วของ 
และมติที่อนมุติัดังนี ้
  1.1 กฎทบวง  ตรวจสอบการอางอํานาจกําหนดเงินเดือน  แตงตั้ง ฯลฯ  ตาม
ขอ 10  การอางอํานาจผูมีอํานาจสัง่บรรจุและแตงตั้ง ตามขอ 24  และการเลื่อนขาราชการพลเรือน
ในมหาวทิยาลัยขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งอาจไดรับเงินเดือนระดับสูงขึ้นใหเลื่อนและแตงตั้ง
จากผูสอบแขงขัน หรือผูสอบคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงนั้นได 
  1.2 หนงัสือที่เกี่ยวของ 
   - หนงัสือที ่ทม 0202/ว 6  ลงวันที่ 3 มิถนุายน 2531  เร่ืองการเปลีย่น
ตําแหนงและการใหไดรับเงนิเดือนตามคุณวุฒ ิ
   - หนงัสือที ่ ทม  0202/ว  15   ลงวนัที ่ 28  ธนัวาคม  2541   เร่ือง    
มอบอํานาจการพิจารณาเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ โดยมอบให  อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเปน           
ผูพิจารณา 
   - หนงัสือที ่ทม 0202/ว 16  ลงวนัที ่26 พฤษภาคม 2542  เร่ืองการ
กําหนดเลขทีตํ่าแหนงเพื่อทาํหนาที่หวัหนาหนวยงาน  ซึง่ ก.ม. แบงสวนราชการใหและหนวยงาน
ซึ่งมหาวิทยาลยัแบงสวนราชการภายในเอง  ใหเปนอํานาจของ อ.ก.ม. 
   - หนงัสือที ่ทม 0202/ว 8  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2526  เร่ืองหลักเกณฑ
และวิธีการเลื่อนขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั   ตามขอ 11 (ค)  แหงกฎทบวงฉบับที่  2 
(พ.ศ. 2519)  ข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น 
   - หนงัสือที ่ ทม  0202/ว 10  ลงวนัที ่ 3  ธันวาคม  2536   เร่ืองการให
ขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั ตามขอ 11 (ข) และ (ค)  แหงกฎทบวงฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2519)  
ไดรับเงินเดือนตามตําแหนง 
   - หนงัสือที ่ทม 0202/ว 11  ลงวนัที ่ 8  พฤศจิกายน  2537   เร่ืองการ
เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ   เปลี่ยนตําแหนง  ระดับตําแหนง  และตัดโอนตําแหนง 
   - หนงัสือที ่ทม 0202/ว 8  ลงวันที่  31  สิงหาคม 2538    เร่ืองการให   
ขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยัไดรับเงินเดือน 
  1.3 มติ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย คร้ังที่อนมุัติเปลีย่นตําแหนง  
 2. รายละเอียดของคําสั่ง  ตรวจสอบชื่อ-สกุล  คุณวุฒ ิ ตําแหนง สังกัด ตําแหนง
เลขที่ ระดับ จากบัญชีถือจาย และแฟมประวัติ 

 
 



 
  หัวใจสาํคัญของการตรวจสอบคําสั่ง  ตองตรวจสอบประเด็นตอไปนี ้
  1.  คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของตําแหนงทีจ่ะเปลี่ยน 
  2.  การอนุมัติใหเปลี่ยนตําแหนง ตามมติ อ.ก.ม.   และรายละเอยีดการ    
ดําเนนิการคัดเลือกของคณะ   
  3.  วันที่เปลี่ยนตําแหนง  กรณีเงินเดือนสูงกวาคุณวฒุิ  จะเปลี่ยนตาํแหนง      
ไดต้ังแตวันที่ถดัจากวนัที ่อ.ก.ม.อนุมัติ  ฉะนั้นตองตรวจสอบวันที่ อ.ก.ม.อนุมัติดวย 
  หากเปนกรณีที่การขอเปลี่ยนตําแหนงตองผานคณะกรรมการคัดเลือก          
จะเปลี่ยนตําแหนงไดต้ังแตวนัถัดจากวนัประกาศผลการคัดเลือก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




