
ข้อควรค านึงในการเปลี่ยนต าแหน่งของลูกจ้างประจ า กรมอนามัย 

    ๑. หน่วยงานเจ้าของต าแหน่งตรวจสอบเกณฑ์ก าหนดต าแหน่งและจ านวนลูกจ้างประจ าท่ี
กรมอนามัยก าหนดให้มีได้ในหน่วยงาน ว่าในปัจจุบันมีผู้ท่ีครองต าแหน่งครบตามเกณฑ์แล้วหรือไม่ ยังขาด
ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด จึงประกาศรับสมัครตามจ านวนต าแหน่งท่ีขาดอยู่  เช่น 
      หน่วยงานประสงค์จะเปิดรับสมัครต าแหน่งพนักงานพิมพ์  ต้องส ารวจว่าต าแหน่ง
ข้างต้นนี้มีผู้ครองต าแหน่งอยู่แล้วจ านวนเท่าใด ขาดอยู่เท่าใด กรณีท่ีมีผู้ครองต าแหน่งยังไม่ครบตามเกณฑ์ฯ  
หน่วยงานเจ้าของต าแหน่งสามารถเปิดรับสมัครตามจ านวนท่ีขาดอยู่ได้  โดยกระบวนการเปล่ียนต าแหน่งให้
เป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเปล่ียนต าแหน่งของลูกจ้างประจ า
ในสังกัดกรมอนามัย 
     ๒. กรณีลูกจ้างประจ ารายใดซึ่งประสงค์จะเปล่ียนต าแหน่งใหม่ แต่ปรากฏว่าต าแหน่งใหม่
นั้นได้ก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นสูงต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของต าแหน่งเดิม จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ
แสดงความยินยอมจะขอเปล่ียนต าแหน่งใหม่และยอมให้ลดขั้นค่าจ้างลง โดยลูกจ้างรายนี้จะได้รับค่าจ้าง  
ไม่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของต าแหน่งใหม่ และหนังสือแสดงความยินยอมดัง กล่าวจะต้องส่งไปให้ 
กรมอนามัยประกอบการพิจารณาจัดท าค าส่ังแต่งต้ังด้วย                
  ๓. ส าหรับลูกจ้างประจ ารายใด  ท่ีได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน 
๒๕๔๗  (เงินติดดาว)  เมื่อทางราชการมีค าส่ังแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งใหม่แล้ว  ทางราชการจะงดการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนรายเดือนฯ  (เงินติดดาว)  ดังกล่าวตั้งแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งใหม่ 
    ๔. การแต่งต้ังลูกจ้างประจ าไปด ารงต าแหน่งใหม่  (เปล่ียนต าแหน่ง)  ซึ่งต าแหน่ง
ลูกจ้างประจ าบางต าแหน่ง  ได้ก าหนดกลุ่มบัญชีค่าจ้างมากกว่า  ๑  กลุ่ม  ในการเล่ือนขั้นค่าจ้างให้ใช้ขั้นวิ่ง
ของกลุ่มบัญชีค่าจ้างเดิมจนถึงขั้นสูงสุดก่อนแล้วจึงเปล่ียนไปใช้ขั้นวิ่งในกลุ่มบัญชีค่าจ้างตามท่ีก าหนดไว้  
โดยให้ได้รับค่าจ้างในกลุ่มบัญชีค่าจ้างใหม่ในขั้นใกล้เคียงในทางท่ีสูงกว่า  เช่น  การเปล่ียนต าแหน่ง
ลูกจ้างประจ าต าแหน่งพนักงานซักฟอก ระดับ บ ๒ (ก าหนดให้ใช้กลุ่มบัญชีค่าจ้าง กลุ่มท่ี ๑)  เป็นต าแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย  ระดับ  ส ๒ (ก าหนดให้ใช้กลุ่มบัญชีค่าจ้าง กลุ่มท่ี  ๑ – ๒)  กรณีดังกล่าวนี้ในทาง
ปฏิบัติ คือ พนักงานซักฟอกผู้นี้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เปล่ียนเป็นต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย  จะต้อง
ได้รับการเล่ือนขั้นค่าจ้างในกลุ่มบัญชีท่ี  ๑  ไปจนถึงขั้นสูงสุดของบัญชี  คือขั้น ๑๘,๑๙๐ บาทก่อน  แล้วจึง
ข้ามไปรับการเล่ือนขั้นค่าจ้างในบัญชีกลุ่มท่ี  ๒ แทน  ในขั้นใกล้เคียงในทางท่ีสูงกว่า  คือขั้น ๑๘,๓๘๐ บาท 
เป็นต้น 
    ๕. การก าหนดภารกิจของต าแหน่งท่ีขอเปล่ียนใหม่ หน่วยงานมิได้ก าหนดภารกิจให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและตรงตามระดับช้ันงานท่ีขอเปล่ียน ใช้การคัดลอกหน้าท่ี 
(โดยย่อ) ท่ี ก.พ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๑๔ ลงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็น
ภารกิจ กรณีนี้ท าให้ ลปจ.๑ ของต าแหน่งใหม่ไม่ตรงตามลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมายตามข้อเท็จจริง ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลลูกจ้างประจ า เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อขอปรับ



ระดับสูงขึ้น การเปล่ียนต าแหน่งใหม่ หรือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลรายบุคคลตามตัวช้ีวัดท่ี
หน่วยงานได้ท าข้อตกลงไว้ เป็นต้น 
 
 

/๖. กระบวนการสรรหา... 
- ๒ - 

    ๖. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อขอเปล่ียนต าแหน่งใหม่ ขอให้พึงระวังใน
รายละเอียดของเอกสารด าเนินการ ดังนี้ 
    ๖.๑ ข้อสอบควรระวังจะขาดความเป็นมาตรฐานและความเหมาะสมส าหรับ
น ามาใช้วัดความรู้ ความสามารถ ความช านาญงานของต าแหน่งในระดับช้ันงานนั้นๆ ได้ เช่น บางต าแหน่ง 
(สายงาน) ต้องวัดความรู้ ความสามารถในด้านประสบการณ์และความช านาญงาน หรือวิชาชีพเฉพาะทาง 
แต่ข้อสอบท่ีน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการวัดความช านาญเป็นเพียงแค่ระดับพื้นฐาน ซึ่งใช้การจดจ าหรื อ
ท่องจ าก็สามารถท าข้อสอบได้ แต่ไม่สามารถวัดได้ว่าผู้นั้นมีความรู้ ความเข้าใจในงานท่ีต้องปฏิบัตินั้นๆ 
อย่างแท้จริงหรือไม่ (พิสูจน์ความเป็นมืออาชีพ) 
   ๖.๒ การตรวจและให้คะแนน ควรระวังจะขาดความเท่ียงธรรมหรือจริยธรรม เช่น 
ผู้สอบตอบข้อสอบไม่ครบตามประเด็นค าถาม หรือตอบไม่ตรงค าถาม แต่ได้รับคะแนนเต็ม หรือยินยอมให้
ผู้สอบตรวจกระดาษค าตอบเอง หรือมีการทุจริตให้คัดลอกระหว่างการสอบ เป็นต้น 
   ๖.๓ อื่นๆ เช่น องค์ประกอบของคณะกรรมการ หน่วยงานเจ้าของต าแหน่งควรให้
ความส าคัญกับการแต่งต้ังบุคคลเป็นคณะกรรมการ โดยคัดเลือกกรรมการท่ีมี ความรู้ ความสามารถ และ
ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับต าแหน่งนั้นๆ เพื่อท าให้การคัดเลือกมีความเท่ียงตรงมากขึ้น 
    ๗. หนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่ง ต้องระบุรายละเอียด
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และก าหนดระยะเวลาให้ชัดเจนว่าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนั้นๆ ซึ่งมีลักษณะงาน
เช่นใด ต้ังแต่เมื่อใด ถึงเมื่อใด เป็นต้น 
   ท้ังนี้ การจัดท าเอกสารรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น  
ผู้มีอ านาจในการลงนามรับรองเอกสารควรไตร่ตรองและตรวจสอบด้วยความรอบคอบว่า ลูกจ้างประจ า  
รายดังกล่าวได้ปฏิบัติงานในด้านนั้นจริง ตามระยะเวลาท่ีระบุไว้ เช่น ตรวจสอบจากค าส่ังหรือบันทึกของ 
ทางราชการท่ีมีการมอบหมายงานระหว่างกัน หรือหลักฐานอื่นท่ีพิสูจน์ได้ว่าลูกจ้างประจ ารายดังกล่าว  
ได้ปฏิบัติงานด้านนั้นจริง ก่อนลงนามในหนังสือรับรองดังกล่าว เพื่อมิให้เกิดกรณีรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ  
อันน าไปสู่การด าเนินการทางวินัย เมื่อเกิดการร้องเรียนหรือฟ้องศาลปกครองขึ้นในภายหลังกับผู้ลงนาม
รับรองเอกสารดังกล่าว 
    ๘. ในการเปล่ียนต าแหน่ง ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เปล่ียนต าแหน่ง หน่วยงานจะต้อง
มอบหมายให้ผู้ครองต าแหน่งนั้นปฏิบัติงานสอดคล้องตรงตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งนั้นๆ  



(ตาม ลปจ.๑ ของต าแหน่งใหม่) อย่างแท้จริง ซึ่ง ลปจ.๑ ของต าแหน่งเดิมและของต าแหน่งใหม่ 
ท่ีทางหน่วยงานจัดส่งให้กรมอนามัย กรมอนามัยจะต้องส่งไปยังกรมบัญชีกลางและส านักงาน ก.พ. เก็บไว้
เป็นหลักฐานทางราชการตามระเบียบ หากเกิดกรณีมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือร้องเรียนขึ้นว่า 
ส่วนราชการรายงานเท็จ ผู้ด าเนินการท่ีเสนอเรื่องขอเปล่ียนต าแหน่งอาจต้องถูกด าเนินการทางวินัยและ
ค าส่ังแต่งต้ังต้องถูกยกเลิกต่อไป 

 

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


