
- ตัวอย่าง- 

 
 
 
 
 

 
คําสั่งจังหวัด........................ 

ที่          /๒๕๕4 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินบุคคลเพ่ือปรับระดับชั้นลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ 

           สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ปฏิบติัหน้าที่ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

………………….……. 

  ด้วยสํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการบริหารอัตรากําลังลูกจ้างประจํา
ในส่วนท่ีเก่ียวกับการปรับระดับชั้นงาน โดยให้ส่วนราชการสามารถปรับระดับชั้นงานของตําแหน่ง
ลูกจ้างประจําจากระดับ 1 เป็นระดับ 2 หรือจากระดับ 2 เป็นระดับ 3 หรือจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 ได้ 
เมื่อผู้ดํารงตําแหน่งมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้สําหรับตําแหน่งที่สูงกว่า 
ทั้งน้ี ไม่เกินระดับสูงสุดในแต่ละสายงานที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ตามหลักเกณฑ์หนังสือสํานักงาน ก.พ.   
ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1008/ว 14 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2553 
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 57 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ด่วนที่สุด ท่ี กค 0428/ว 38       
ลงวันท่ี 1 เมษายน 2553 และ ท่ี กค 0428/ว 83 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2553 และคําสั่งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 421/2554 ลงวันที่ 13 กันยายน 2554 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล
เพื่อปรับระดับชั้นลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จํานวน 3 ราย ดังต่อไปน้ี 

  1........................................................................................... เป็นประธาน 
  2........................................................................................... เป็นกรรมการ 
  3........................................................................................... เป็นกรรมการและเลขานุการ
  โดยให้คณะกรรมการมีหน้าท่ี ดังนี ้
  (1) ทดสอบความสามารถในการพิมพ์ดีดในอัตราความเร็วที่กําหนดในคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งพนักงานพิมพ ์   
  (2) ประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตําแหน่งตามแบบและหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  (3) เสนอให้ผู้มี อํานาจสั่ งบรรจุตามข้อ 13 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 เป็นผู้แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับชั้นท่ีสูงข้ึนได้ต้ังแต่วันที ่      
ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน ๆ ได้ผ่านการทดสอบพิมพ์ดีดและการประเมินบุคคลจากคณะกรรมการวา่มีคุณสมบัติครบถ้วน  

          สั่ง ณ วันท่ี       เดือน...............พ.ศ. ............. 
 
 

                          (........................................) 
                  ผู้วา่ราชการจังหวัด................ 

 



 

- ตัวอย่าง- 
 
 
 
 
 

 
คําสั่งจังหวัด........................ 

ที่          /๒๕๕4 
เร่ือง  การปรับระดับช้ันงานลูกจ้างประจําให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สงูขึ้น 

………………….……. 

  อาศัยอํานาจตามข้อ 13 และข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ ด่วนท่ีสุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 
2553 และ ท่ี นร 1008/ว 21 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2553 หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0428/ว 57 
ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2553 ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2553 และ ที่ กค 0428/ว 83 
ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2553 และคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 421/2554 ลงวันท่ี 13 
กันยายน 2554 จึงให้ปรับระดับช้ันงานลูกจ้างประจําผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ความชํานาญงาน
ในหน้าท่ี และคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ให้ดํารงตําแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี ้

          สั่ง ณ วันท่ี       เดือน...............พ.ศ. ............. 
 
 
 

                          (........................................) 
                  ผู้วา่ราชการจังหวัด................ 
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