
๑ 
 

แบบแสดงข้อมูลและเหตุผลประกอบการขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจ า 
สังกัด (ส ำนัก/กอง/สถำน/ศูนย์)......................................................................................... 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
------------------------ 

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ขอเปลี่ยนต ำแหน่งเป็นผู้ให้ข้อมลู) 
๑. ประวัติส่วนตัว 
 ช่ือ (นำย/นำง/นำงสำว)..........................................................นำมสกลุ.......................... ................................ 
 เกิดวันที่.............เดือน................................พ.ศ. ........................อำยุ................ปี 
 ปัจจุบันด ำรงต ำแหนง่เลขที่.....................ช่ือต ำแหนง่..........................................ระดับ........ .......................... 
 รหสัต ำแหน่ง...........................กลุ่มงำน.................................................................. ........................................ 
 สังกัด (ส ำนัก/กอง/สถำน/ศูนย์)................................................................................... .................................. 
 ด ำรงต ำแหนง่ปจัจบุันเมือ่วันที่.............................................รวมอำยุรำชกำร..................ปี.... .............เดือน 
 ค่ำจ้ำงปจัจบุัน.............................บำท โทรศัพทม์ือถือ................................................................................... 
 ช่ือต ำแหน่งที่ขอเปลี่ยน..........................................................รหสัต ำแหนง่.................... .............................. 
 กลุ่มงำน............................................................................ 
๒. กำรศึกษำ (เรียงจำกวุฒิสงูสุด) 

 วุฒิ พ.ศ. (ที่ส ำเรจ็กำรศึกษำ) สถำบัน/สถำนศึกษำ 
๒.๑ .................................................... ............................................... ................................................................... 
๒.๒ .................................................... ............................................... ................................................................... 
๒.๓ .................................................... ............................................... ................................................................... 
๒.๔ .................................................... ............................................... ................................................................... 

๓. ประวัติกำรท ำงำน 
 ๓.๑ บรรจเุมื่อวันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ...............ต ำแหน่ง.......................................................................... 
 ๓.๒ ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติในต ำแหน่งที่ขอเปลี่ยนมำแลว้.....................ป.ี.....................เดือน (นบัถึงวันที่ยื่นแบบ) 
 ๓.๓ ได้รับกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตร ดังนี้ 

วัน/เดือน/ป ี หลักสูตร หน่วยงำนที่จัดอบรม 
.................................................... ............................................... ................................................................... 
.................................................... ............................................... ................................................................... 
.................................................... ............................................... ................................................................... 
.................................................... ............................................... ................................................................... 

 ๓.๔ ควำมรู้ควำมสำมำรถพเิศษ ดังนี้ 
 ................................................................................................................ ............................................................... 
 ................................................................................................................ ............................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................ ............................................................... 
 ................................................................................................................ ............................................................... 
 
 
 

แบบ ลจ. ๒ 



๒ 
 

๔. ข้อมูลหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ 
 ๔.๑ หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบของต ำแหนง่เดิม 
 ................................................................................................................ ............................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................ ............................................................... 
 ................................................................................................................ ............................................................... 
 ................................................................................................................ ............................................................... 
 ๔.๒ หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบของต ำแหนง่ใหม่ และปริมำณงำนย้อนหลงั………… ป ี
 ปีงบประมำณ พ.ศ. .................. 

หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ ปริมำณงำนที่ท ำ 
...................................................................................... ...................................................................................... 
...................................................................................... ...................................................................................... 
...................................................................................... ...................................................................................... 
...................................................................................... ...................................................................................... 

 ปีงบประมำณ พ.ศ. .................. 
หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ ปริมำณงำนที่ท ำ 

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

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

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

...................................................................................... ...................................................................................... 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. .................. 

หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ ปริมำณงำนที่ท ำ 
...................................................................................... ...................................................................................... 
...................................................................................... ...................................................................................... 
...................................................................................... ...................................................................................... 
...................................................................................... ...................................................................................... 

 
ลงช่ือ.......................................................ผู้ขอเปลี่ยนต ำแหนง่ 

             (.........................................................) 
                        วันที่.........เดือน................พ.ศ. ....... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ส่วนท่ี ๒ ข้อมูลของหน่วยงาน (หน่วยงำนให้ข้อมูล) 
๑. เหตผุลและควำมจ ำเป็นทีห่น่วยงำนต้องเปลี่ยนต ำแหนง่ 

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

๒. ประโยชน์ทีห่น่วยงำนจะได้รับจำกกำรเปลี่ยนต ำแหน่ง 
 ............................................................................................................ ................................................................... 
 .................................................................................. ............................................................................................. 
 ............................................................................................................ ................................................................... 
 ............................................................................................................ ................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 

๓. ควำมเห็นของผู้บงัคับบญัชำช้ันต้น 
 ............................................................................................................ ................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................ ................................................................... 
 ............................................................................................................ ................................................................... 

        ลงช่ือ......................................ผูบ้ังคับบัญชำช้ันต้น 
              (......................................) 
        ต ำแหน่ง................................... 
               วันที่...........เดือน..............พ.ศ. ....... 
๔. ควำมเห็นของผู้บงัคับบญัชำเหนอืข้ึนไป  (๑ ระดับ) 

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

        ลงช่ือ......................................ผูบ้ังคับบัญชำเหนือข้ึนไป  
              (......................................) 
        ต ำแหน่ง................................... 
               วันที่...........เดือน..............พ.ศ. ....... 
 ขอรับรองว่ำจะมอบหมำยให้ผู้ครองต ำแหน่งปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับหน้ำที่โดยย่อของต ำแหน่งใหม่
ตำมที่กระทรวงกำรคลัง ก ำหนด หลังจำกได้รับกำรเปลี่ยนต ำแหน่งใหม่แล้ว (รับรองโดยผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง 
ผู้ปกครองสถำนคุ้มครองและพัฒนำคนพิกำร ผู้อ ำนวยกำรศูนย์) 
 
        ลงช่ือ........................................  
              (......................................) 
        ต ำแหน่ง................................... 
               วันที่...........เดือน..............พ.ศ. ....... 



๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๓      การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะบุคคลท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 
องค์ประกอบที่ใช้ในกำรประเมิน 

 

คะแนน
เต็ม 

ผลกำรประเมินของ
คณะกรรมกำร 

คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ 
หมวด ๑ องค์ประกอบเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ     

ก. ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัตงิำน     
๑) ควำมรอบรู้ ควำมช ำนำญ ควำมสำมำรถในงำนที่ปฏิบัติ และ 
งำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
๒) ควำมรู้ควำมสำมำรถที่เพิม่ขึ้นในกำรปฏิบัติงำนปจัจบุันและ 
กำรพัฒนำปรบัปรุงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมสนใจทีจ่ะน ำไปใช้
ปฏิบัติงำนให้ดีข้ึน และเพื่อที่จะรับงำนทีสู่งข้ึนได้ 

๑๕ 
 

๑๕ 

   

ข. คุณภำพของงำน ๒๐    
พิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนให้ส ำเรจ็ตำมทีไ่ด้รับ

มอบหมำย โดยค ำนึงถึงควำมถูกต้อง ควำมครบถ้วน สมบรูณ์ และงำนเสรจ็
ทันเวลำ ทั้งนี้ ใหร้วมถึงควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ เชำว์ปัญญำ และ
ควำมถนัดเฉพำะงำน 

    

หมวด ๒ ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ๑๐    
พิจำรณำจำกควำมตั้งใจ ควำมเต็มใจ และควำมมุ่งมันทีจ่ะท ำงำน

ที่ได้รับมอบหมำยใหส้ ำเร็จและเป็นผลดีแกท่ำงรำชกำร กำรไม่ละเลยต่องำน 
และพรอ้มทีจ่ะรับผิดชอบต่อผลของงำนทีเ่กิดข้ึน 

    

หมวด ๓ ความประพฤติ ๑๐    
พิจำรณำจำกอุปนสิัย บุคลกิลกัษณะ ท่วงทีวำจำ กำรวำงตัว 

รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมด้ำนต่ำง ๆ ทีจ่ ำเป็นส ำหรบัต ำแหน่ง ตลอดจนกำร
ปฏิบัติตำมระเบียบของรำชกำรและหน่วยงำน 

    

หมวด ๔ คุณลักษณะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง     
๔.๑ ควำมอุตสำหะ ๑๐    

พิจำรณำจำกควำมมีมำนะ อดทน และเอำใจใส่ในหน้ำที่ 
กำรงำน กระตือรอืร้นในกำรปฏิบัตงิำน อุทิศเวลำให้กับทำงรำชกำร และ 
มีควำมขยันหมั่นเพียร 

    

๔.๒ มนุษยสัมพันธ์ ๑๐    
พิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนร่วมกับผู้อื่น

อย่ำงมีประสิทธิภำพ ยอมรบัฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรบัใน
ควำมสำมำรถของผู้ร่วมงำนทุกระดบั แก้ไขและลดข้อขัดแยง้อันอำจเป็น
อุปสรรคต่องำนรำชกำร และ/หรือควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
อันดีกับประชำชนหรอืผูม้ำติดต่อ รวมทั้งเต็มในใจกำรให้ควำมช่วยเหลือและ
บริกำรผูม้ำติดต่อ 

    

 



๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เกณฑ์ตดัสิน : เปลี่ยนไปด ำรงต ำแหน่งระดับ ๒ คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๖๐ คะแนน 
  เปลี่ยนไปด ำรงต ำแหน่งระดับ ๓ และ ๓/หัวหน้ำ คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๗๐ คะแนน 
  เปลี่ยนไปด ำรงต ำแหน่งระดับ ๔ และ ๔/หัวหน้ำ คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๘๐ คะแนน 
 
สรุปผลการประเมิน 
  (    ) ผ่ำน   โดยได้คะแนนเฉลี่ย...........................คะแนน 
  (    ) ไม่ผ่ำน   โดยได้คะแนนเฉลี่ย...........................คะแนน 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการประเมิน
................................................................................................................... ......................................................................... 
................................................................................................................... ......................................................................... 
................................................................................................................... ......................................................................... 
 

ลงช่ือ...............................................ประธำนกรรมกำร 
      (...............................................) 
ต ำแหน่ง........................................... 
วันที่............เดือน...............พ.ศ. ..... 
 
ลงช่ือ...............................................กรรมกำร 
      (...............................................) 
ต ำแหน่ง........................................... 
วันที่............เดือน...............พ.ศ. ..... 
 
ลงช่ือ...............................................กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      (...............................................) 
ต ำแหน่ง........................................... 
วันที่............เดือน...............พ.ศ. ..... 

ส่วนท่ี ๓ (ต่อ)    การประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะบุคคลท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

 
องค์ประกอบที่ใช้ในกำรประเมิน 

 

คะแนน
เต็ม 

ผลกำรประเมินของ
คณะกรรมกำร 

คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ 
๔.๓ ควำมสำมำรถในกำรสื่อควำมหมำย ๑๐    

พิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคิดเห็นที่
เกี่ยวข้องกบักำรปฏิบัติงำน กำรสื่อสำรกับผู้บงัคับบญัชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
และเพือ่นร่วมงำน ทั้งด้วยวำจำ หรือลำยลักษณ์อักษร 

 

    

คะแนนรวม ๑๐๐    
 
 



๖ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการประเมินกรณีขอเปลี่ยนต าแหน่ง 
---------------------- 

๑. ผู้ขอเปลี่ยนต ำแหน่งกรอกข้อมูลในแบบ ลจ.๒ ส่วนที่ ๑  และหน่วยงำนกรอกข้อมูลส่วนที่ ๒ 
๒. หน่วยงำนจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตำมองค์ประกอบที่ก ำหนดไว้ในประกำศ 
๓. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินในแบบ ลจ.๒ ส่วนที่ ๓ 
๔. จัดท ำแบบ ลปจ. ๑ (ใหม่) ที่มีกำรมีกำรเปลี่ยนต ำแหน่งให้สอดคล้องกับหน้ำที่ (โดยย่อ) ของต ำแหน่งใหม่ 
๕. ส่งเอกสำรแบบ ลจ.๒ ไปยังส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมส่ งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร  

เพื่อด ำเนินกำรในข้ันตอนต่อไป พร้อมทั้ง เอกสำรประกอบต่ำง ๆ ได้แก่ 
- แบบ ลปจ.๑ (เดิม) และแบบ ลปจ.๑ (ใหม่) 
- ส ำเนำค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งที่ขอเปลี่ยน 
- ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ 
- หนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน  
- เอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

----------------------------------------- 


