
 

 

 
 
 

แบบเสนอข้อมูล เหตุผลความจ าเป็น 
และภาระงานเพื่อก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 

 
 

หน่วยงาน ...................................... 
 
 
 
 
 



 

แบบเสนอข้อมูล เหตุผลความจ าเป็น และภาระงานเพือ่ก าหนดต าแหนง่สูงขึ้น 
ชื่อหน่วยงาน ............................................................... 

 

 

1. ภารกิจของหน่วยงาน 
(เขียนเป็นข้อๆ แยกตามกลุ่มงาน/งาน) 
 
 งาน.............................................(ระบุชื่องาน) 
  1.  ............................................................................................................................. .................. 
  2.  .......................................................................................................... ..................................... 
  3.  ......................................................................................................................... ...................... 
  4.  .............................................................. ................................................................................. 
  5.  ......................................................................................................................... ...................... 
 

งาน............................................. (ระบุชื่องาน) 
  1.  ......................................................................................................................... ...................... 
  2.  ...............................................................................................................................................  
  3.  ......................................................................................................................... ...................... 
  4.  ......................................................................................................................... ...................... 
  5.  ................................................................................................... ............................................ 
 

งาน............................................. (ระบุชื่องาน) 
  1.  ............................................................................................................................. .................. 
  2.  .......................................................................................................... ..................................... 
  3.  ......................................................................................................................... ...................... 
  4.  .............................................................. ................................................................................. 
  5.  ......................................................................................................................... ...................... 

 
 
 
 

การกรอกข้อมลู 
1. ข้อ 1 – 4   ให้หน่วยงานท่ีเสนอขอก าหนดต าแหน่งให้ข้อมูล 
2. ข้อ 5       ให้บุคลากรขอก าหนดต าแหน่งให้ข้อมูล 
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2. เหตุผลความจ าเป็นของการก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญในหน่วยงาน 
(เขียนเป็นข้อๆ) 
 
 งาน............................................. (ระบุชื่องาน) 

 1.  ......................................................................................................................... ...................... 

 2.  ............................................................................................................................. .................. 

 3.  ........................................................................................................... .................................... 

 4.  ......................................................................................................................... ...................... 

 5.  ................................................................. ..............................................................................  

 

 งาน............................................. (ระบุชื่องาน) 

 1.  ........................................................................................................... .................................... 

 2.  ......................................................................................................................... ...................... 

 3.  ................................................................. .............................................................................. 

 4.  ......................................................................................................................... ...................... 

 5.  ...............................................................................................................................................  

 
 งาน............................................. (ระบุชื่องาน) 

 1.  ............................................................................................................................. .................. 

 2.  ........................................................................................................... .................................... 

 3.  ......................................................................................................................... ...................... 

 4.  ................................................................. .............................................................................. 
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3. ภาระงานที่หน่วยงานมอบหมายให้ผูบุ้คลากรในหน่วยงานที่จะก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ 

    และเชี่ยวชาญปฏิบัติ (เป็นภาระงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและเป็นงานที่ต้อง 

    ปฏิบัติโดยผูช้ านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 
 

 1) บุคลากรคนที่ 1  ต าแหน่ง....................................(ระบุ) 
ที ่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ 
   
   
   
   
   

 
 2) บุคลากรคนที่ 2  ต าแหน่ง....................................(ระบุ) 

ที ่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ 
   
   
   
   
   

 
3) บุคลากรคนที่ 3ต าแหน่ง....................................(ระบุ) 

ที ่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ 
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4) บุคลากรคนที่ 4  ต าแหน่ง....................................(ระบุ) 
ที ่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ 
   
   
   
   
   
   

 
5) บุคลากรคนที่ 2  ต าแหน่ง....................................(ระบุ) 

ที ่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ 
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฯลฯ 
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4. ผังแสดงโครงสร้างหน่วยงานและอัตราก าลัง 
 4.1 โครงสร้างหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ 1. หน่วยงานระดับงานระบุให้ครบทุกงาน 

  2. หน่วยงานระดับหน่วยในแต่ละงาน 
                           2.1 ระบุให้ครบทุกหน่วย 
                           2.2 ใส่ชื่อบุคคล หน่วยงาน ระดับ ที่ปฏิบัติในแต่ละหน่วยงาน 
 3. ให้ท าเครื่องหมาย * ในชื่อบุคคลที่จะขอก าหนดต าแหน่ง 
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4.2 อัตราก าลัง 

ที ่ ต าแหน่ง/ระดับ 

อัตราก าลัง(จ านวน) 

ข้าราช
การ 

พม. 
เงิน

แผ่นดิน 

พนักงาน
ราชการ 

พม. 
รายได ้

ลูกจ้าง 
ช่ัวคราว 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

รวม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 รวม        

 
(ลงชื่อ)  ..................................................... หัวหน้าหน่วยงาน ระดับงาน/กอง/ภาควิชา/ฝ่าย 
           ( ................................................... )        ผู้ให้ข้อมูล 
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ส่วนที่ 1แบบกรอกภาระงานที่ได้ปฏิบัติจริง  

ข้อ 5. ภาระงานที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันย้อนหลัง 3 ปี 

ที่ 
ลักษณะงานของต าแหน่ง 

ระดับช านาญการ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระดับ

ช านาญการปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จ านวน
เรื่อง/ครั้ง 

/ป ี

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

1 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติ 
งานที่มีประสบการณ์โดยใช้
ความรู้ความสามารถ ความ
ช านาญงาน ทักษะและ
ประสบการณ์สูง 

1.1 
1.2 
1.3 
  (ไม่จ าเป็นต้องมีครบตามนี้) 

    

2 ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา 
ค้นคว้า  วิเคราะห์ สังเคราะห์
หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือ
พัฒนางาน 

2.1 
2.2 
2.3 
(ไม่จ าเป็นต้องมีครบตามนี้) 

    

3 แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับ
ซ้อนะมีขอบเขตกว้างขวาง 

3.1 
3.2 
3.3 

    

 

(ลงชื่อ) .......................................................  ผู้ให้ข้อมูล(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน) 
                          (....................................................... ) 
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ข้อ 5. ภาระงานที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง ระดับช านาญการพิเศษ ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันย้อนหลัง 3 ปี 

ที่ 
ลักษณะงานของต าแหน่ง 
ระดับช านาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระดับ
ช านาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จ านวน
เรื่อง/ครั้ง/ปี 

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

1 ปฏิบัติงานโดยใช้ ความรู้
ความสามารถ ความช านาญ 
งาน และประสบการณ์สูงมาก 

1.1 
1.2 
1.3 
(ไม่จ าเป็นต้องมีครบตามนี้) 

    

2 ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรือวิจัยเพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 

2.1 
2.2 
2.3 
  (ไม่จ าเป็นต้องมีครบตามนี้) 

    

3 เป็นงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาในงานทียุ่่งยากมากและมี
ขอบเขตกว้าง 
ขวาง 

3.1 
3.2 
3.3 
(ไม่จ าเป็นต้องมีครบตามนี้) 

    

 

                  (ลงชื่อ) .......................................................  ผู้ให้ข้อมูล(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน) 
                  (....................................................... ) 
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ข้อ 5. ภาระงานที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันย้อนหลัง 3 ปี 

ที่ 
ลักษณะงานของต าแหน่ง 

ระดับเชี่ยวชาญ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระดับ
ระดับเชี่ยวชาญปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จ านวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

1 ปฏิบัติงานด้าน......................
(สายงานของผู้ขอฯ) โดยใช้ 
ความรู้ความสามารถความ
เชี่ยวชาญประสบการณ์สูง 

1.1 
1.2 
1.3 
(ไม่จ าเป็นต้องมีครบตามนี้) 

    

2 ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบ 
หรือมาตรฐานของงานหรือ 
งานพัฒนาทฤษฎี หลักการ 
ความรู้ใหม่ 

2.1 
2.2 
2.3 
  (ไม่จ าเป็นต้องมีครบตามนี้) 

    

3 ปฏิบัติงานวิจัยด้าน...............
(สายงานของผู้ขอฯ)และน ามา
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือให้
การด าเนินงานตาม แผนงาน
โครงการส าเร็จตามเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ ตลอดจน
เสนอแนะ และประเมินผล
แผนงานโครงการ 
 

3.1 
3.2 
3.3 
(ไม่จ าเป็นต้องมีครบตามนี้) 

    



 

ที่ 
ลักษณะงานของต าแหน่ง 

ระดับเชี่ยวชาญ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระดับ
ระดับเชี่ยวชาญปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จ านวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

4 แก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้าง 
ขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค า 
ปรึกษา แนะน า ปรับปรุงผสม 
ผสานเทคนิคระดับสูงระหว่าง
สาขาที่เก่ียวข้อง 
 

4.1 
4.2 
4.3 

    

 
 
 

          (ลงชื่อ) .......................................................  ผู้ให้ข้อมูล(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน) 
          (....................................................... ) 
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ส่วนที่ 2 การประเมินภาระงานโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประเมินภาระงาน 
 

แบบประเมินเหตุผลความจ าเป็นและภาระงานของต าแหน่งระดับช านาญการ 
ชื่อ-สกุล .........................................................ขอก าหนดต าแหน่ง...........................................ระดับ................. 

ลักษณะงานของต าแหน่ง 
ระดับช านาญการ 

ส่วนที่1 ภาระงานที่ 
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระดับ 

ช านาญการปฏิบัติจริง  
(ตามข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมูลฯ) 

ส่วนที่ 2 การประเมินภาระงาน 
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
ประจ า 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน

พัฒนางาน
ในหน้าที่ 

เป็นภาระ
งาน

ต าแหน่ง
ช านาญ

การ 

ไม่เป็น
ภาระงาน
ต าแหน่ง
ช านาญ

การ 
1.ปฏิบัติงานโดยใช้ ความรู้
ความสามารถ ความช านาญ 
งาน และประสบการณ์สูง 

1.1  ................................................. 
               (เอกสารหมายเลข .............) 
1.2  ................................................ 
              (เอกสารหมายเลข .............) 
1.3  ................................................ 
              (เอกสารหมายเลข .............) 
 

    

2. ปฏิบัติงานที่ต้องท าการ 
ศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรือวิจัย เพ่ือการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 

2.1  ................................................. 
               (เอกสารหมายเลข .............) 
2.2  ................................................ 
              (เอกสารหมายเลข .............) 
2.3  ................................................ 
              (เอกสารหมายเลข .............) 
 

    

3. แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนะมีขอบเขตกว้างขวาง 

3.1  ................................................. 
               (เอกสารหมายเลข .............) 
3.2  ................................................ 
              (เอกสารหมายเลข .............) 
3.3  ................................................ 
              (เอกสารหมายเลข .............) 
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แบบประเมินเหตุผลความจ าเป็นและภาระงานของต าแหน่ง ระดับช านาญการพิเศษ 
ชื่อ-สกุล ...................................................ขอก าหนดต าแหน่ง...........................................ระดับ................. 

ลักษณะงานของต าแหน่ง 
ระดับช านาญการพิเศษ 

ส่วนที่1 ภาระงานที่ 
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระดับ 
ช านาญการพิเศษปฏิบัติจริง  

(ตามข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมูลฯ) 

ส่วนที่ 2 การประเมินภาระงาน 
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
ประจ า 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน

พัฒนางาน
ของ

หน่วยงาน 

เป็นภาระ
งาน

ต าแหน่ง
ช านาญ

การพิเศษ 

ไม่เป็น
ภาระงาน
ต าแหน่ง
ช านาญ

การพิเศษ 

1.ปฏิบัติงานโดยใช้ ความรู้
ความสามารถ ความช านาญ 
งาน และประสบการณ์สูงมาก 

1.1  ................................................. 
               (เอกสารหมายเลข .............) 
1.2  ................................................ 
              (เอกสารหมายเลข .............) 
1.3  ................................................ 
              (เอกสารหมายเลข .............) 
 

    

2.ปฏิบัติงานที่ต้องท าการ 
ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิจัย
เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนา
งาน 

2.1  ................................................. 
               (เอกสารหมายเลข .............) 
2.2  ................................................ 
              (เอกสารหมายเลข .............) 
2.3  ................................................ 
              (เอกสารหมายเลข .............) 
 

    

3. เป็นงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยาก
มากและมีขอบเขตกว้าง 
ขวาง 
 

3.1  ................................................. 
               (เอกสารหมายเลข .............) 
3.2  ................................................ 
              (เอกสารหมายเลข .............) 
3.3  ................................................ 
              (เอกสารหมายเลข .............) 
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แบบประเมินเหตุผลความจ าเป็นและภาระงานของต าแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญ 
ชื่อ-สกุล ...................................................ขอก าหนดต าแหน่ง...........................................ระดับ................. 

ลักษณะงานของต าแหน่ง 
ระดับเชี่ยวชาญ 

ส่วนที่1 ภาระงานที่ 
ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 

ระดับเชี่ยวชาญปฏิบัติจริง  
(ตามข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมูลฯ) 

ส่วนที่ 2 การประเมินภาระงาน 
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
ประจ า 

ภาระงานที่
ปฏิบัติเป็น
งานพัฒนา
งานของ

อุดมศึกษา 

เป็นภาระ
งาน

ต าแหน่ง
เชี่ยวชาญ 

ไม่เป็น
ภาระงาน
ต าแหน่ง
เชี่ยวชาญ 

1.ปฏิบัติงานด้าน
.......................................(สาย
งานของผู้ขอฯ) โดยใช้ ความรู้
วามสามารถความเชี่ยวชาญ
และประสบ 
การณ์สูง 

1.1  ................................................. 
               (เอกสารหมายเลข .............) 
1.2  ................................................ 
              (เอกสารหมายเลข .............) 
1.3  ................................................ 
              (เอกสารหมายเลข .............) 

    

2.ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบ 
หรือมาตรฐานของงานหรือ 
งานพัฒนาทฤษฎี หลักการ 
ความรู้ใหม่ 

2.1  ................................................. 
               (เอกสารหมายเลข .............) 
2.2  ................................................ 
              (เอกสารหมายเลข .............) 
2.3  ................................................ 
              (เอกสารหมายเลข .............) 

    

3.ปฏิบัติงานวิจัยด้าน
...........................................
(สายงานของผู้ขอฯ)และน ามา
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
เพ่ือให้การด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการส าเร็จตาม
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 

3.1  ................................................. 
               (เอกสารหมายเลข .............) 
3.2  ................................................ 
              (เอกสารหมายเลข .............) 
3.3  ................................................ 
              (เอกสารหมายเลข .............) 
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ลักษณะงานของต าแหน่ง 
ระดับเชี่ยวชาญ 

ส่วนที่1 ภาระงานที่ 
ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 

ระดับเชี่ยวชาญปฏิบัติจริง  
(ตามข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมูลฯ) 

ส่วนที่ 2 การประเมินภาระงาน 
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
ประจ า 

ภาระงานที่
ปฏิบัติเป็น
งานพัฒนา
งานของ

อุดมศึกษา 

เป็นภาระ
งาน

ต าแหน่ง
เชี่ยวชาญ 

ไม่เป็น
ภาระงาน
ต าแหน่ง
เชี่ยวชาญ 

4.แก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้าง 
ขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค า 
ปรึกษา แนะน า ปรับปรุงผสม 
ผสานเทคนิคระดับสูงระหว่าง
สาขาที่เก่ียวข้อง 

4.1  ................................................. 
               (เอกสารหมายเลข .............) 
4.2  ................................................ 
              (เอกสารหมายเลข .............) 
4.3  ................................................ 
              (เอกสารหมายเลข .............) 

    

 
สรุปความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
............................................................................................................................. ......................................................................
............................................................. ............................................................................................................................. .........
.......................................................................................................................... .... 
                                                                                 (ลงชื่อ)  ................................................................. 
                                                                                          (................................................................) 

ต าแหน่ง  .............................................................. 
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ส่วนที่ 3 การประเมินภาระงานโดยคณะกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงาน 

                คณะกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงาน ในคราวประชุมครั้งที่ ........ เมื่อวันที่ ...................................... 
พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ (ให้ท าเครื่องหมาย   /   ลงในช่อง          ) 
  มีภาระงานเหมาะสมในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งระดับ...........(ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 
  ภาระงานยังไม่เหมาะสม ให้ก าหนดภาระงานเพ่ิมเติม คือ 
............................................................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................................................................... ...............................
.................................................................................................... ..........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................................... ......
............................................................................................................................. .................................................................................
......................................................................................................................................................................... .....................................
.............................................................................................. ................................................................................................................
............................................................................................................................. ............ 
 
 
 

                                                            (ลงชื่อ)  ................................................................. 
                                          (................................................................) 

ต าแหน่ง  .............................................................. 
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ค าช้ีแจงแบบประเมิน 
 
ส่วนที่ 1 ให้ผู้แสนอขอก าหนดต าแหน่งระดับระดับช านาญการ/ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญกรอกภาระงานที่ได้ปฏิบัติจริง 

ตามข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมูลเหตุผล ความจ าเป็นและภาระงาสนของต าแหน่งระดับช านาญการ/ช านาญพิเศษ/ 

              เชี่ยวชาญ โดยเขียนสรุปภาระงานหลักๆ โดยย่อ และให้ระบุหมายเลขเอกสารอ้างอิงให้ตรงกับเอกสารอ้างอิงในข้อ 5 
ของแบบเสนอข้อมูลเหตุผลความจ าเป็นฯ   
ส่วนที่ 2 ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประเมินภาระงานของผู้ขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ/ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ 

 ในส่วนที่ 1 ว่าภาระงานนั้นมีลักษณะการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร โดยท าเครื่องหมาย   /   ลงในช่อง       ที่เห็น 
เหมาะสม และให้สรุปความเห็นของการประเมินภาระงาน 
ส่วนที่ 3 ให้คณะกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงาน ประเมินผู้ขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ/ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ 
ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในการขอก าหนดต าแหน่งระดับระดับช านาญการ/ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ 
 
 

 
 

 
 

กรณีภาระงานยังไม่เหมาะสมให้ก าหนดภาระงานให้ปฏิบัติเพ่ิมเติม และให้มีการปฏิบัติงานตามภาระงานที่ก าหนดระยะ
หนึ่งก่อนตามที่คณะกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงานก าหนด  และ เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ/หน่วยงาน พิจารณา
เหตุผล ความจ าเป็นการก าหนดระดับช านาญการ/ช านาญพิเศษ/เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่ง 

 


