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ที่ สธ 0201.039/ว 14

(สําเนา)

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี 11000

         14    มกราคม   2548

เร่ือง    การนับระยะเวลาในการดํารงตําแหนง

เรียน    นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด /  ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป  ทุกแหง
ผูอํานวยการสาํนกั / สถาบนั / กลุม / ศนูยและหวัหนาหนวยงานในสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

อางถึง  1.   หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16  ลงวันที่  29  กันยายน  2538
2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 6  ลงวันที่  9  เมษายน  2547
3. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0711/ว 12  ลงวันที่  1  ตุลาคม  2533

ส่ิงที่สงมาดวย  1.  สําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/4659  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2547
2. กรณีตัวอยาง และคําถาม – คําตอบ
3. แบบแสดงความประสงคขอยายเปลี่ยนสายงาน

ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ไดขออนุมัติ  ก.พ.  นําระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  มานับเปนระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกื้อกูลกับตําแหนงพยาบาล
วิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข  เพื่อประโยชนในการประเมินบุคคลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง       
รวมทั้งขออนุมัติ  แตงตั้งผูดํารงตําแหนงพยาบาลเทคนิค 6 เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6 และเจาหนาที่
บริหารงานสาธารณสขุ  6  ทีไ่ดรับวฒุปิริญญาตรเีพิม่ขึน้  ใหดาํรงตาํแหนงพยาบาลวชิาชพี 6 ว  และตาํแหนง      
นกัวชิาการสาธารณสขุ 6 ว    โดยการประเมินบุคคลและผลงาน  โดยไมตองลดระดับเปนระดับ 5 กอน

บัดนี้ ก.พ. ไดพิจารณาเรื่องนี้แลว  มีมติอนุมัติดังนี้
1. ใหนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน และเจาหนาที่

บริหารงานสาธารณสขุ มานบัเปนระยะเวลาการปฏบิตังิานทีเ่กือ้กลูกบัตาํแหนงในสายงานพยาบาลวชิาชพี
ไดเฉพาะระยะเวลาที่ผูดํารงตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชนและเจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข
ไดปฏิบตังิานดานบรกิารสขุภาพ (ไดแก การใหบริการสงเสรมิสขุภาพ ปองกนัโรค รักษาพยาบาลและฟนฟสูภาพ)  
และไมกอนวันที่ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรระดับตน  หรือหลักสูตรการพยาบาลเทียบได
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ไมต่ํากวานี้  โดยคิดระยะเวลาการดํารงตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  และเจาหนาที่บริหารงาน
สาธารณสุขใหเพียงครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ  ทั้งนี้ในการประเมินเพื่อ
เล่ือนขึ้นดํารงตําแหนงระดับสูงขึ้น  ผูขอรับการประเมินจะตองดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพมาแลว     
ไมนอยกวา  2  ป  และใหคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่กรมแตงตั้ง  
ตามหนังสือที่อางถึง 1  เปนผูพิจารณานับระยะเวลาการดํารงตําแหนงดังกลาว

2. ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงในระดับ 6  ที่ไมเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตน
จากระดบั 3 แตไดรับวฒุปิริญญาตรทีางการพยาบาลเพิม่ขึน้ และเปนผูไดรับคดัเลอืกตามหนงัสอืสํานกังาน ก.พ.  
ที่  นร  0705/ว 7  ลงวันที่  18  มิถุนายน  2534  ใหดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 6ว ไดโดยมีเงื่อนไข         
วาจะตองเปนผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่พยาบาลวิชาชีพ (หลังจากไดรับใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีสาขาการพยาบาลหรอืสาขาการพยาบาลและการผดงุครรภช้ันหนึง่) มาแลวไมนอยกวา  1  ป  
และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6  มาแลวไมนอยกวา  2  ป  รวมทั้งมีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกื้อกูล        
กับตําแหนงในสายงานพยาบาลวิชาชีพครบตามหลักเกณฑ  โดยจะตองผานการประเมินบุคคล                  
ตามหนงัสอืทีอ่างถงึ 1 กอน ทัง้นี ้ในการประเมนิเพือ่เล่ือนขึน้ดาํรงตาํแหนงระดบัสงูขึน้  ผูขอรับการประเมนิ
จะตองดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพมาแลวไมนอยกวา  2  ป

3. ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 5  ซ่ึงเคยมีระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ในระดับ 6  และตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ  5  รวมกันมาแลวไมนอยกวา  2  ป  และไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่พยาบาลวิชาชีพ (หลังจากไดรับใบอนุญาตฯ  ช้ันหนึ่ง)  มาแลวไมนอยกวา 1  
ป  ใหดาํรงตาํแหนงพยาบาลวชิาชพี 6 ว ได  หากเปนผูมรีะยะเวลาการปฏบิตังิานทีเ่กือ้กลูกบัตาํแหนงในสายงาน
พยาบาลวิชาชีพครบตามหลักเกณฑ  โดยจะตองผานการประเมินบุคคลตามหนังสือที่อางถึง  1  กอน ทั้งนี้  
ในการประเมินเพื่อเล่ือนขึ้นดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. ผูขอรับการประเมินจะตองดํารงตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพมาแลวไมนอย  2  ป

สําหรับการนาํระยะเวลาการดาํรงตาํแหนงเจาพนกังานสาธารณสขุชมุชนมานบัเปนระยะเวลา
เกือ้กลูกบัตาํแหนงนกัวชิาการสาธารณสขุ  และการแตงตัง้ผูดาํรงตาํแหนงเจาหนาทีบ่ริหารงานสาธารณสขุ 6  
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6  และพยาบาลเทคนิค 6 ที่ไดรับวุฒิปริญญาตรีเพิ่มขึ้นใหดํารงตําแหนง
นักวิชาการสาธารณสุข 6 ว  โดยไมตองลดระดับเปนระดับ 5  กอนนั้น  อาจดําเนินการไดตามหลักเกณฑ
และวิธีการตามหนังสือที่อางถึง  1  และ  2  ทั้งนี้  ตองเปนผูสอบแขงขันไดตามหนังสือที่อางถึง 3
ดังรายละเอียดตามหนังสือสํานักงาน  ก.พ.  ซ่ึงแนบมาพรอมนี้
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ดังนั้น  หากจังหวัดประสงคจะแตงตั้งผูดํารงตําแหนงพยาบาลเทคนิค 6    เจาพนักงาน 
สาธารณสุขชุมชน 6  และเจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 6  ที่ไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล และ
ไดรับใบอนุญาตฯ  ช้ันหนึ่ง  ใหดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ  ขอใหดําเนินการดังนี้

1.   ช้ีแจงคุณสมบัติและสิทธิประโยชนที่จะไดรับ  ใหผูขอยายทราบ  ตามตัวอยาง
ดังสิ่งที่สงมาดวย  2

2. ใหผูขอยายแสดงความประสงคเปนลายลักษณอักษรวาจะยายเปลี่ยนสายงานเปน
พยาบาลวิชาชีพ 6ว  หรือยายลดระดับเปนพยาบาลวิชาชีพ 5  ตามแบบฟอรมดังสิ่งที่สงมาดวย  3

3.     กรณีประสงคจะยายเปลี่ยนสายงานเปนพยาบาลวิชาชีพ 6ว
        3.1 หากตําแหนงพยาบาลเทคนิค  ที่ผูขอยายครองอยูมีเงื่อนไข “เมื่อผูดํารงตําแหนง

พนไปหรือจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติใหกําหนดเปนตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 3 – 5 หรือ 6ว หรือ 7 วช” ก็ให
ดําเนินการประเมินบุคคลและผลงานตามหนังสือสํานักงาน  ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน  
2538  แลวแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 6ว  ตอไป

         3.2  หากตาํแหนงพยาบาลวชิาชพีทีจ่ะรบัยายเปนตาํแหนงวาง  ตองขออนมุตัสํิานกังาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ใชตําแหนงวางกอนดําเนินการประเมินบุคคลและผลงาน

4.     กรณีที่ประสงคจะยายลดระดับเปนพยาบาลวิชาชีพ  5
        4.1  หากตําแหนงพยาบาลเทคนิค  ที่ผูขอยายครองอยูมีเงื่อนไขเชนเดียวกับขอ  3.1  

จะตองขออนุมัติสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ลดระดับกอนแตงตั้ง
4.2 หากตําแหนงพยาบาลวิชาชีพที่จะรับยายเปนตําแหนงวาง  จะตองขออนุมัติ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ใชตําแหนงวาง  และขอลดระดับกอนแตงตั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจงผูที่เกี่ยวของถือปฏิบัติตอไปดวย  จะเปนพระคุณ

               ขอแสดงความนับถือ
 ลงชื่อ        พิพัฒน    ยิ่งเสรี

 (นายพิพัฒน   ยิ่งเสรี)
รองปลัดกระทรวง  ปฏิบัติราชการแทน

 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สํานักบริหารกลาง
กลุมบริหารงานบุคคล
โทร.  0 2590 1343,0 2590 1347
โทรสาร  0 2590 1424 (นา

บุคลากร 7
สําน
สําเนาถูกตอง

งอมรา  นาราพานิช)
 ว  กลุมบริหารงานบุคคล
ักบริหารกลาง  สป.
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 ที่ นร 1003/4659
(สําเนา)

 สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก  กทม. 10300

        14  ธันวาคม   2547

เร่ือง    การนับระยะเวลาในการดํารงตําแหนง

เรียน   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อางถึง  1.  หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ดวนมาก  ที่  สธ 0203/93/2433
     ลงวันที่  4  กุมภาพันธ  2543  ดวนมาก    ที่ สธ 0203/93/19095 ลงวันที่ 28
     สิงหาคม  2544    ที่ สธ 0203/93/7183  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2545    และ
     ที่ สธ 0201.032/17131  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2547

             2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16  ลงวันที่  29  กันยายน 2538
             3. หนังสือสํานักงาน ก.พ.  ที่ นร 1006/ว 6 ลงวันที่ 9 เมษายน 2547

4. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0711/ว 12  ลงวันที่  1  ตุลาคม  2533

ตามหนังสือที่อางถึง  1  ขอให  ก.พ.  พิจารณา  ดังนี้
1. ขออนุมัตินําระยะเวลาการดํารงตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชนมานับเปน

ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกื้อกูลกับตําแหนงพยาบาลวิชาชีพและตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขเพื่อ
ประโยชนในการประเมินบุคคลและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว

2. ขออนุมัติแตงตั้งผูดํารงตําแหนงพยาบาลเทคนิค 6  เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6
และเจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 6  ที่ไดรับวุฒิปริญญาตรีเพิ่มขึ้น  ใหดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
6  ว   และตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข 6 ว  โดยการประเมินบุคคลและผลงาน  โดยไมตองลดระดับ
เปนระดับ 5  กอน  ความละเอียดแจงแลว  นั้น

ก.พ.  ไดพิจารณาเรื่องนี้แลว  มีมติอนุมัติ  ดังนี้
1. ใหนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  และเจาหนาที่

บริหารงานสาธารณสขุ  มานบัเปนระยะเวลาการปฏบิตังิานทีเ่กือ้กลูกบัตาํแหนงในสายงานพยาบาลวชิาชพี
ไดเฉพาะระยะเวลาที่ผูดํารงตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชนและเจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข
ไดปฏิบัติงานดานบริการสุขภาพ (ไดแก การใหบริการสงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรค  รักษาพยาบาลและ
ฟนฟสูภาพ)  และไมกอนวนัทีไ่ดรับวฒุปิระกาศนยีบตัรพยาบาลศาสตรระดบัตน  หรือหลักสตูรการพยาบาล
เทียบไดไมต่ํากวานี้ โดยคิดระยะเวลาการดํารงตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชนและเจาหนาที่
บริหารงานสาธารณสขุใหเพยีงครึง่หนึง่ของระยะเวลาการดาํรงตาํแหนงพยาบาลวชิาชพี ทัง้นี ้ในการประเมนิ
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เพื่อเล่ือนขึ้นดํารงตําแหนงระดับสูงขึ้น  ผูขอรับการประเมินจะตองดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพมาแลว 
ไมนอยกวา  2  ป  และใหคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่กรมแตงตั้ง
ตามหนังสือที่อางถึง 2  เปนผูพิจารณานับระยะเวลาการดํารงตําแหนงดังกลาว

2. ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงในระดับ 6  ที่ไมเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจาก
ระดับ 3  แตไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาลเพิ่มขึ้น  และเปนผูไดรับคัดเลือกตามหนังสือสํานักงาน
ก.พ. ที่ นร 0705/ว 7  ลงวันที่  18  มิถุนายน  2534  ใหดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 6 ว ได โดยมีเงื่อนไข
วาจะตองเปนผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่พยาบาลวิชาชีพ (หลังจากไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลหรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภช้ัน 1)  มาแลวไมนอยกวา  1
ป  และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6  มาแลวไมนอยกวา 2 ป  รวมทั้งมีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกื้อกูลกับ
ตําแหนงในสายงานพยาบาลวิชาชีพครบตามหลักเกณฑ  โดยจะตองผานการประเมินบุคคลตามหนังสือที่
อางถึง 2 กอน  ทั้งนี้  ในการประเมินเพื่อเล่ือนขึ้นดํารงตําแหนงระดับสูงขึ้น  ผูขอรับการประเมินจะตอง
ดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพมาแลวไมนอยกวา  2  ป

3.  ใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 5  ซ่ึงเคยมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงใน
ระดับ 6  และตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 5  รวมกันมาแลวไมนอยกวา 2 ป  และไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
งานในบทบาทหนาที่พยาบาลวิชาชีพ (หลังจากไดรับใบอนุญาตฯ ช้ัน 1) มาแลวไมนอยกวา  1  ป  ให
ดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 6 ว  ได  หากเปนผูมีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกื้อกูลกับตําแหนงใน         
สายงานพยาบาลวชิาชพีครบตามหลกัเกณฑ  โดยจะตองผานการประเมนิบคุคลตามหนงัสอืทีอ่างถงึ  2  กอน  
ทั้งนี้  ในการประเมินเพื่อเล่ือนขึ้นดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 7 วช.  ผูขอรับการประเมินจะตองดํารง
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพมาแลวไมนอยกวา  2  ป

สําหรับการนําระยะเวลาการดํารงตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชนมานับเปน
ระยะเวลาเกื้อกูลกับตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข  และการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
สาธารณสุข 6  เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6  และพยาบาลเทคนิค 6  ที่ไดรับวุฒิปริญญาตรีเพิ่มขึ้น   
ใหดํารงตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข 6 ว  โดยไมตองลดระดับเปนระดับ 5  กอนนั้นสํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุขอาจดําเนินการไดตามหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือที่อางถึง  2  และ  3             
ทั้งนี้  ตองเปนผูสอบแขงขันไดตามหนังสือที่อางถึง  4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

               ขอแสดงความนับถือ

ศูนยนักบริหารระดับสูง
โทร.  0 2281 0172
โทรสาร  0 2280 2247

ลงชื่อ          ปรีชา   วัชราภัย
               (นายปรีชา  วัชราภัย)
                รองเลขาธิการ ก.พ.
     ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.

สําเนาถูกตอง

(นางอมรา  นาราพานิช)
บุคลากร 7 ว กลุมบริหารงานบุคคล

สํานักบริหารกลาง  สป.
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กรณีตัวอยาง
นาง  ก.  ดํารงตําแหนงพยาบาลเทคนิค 6  ตั้งแต  1  ตุลาคม  2539  ไดรับวุฒิปริญญา

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  ป  2544  ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  15  ตุลาคม  2546  และไดรับมอบ
หมายใหปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่พยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต 15  ตุลาคม 2546

กรณีลดระดับ
- ขอลดระดับและไดดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 5  เมื่อ  19  มกราคม  2547
- สงคําขอประเมินเพื่อเล่ือนขึ้นดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 6 ว  เมื่อ  1 กุมภาพันธ  2548

(ดํารงตําแหนงในระดับ 6  และตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 5  รวมกันแลวไมนอยกวา  2  ป)
- สงคําขอประเมินเพื่อเล่ือนขึ้นดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 7 วช.  ไดไมกอน  19  มกราคม

2549  (ดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพมาแลวไมนอยกวา  2  ป)

กรณีไมลดระดับ
- สงคําขอประเมินเพื่อดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 6 ว เมื่อ  1  กุมภาพันธ  2548  (ดํารงตําแหนง

ในระดับ 6  มาแลวไมนอยกวา  2  ป  และไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่
พยาบาลวิชาชีพมาแลวไมนอยกวา  1  ป)

- สงคําขอประเมินเพื่อเล่ือนขึ้นดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 7 ว  ไดไมกอน  1 กุมภาพันธ  2550
(ดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพมาแลวไมนอยกวา  2  ป
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คําถาม - คําตอบ

ถาม หลักสูตรการพยาบาลเทียบไดไมต่ํากวานี้  หมายถึงหลักสูตรอะไรบาง
ตอบ - หลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภ ( ระดับตน หรือ เฉพาะกาล )

- หลักสตูรการสาธารณสขุชมุชน  ( ผดงุครรภอนามยั ) ทีผ่านการอบรม หลักสตูรวชิาการ
พยาบาลไมนอยกวา  10 หนวยกิต

ถาม กรณมีวีฒุปิระกาศนยีบตัรพยาบาลศาสตรระดบัตน ดาํรงตาํแหนง เจาพนกังานสาธารณสขุชมุชน  
และปฏบิตังิานทีส่ถานอีนามยัมาตลอด  จะนาํระยะเวลาการดาํรงตาํแหนงเจาพนกังานสาธารณสขุ       
ชุมชนมานับเกื้อกูลกับตําแหนงพยาบาลวิชาชีพไดหรือไม  อยางไร

ตอบ นับได ไมกอนวันที่ไดรับวุฒิประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตรระดบัตนและคดิระยะเวลาการดาํรง
ตาํแหนง ใหเพยีงคร่ึงหนึง่ของระยะเวลาการดาํรงตาํแหนงพยาบาลวชิาชพี (เดมินบัไมได  เนือ่งจาก ก.พ.
จะอนมุตั ิ ใหนบัเฉพาะผูทีม่วีฒุปิระกาศนยีบตัรพยาบาลศาสตรระดบัตน ทีด่าํรงตาํแหนงเจาพนกังาน   
สาธารณสขุชมุชน แตตวัปฏิบตังิานดานการพยาบาลทีโ่รงพยาบาล เทานัน้ โดยตองขอ ก.พ.  เปนราย  ๆไป)

ถาม คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลที่กรมแตงตั้งขึ้นเปนผูพิจารณา
นับระยะเวลาการดํารงตําแหนง  หมายถึงคณะกรรมการชุดใด

ตอบ คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล สาขาพยาบาลศาสตร ตําแหนง
พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 6 (ชุดจังหวัด)
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แบบแสดงความประสงคขอยายเปลี่ยนสายงาน

เขียนที่ …………………………………..

วันที่………..เดือน………………….พ.ศ. …………..

เร่ือง ขาราชการขอยายเปลี่ยนสายงาน

เรียน …………………………………

ขาพเจา……………………………………………ตําแหนง…………………………….………..
ระดับ………..……….รับเงินเดือนในอันดับ……………..ขั้น………………………………………..บาท
สังกัด………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
มีความประสงคจะขอยายเปลี่ยนสายงานไปดํารงตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ

ระดับ  6

ระดับ  5  ซ่ึงเปนตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาตําแหนงที่ขาพเจาดํารงตําแหนงอยู
ในปจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป

ขอแสดงความนับถือ

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