


ขั้นตอน กิจกรรม วันด าเนินการ
1 การเกลี่ยอัตราก าลังภายในส านัก/กอง/กลุ่ม
1.1 ส านัก/กอง/กลุ่ม ท่ีประสงค์ขอเกล่ียอัตราก าลัง บันทึกแจ้งจ านวนพนักงาน

ราชการท่ีได้รับการเกล่ียอัตราก าลัง มายังส านักบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที ่30 มิถุนายน 2563

1.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานพนักงานราชการกรมชลประทาน
พิจารณาการเกล่ียอัตราก าลังพนักงานราชการ

วันที ่14 กรกฎาคม 2563

1.3 จัดท าค าส่ังการเกล่ียอัตราก าลังพนักงานราชการ (ภายใน) วันที ่24 กรกฎาคม 2563

2 การเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างส านัก/กอง/กลุ่ม
2.1 ส านัก/กอง/กลุ่ม ท่ีประสงค์ขอเกล่ียอัตราก าลัง บันทึกแจ้งจ านวนพนักงาน

ราชการท่ีได้รับการเกล่ียอัตราก าลัง มายังส านักบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที ่4 สิงหาคม 2563

2.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานพนักงานราชการกรมชลประทาน
พิจารณาการเกล่ียอัตราก าลังพนักงานราชการ

วันที ่21 สิงหาคม 2563

2.3 จัดท าค าส่ังการเกล่ียอัตราก าลังพนักงานราชการ วันที ่31 สิงหาคม 2563

หมายเหต ุ:   ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

แผนด าเนินการปรับเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการกรมชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



เอกสารแนบ 1

หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการกรมชลประทาน









ภารกิจ ความจ าเป็น และประโยชน์ของทางราชการ  

อัตราก าลังปัจจุบัน และ อัตราก าลังมาตรฐานขั้นต  า 

หน่วยเบิกจ่าย อาคารชลประทานที รับผิดชอบ 



สชป.1-17 ไม่สามารถเกลี ยอัตราก าลังต าแหน่ง  
วิศวกรชลประทาน นิติกร นักประชาสัมพันธ์ รวมถึง  
ต าแหน่งที ก าหนดหน้าที ไว้เฉพาะ ไปยังหน่วยงานอื น 

คณะท างาน 
เพื อปรับเกลี ยอัตราก าลัง 

พนักงานราชการ 
ไม่น้อยกว่า 5 คน 

 

ต าแหน่งพนักงานราชการที เกลี ย ต้องสอดคล้อง 
กับภารกิจ ความจ าเป็น และประโยชน์ของทางราชการ             

และเป็นไปตามอัตราก าลังมาตรฐานขั้นต  า 
ต าแหน่งที ตัดเกลี ย ไม่เป็นเหตุให้ขอเพิ มใหม่ 

ไม่เปลี ยนชื อต าแหน่ง  
และกลุ่มงาน 

จพง.ธุรการ 

เกลี ยได้ทั้งต าแหน่งว่าง  
และที มีคนครอง 

(เกลี ยสลับต้องเป็นชื อต าแหน่งเดียวกนัเท่านั้น) นา
ยช

่าง
ชล

ปร
ะท

าน
 

นายช่างชลประทาน ช่างชลประทาน 

การเกลี ยอัตราก าลังให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม 
ค านึงถึงความจ าเป็น และประโยชน์ของทางราชการ 

เกลี ยได้ทั้งต าแหน่งว่าง 
และที มีคนครอง 

(เกลี ยสลับต้องเป็นชื อต าแหน่งเดียวกนัเท่านั้น) นา
ยช

่าง
ชล

ปร
ะท

าน
 

นายช่างชลประทาน ช่างชลประทาน 

การเกลี ยอัตราก าลังให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม 
ค านึงถึงความจ าเป็น และประโยชน์ของทางราชการ 

ต าแหน่งพนักงานราชการที เกลี ย ต้องสอดคล้อง 
กับภารกิจ ความจ าเป็น และประโยชน์ของทางราชการ         

และเป็นไปตามอัตราก าลังมาตรฐานขั้นต  า 
ต าแหน่งที ตัดเกลี ย ไม่เป็นเหตุให้ขอเพิ มใหม่ 

ไม่เปลี ยนชื อต าแหน่ง  
และกลุ่มงาน 

จพง.ธุรการ 

1. ส านัก/กอง ที ขอเกลี ยส่งเรื องให้ ส านัก/กอง ปลายทาง 

2. ส านัก/กอง ปลายทาง บันทึกตอบเห็นชอบ/ขัดข้อง 

ส านัก/กอง ที ขอเกลี ยส่งเรื องให้ สบค. 



วัตถุประสงค์ของการเกลี ยอัตราก าลังพนักงานราชการ 

สิทธิ
ประโยชน์

ของพนักงาน
ราชการ 

เงินเดือน
นับต่อเนื่อง 

สิทธิการลา
นับต่อเนื่อง 

การขอรับ
เครื่องราช 

อิสริยาภรณ์
นับต่อเนื่อง 

อายุราชการ
นับต่อเนื่อง 

กลับ
ภูมิล าเนา 

 1. เพื่อรักษาพนักงานราชการ ผู้ซึ่งมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความช านาญในการปฏิบัติงาน ไว้ในกรมชลประทานได้ 
 2. เพื่อลดการเกิดอัตราว่างจากการลาออก และลดความเสียหาย อันเกิดจากการขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
 3. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงานราชการ ให้มีโอกาสย้ายกลับภูมิล าเนา 

หมายเหตุ กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการรอบท่ี 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563) สิ้นสุดระยะเวลาจัดจ้างถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 



เอกสารแนบ 2

แบบฟอร์ม พรก.-01
บญัชีแสดงรายละเอียดการเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ (กรอบอัตราว่าง)

พร้อมตวัอยา่ง



แบบ พรก.-01

สังกัด/ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน สังกัด/ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน เหตุผลในการขอเกลี่ยอัตราก าลัง
กรอบอัตราก าลังก าหนดใหม่กรอบอัตราก าลังเดิม

บญัชีแสดงรายละเอียดการเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ (กรอบอัตราวา่ง)
กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ล าดับที่
เลขที่

ต าแหน่ง
เลขที่

ต าแหน่ง

หน้าที่ 1 จาก 1



แบบ พรก.-01

สังกัด/ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน สังกัด/ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน เหตุผลในการขอเกลี่ยอัตราก าลัง
ส านักงานชลประทานที ่1 ส านักงานชลประทานที ่1
ส่วนวศิวกรรม โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบรูณ์ชล
ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายส่งน  าและบ ารุงรักษาที ่3

1 1237 นายช่างชลประทาน เทคนิค 1237 นายช่างชลประทาน เทคนิค เกล่ียอตัราก าลังตามหลักเกณฑ์ขอ้ 1.1 เนื่องจาก 
ส่วนวิศวกรรม ไม่มีกรอบมาตรฐานขั้นต่ า ใน
ต าแหน่งนายช่างชลประทาน ประกอบกบั คบ.แม่
แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ขาดแคลนบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน (รายละเอยีดตามเอกสารทีแ่นบ)

ส านักงานชลประทานที ่1 ส านักงานชลประทานที ่1
ฝ่ายบริหารทัว่ไป โครงการชลประทานล าพูน

งานธุรการ งานบริหารทัว่ไป
2 3421 เจา้พนักงานธุรการ บริการ 3421 เจา้พนักงานธุรการ บริการ เกล่ียอตัราก าลังตามหลักเกณฑ์ขอ้ 1.1 เนื่องจาก 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป มีกรอบอตัราก าลังต าแหน่งเจา้
พนักงานธุรการเกนิกรอบมาตรฐานขั้นต่ า 
ประกอบกบั คป.ล าพนู ขาดแคลนบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน (รายละเอยีดตามเอกสารทีแ่นบ)

ตัวอยา่ง - การเกลี่ยอัตราก าลังภายในส านัก/กอง/กลุ่ม (กรณีเกลี่ยตัด)
บญัชีแสดงรายละเอียดการเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ (กรอบอัตราวา่ง)

กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ล าดับที่
เลขที่

ต าแหน่ง
กรอบอัตราก าลังเดิม เลขที่

ต าแหน่ง
กรอบอัตราก าลังก าหนดใหม่

หน้าที่ 1 จาก 1



แบบ พรก.-01

สังกัด/ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน สังกัด/ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน เหตุผลในการขอเกลี่ยอัตราก าลัง
ส านักงานชลประทานที ่5 ส านักงานชลประทานที ่2
ศูนยศึ์กษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ส่วนบริหารจัดการน  าและบ ารุงรักษา
ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น  า

1 1234 นักวิชาการเกษตร บริหารทัว่ไป 1234 นักวิชาการเกษตร บริหารทัว่ไป เกล่ียอัตราก าลังตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.2 เนื่องจากศูนย์
ศึกษาการพฒันาภพูานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สชป.5 มีกรอบอัตราก าลังต าแหน่งนักวชิาการเกษตร 
จ านวน 3 อัตรา ซ่ึงภารกิจด้านวชิาการเกษตรลดลง 
ประกอบกับ ส่วนบริหารจัดการน  าและบ ารุงรักษา 
สชป.2 ขาดแคลนบคุลากรในการปฏบิติังาน 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

ส านักงานชลประทานที ่9 กองพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง
โครงการชลประทานจันทบรุี ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที ่3
ฝ่ายส่งน  าและบ ารุงรักษาที ่2 ฝ่ายวศิวกรรม

2 5678 นายช่างชลประทาน เทคนิค 5678 นายช่างชลประทาน เทคนิค เกล่ียอัตราก าลังตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.2 เนื่องจาก 
โครงการชลประทานจันทบรีุ สชป.9 มีกรอบอัตราก าลัง
ต าแหน่งนายช่างชลประทานเกินกรอบมาตรฐานขั นต่ า 
ประกอบกับ ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่
 3 กพก. ขาดแคลนบคุลากรในการปฏบิติังาน 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

ตัวอยา่ง - การเกลี่ยอัตราก าลังระหวา่งส านัก/กอง/กลุ่ม (กรณีเกลี่ยตัด)
บญัชีแสดงรายละเอียดการเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ (กรอบอัตราวา่ง)

กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ล าดับที่
เลขที่

ต าแหน่ง
กรอบอัตราก าลังเดิม เลขที่

ต าแหน่ง
กรอบอัตราก าลังก าหนดใหม่

หน้าที่ 1 จาก 1



เอกสารแนบ 3

แบบฟอร์ม พรก.-02
บญัชีแสดงรายละเอียดการเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ (กรอบอัตรามีคนครอง)

พร้อมตวัอยา่ง



แบบ พรก.-02

สังกัด / ชื่อ-สกุล ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน สังกัด / ชื่อ-สกุล ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน
เหตุผลในการขอเกลี่ยอัตราก าลัง

บญัชีแสดงรายละเอียดการเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ (กรอบอัตรามีคนครอง)
กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ล าดับ
ที่

เลขที่
ต าแหน่ง

กรอบอัตราก าลังทีก่ าหนดไวเ้ดิม เลขที่
ต าแหน่ง

กรอบอัตราก าลังทีก่ าหนดใหม่

หน้าที่ 1 จาก 1



แบบ พรก.-02

สังกัด / ชื่อ-สกุล ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน สังกัด / ชื่อ-สกุล ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน
ส านักงานชลประทานที ่1 ส านักงานชลประทานที ่1
ฝ่ายบริหารทัว่ไป โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่แตง
งานการเงินและบญัชี งานบริหารทัว่ไป

1 1111 นางสาวชลธารา รักษ์น ้า เจา้พนักงานธุรการ บริการ 1111 นางสาวชลธารา รักษ์น ้า เจา้พนักงานธุรการ บริการ เกล่ียอตัราก้าลังตามหลักเกณฑ์ขอ้ 1.1 เพือ่
ความเหมาะสม ความจ้าเป็น และประโยชน์
ของทางราชการ ประกอบกบั ผู้ครอง
ต้าแหน่งมีภูมิล้าเนาในพื นทีโ่ครงการ

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่แตง ฝ่ายบริหารทัว่ไป
งานบริหารทัว่ไป งานการเงินและบญัชี

2 2222 ว่าง เจา้พนักงานธุรการ บริการ 2222 ว่าง เจา้พนักงานธุรการ บริการ เกล่ียอตัราก้าลังตามหลักเกณฑ์ขอ้ 1.1   
เพือ่ทดแทนอตัราก้าลังให้กบั ฝ่ายบริหาร
ทัว่ไป

ตัวอยา่ง - การเกลี่ยอัตราก าลังภายในส านัก/กอง/กลุ่ม (กรณีเกลี่ยสลับ)
บญัชีแสดงรายละเอียดการเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ (กรอบอัตรามีคนครอง)

กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ล าดับ
ที่

เลขที่
ต าแหน่ง

กรอบอัตราก าลังทีก่ าหนดไวเ้ดิม เลขที่
ต าแหน่ง

กรอบอัตราก าลังทีก่ าหนดใหม่
เหตุผลในการขอเกลี่ยอัตราก าลัง

หน้าที่ 1 จาก 4



แบบ พรก.-02

สังกัด / ชื่อ-สกุล ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน สังกัด / ชื่อ-สกุล ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน

ตัวอยา่ง - การเกลี่ยอัตราก าลังภายในส านัก/กอง/กลุ่ม (กรณีเกลี่ยสลับ)
บญัชีแสดงรายละเอียดการเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ (กรอบอัตรามีคนครอง)

กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ล าดับ
ที่

เลขที่
ต าแหน่ง

กรอบอัตราก าลังทีก่ าหนดไวเ้ดิม เลขที่
ต าแหน่ง

กรอบอัตราก าลังทีก่ าหนดใหม่
เหตุผลในการขอเกลี่ยอัตราก าลัง

ส านักงานชลประทานที ่1 ส านักงานชลประทานที ่1
ส่วนเครือ่งจักรกล โครงการชลประทานล าพูน
ฝ่ายปฏิบตัิการสูบน  า ฝ่ายช่างกล

3 8888 นายช้านาญ งานช่าง ช่างฝีมือโรงงาน เทคนิค 8888 นายช้านาญ งานช่าง ช่างฝีมือโรงงาน เทคนิค เกล่ียอตัราก้าลังตามหลักเกณฑ์ขอ้ 1.1 เพือ่
ความเหมาะสม ความจ้าเป็น และประโยชน์
ของทางราชการ ประกอบกบั ผู้ครอง
ต้าแหน่งมีภูมิล้าเนาในพื นทีโ่ครงการ

โครงการชลประทานล าพูน ส่วนเครือ่งจักรกล
ฝ่ายช่างกล ฝ่ายปฏิบตัิการสูบน  า

4 9999 นายเชี่ยวชาญ งานทีท่้า นายช่างเคร่ืองกล เทคนิค 9999 นายเชี่ยวชาญ งานทีท่้า นายช่างเคร่ืองกล เทคนิค เกล่ียอตัราก้าลังตามหลักเกณฑ์ขอ้ 1.1   
เพือ่ทดแทนอตัราก้าลังให้กบั คป.ล้าพนู 
ประกอบกบั ผู้ครองต้าแหน่งมีภูมิล้าเนาใน
พื นทีโ่ครงการ

หน้าที่ 2 จาก 4



แบบ พรก.-02

สังกัด / ชื่อ-สกุล ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน สังกัด / ชื่อ-สกุล ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน

ตัวอยา่ง - การเกลี่ยอัตราก าลังภายในส านัก/กอง/กลุ่ม (กรณีเกลี่ยสลับ)
บญัชีแสดงรายละเอียดการเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ (กรอบอัตรามีคนครอง)

กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ล าดับ
ที่

เลขที่
ต าแหน่ง

กรอบอัตราก าลังทีก่ าหนดไวเ้ดิม เลขที่
ต าแหน่ง

กรอบอัตราก าลังทีก่ าหนดใหม่
เหตุผลในการขอเกลี่ยอัตราก าลัง

ส านักงานชลประทานที ่1 ส านักงานชลประทานที ่1
โครงการชลประทานเชียงใหม่ โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา
งานบริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป

5 2468 นางน ้า สะอาด เจา้หน้าทีบ่ันทึกขอ้มูล บริการ 2468 นางน ้า สะอาด เจา้หน้าทีบ่ันทึกขอ้มูล บริการ เกล่ียอตัราก้าลังตามหลักเกณฑ์ขอ้ 1.1 เพือ่
ความเหมาะสม ความจ้าเป็น และประโยชน์
ของทางราชการ ประกอบกบั ผู้ครอง
ต้าแหน่งมีภูมิล้าเนาในพื นทีโ่ครงการ

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา โครงการชลประทานเชียงใหม่
งานบริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป

6 1524 นางสาวพอใจ น ้าใส เจา้พนักงานธุรการ บริการ 1524 นางสาวพอใจ น ้าใส เจา้พนักงานธุรการ บริการ เกล่ียอตัราก้าลังตามหลักเกณฑ์ขอ้ 1.1   
เพือ่ทดแทนอตัราก้าลังให้กบั คป.เชียงใหม่ 
ประกอบกบั ผู้ครองต้าแหน่งมีภูมิล้าเนาใน
พื นทีโ่ครงการ

หน้าที่ 3 จาก 4



แบบ พรก.-02

สังกัด / ชื่อ-สกุล ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน สังกัด / ชื่อ-สกุล ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน

ตัวอยา่ง - การเกลี่ยอัตราก าลังภายในส านัก/กอง/กลุ่ม (กรณีเกลี่ยสลับ)
บญัชีแสดงรายละเอียดการเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ (กรอบอัตรามีคนครอง)

กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ล าดับ
ที่

เลขที่
ต าแหน่ง

กรอบอัตราก าลังทีก่ าหนดไวเ้ดิม เลขที่
ต าแหน่ง

กรอบอัตราก าลังทีก่ าหนดใหม่
เหตุผลในการขอเกลี่ยอัตราก าลัง

ส านักงานชลประทานที ่1 ส านักงานชลประทานที ่1
โครงการก่อสร้าง โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่แตง
ฝ่ายก่อสร้างที ่1 ฝ่ายส่งน  าและบ ารุงรักษาที ่2

7 7890 นายเกง่ การกอ่สร้าง ช่างชลประทาน เทคนิค 7890 นายเกง่ การกอ่สร้าง ช่างชลประทาน เทคนิค เกล่ียอตัราก้าลังตามหลักเกณฑ์ขอ้ 1.1 เพือ่
ความเหมาะสม ความจ้าเป็น และประโยชน์
ของทางราชการ ประกอบกบั ผู้ครอง
ต้าแหน่งมีภูมิล้าเนาในพื นทีโ่ครงการ

โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่แตง โครงการก่อสร้าง
ฝ่ายส่งน  าและบ ารุงรักษาที ่2 ฝ่ายก่อสร้างที ่1

8 7777 ว่าง นายช่างชลประทาน เทคนิค 7777 ว่าง นายช่างชลประทาน เทคนิค เกล่ียอตัราก้าลังตามหลักเกณฑ์ขอ้ 1.1   
เพือ่ทดแทนอตัราก้าลังให้กบัโครงการกอ่สร้าง

หน้าที่ 4 จาก 4



แบบ พรก.-02

สังกัด / ชื่อ-สกุล ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน สังกัด / ชื่อ-สกุล ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน
ส านักงานชลประทานที ่1 ส านักงานชลประทานที ่1
โครงการชลประทานล าพูน โครงการชลประทานแม่ฮอ่งสอน
ฝ่ายวศิวกรรม ฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

1 4444 นายสอบติด ชลประทาน นายช่างชลประทาน เทคนิค 4444 นายสอบติด ชลประทาน นายช่างชลประทาน เทคนิค เกล่ียอัตราก าลังตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.1 
เนื่องจาก คป.ล าพนู มีกรอบอัตราก าลัง
ต าแหน่งนายช่างชลประทาน เกินกรอบ
มาตรฐานขั้นต่ า และ คป.แม่ฮ่องสอน ขาด
แคลนบคุลากรในการปฏบิติังาน (รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบ) ประกอบกับผู้ครองต าแหน่ง
มีภมูิล าเนาในพื้นที่โครงการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่ โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่แตง
งานบริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป

2 5555 นางสาวชลธารา รักษ์น้ า เจา้พนักงานธุรการ บริการ 5555 นางสาวชลธารา รักษ์น้ า เจา้พนักงานธุรการ บริการ เกล่ียอัตราก าลังตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.1 
เนื่องจาก คป.เชียงใหม่ มีกรอบอัตราก าลัง
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธรุการเกินกรอบมาตรฐาน
ขั้นต่ า และ คบ.แม่แตง ขาดแคลนบคุลากรใน
การปฏบิติังาน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
 ประกอบกับผู้ครองต าแหน่งมีภมูิล าเนาในพื้นที่
โครงการ

ตัวอยา่ง - การเกลี่ยอัตราก าลังภายในส านัก/กอง/กลุ่ม (กรณีเกลี่ยตัด)
บญัชีแสดงรายละเอียดการเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ (กรอบอัตรามีคนครอง)

กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ล าดับ
ที่

เลขที่
ต าแหน่ง

กรอบอัตราก าลังทีก่ าหนดไวเ้ดิม เลขที่
ต าแหน่ง

กรอบอัตราก าลังทีก่ าหนดใหม่
เหตุผลในการขอเกลี่ยอัตราก าลัง

หน้าที่ 1 จาก 1



แบบ พรก.-02

สังกัด / ชื่อ-สกุล ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน สังกัด / ชื่อ-สกุล ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน
ส านักบริหารทรัพยากรบคุคล ส านักงานชลประทานที ่1

ฝ่ายบริหารทัว่ไป โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา
งานธุรการ งานบริหารทัว่ไป

1 2468 นางน ้า สะอาด เจา้หน้าทีธุ่รการ บริการ 2468 นางน ้า สะอาด เจา้หน้าทีธุ่รการ บริการ เกล่ียอตัราก้าลังตามหลักเกณฑ์ขอ้ 1.2 เพือ่
ความเหมาะสม ความจ้าเป็น และประโยชน์
ของทางราชการ ประกอบกบั ผู้ครอง
ต้าแหน่งมีภูมิล้าเนาในพื นทีโ่ครงการ

ส านักงานชลประทานที ่1 ส านักบริหารทรัพยากรบคุคล
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ฝ่ายบริหารทัว่ไป
งานบริหารทัว่ไป งานธุรการ

2 1524 นางสาวพอใจ น ้าใส เจา้พนักงานธุรการ บริการ 1524 นางสาวพอใจ น ้าใส เจา้พนักงานธุรการ บริการ เกล่ียอตัราก้าลังตามหลักเกณฑ์ขอ้ 1.2   
เพือ่ทดแทนอตัราก้าลังให้กบั ฝ่ายบริหาร
ทัว่ไป ส้านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประกอบกบั ผู้ครองต้าแหน่งมีภูมิล้าเนาใน
พื นทีโ่ครงการ

ตัวอยา่ง - การเกลี่ยอัตราก าลังระหวา่งส านัก/กอง/กลุ่ม (กรณีเกลี่ยสลับ)
บญัชีแสดงรายละเอียดการเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ (กรอบอัตรามีคนครอง)

กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ล าดับ
ที่

เลขที่
ต าแหน่ง

กรอบอัตราก าลังทีก่ าหนดไวเ้ดิม เลขที่
ต าแหน่ง

กรอบอัตราก าลังทีก่ าหนดใหม่
เหตุผลในการขอเกลี่ยอัตราก าลัง

หน้าที่ 1 จาก 2



แบบ พรก.-02

สังกัด / ชื่อ-สกุล ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน สังกัด / ชื่อ-สกุล ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน

ตัวอยา่ง - การเกลี่ยอัตราก าลังระหวา่งส านัก/กอง/กลุ่ม (กรณีเกลี่ยสลับ)
บญัชีแสดงรายละเอียดการเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ (กรอบอัตรามีคนครอง)

กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ล าดับ
ที่

เลขที่
ต าแหน่ง

กรอบอัตราก าลังทีก่ าหนดไวเ้ดิม เลขที่
ต าแหน่ง

กรอบอัตราก าลังทีก่ าหนดใหม่
เหตุผลในการขอเกลี่ยอัตราก าลัง

ส านักงานชลประทานที ่7 ส านักงานชลประทานที ่16
โครงการชลประทานมุกดาหาร โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์
ฝ่ายส่งน  าและบ ารุงรักษาที ่2 ฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน

3 7890 นายเกง่ การกอ่สร้าง ช่างชลประทาน เทคนิค 7890 นายเกง่ การกอ่สร้าง ช่างชลประทาน เทคนิค เกล่ียอตัราก้าลังตามหลักเกณฑ์ขอ้ 1.2 เพือ่
ความเหมาะสม ความจ้าเป็น และประโยชน์
ของทางราชการ ประกอบกบั ผู้ครอง
ต้าแหน่งมีภูมิล้าเนาในพื นทีโ่ครงการ

ส านักงานชลประทานที ่16 ส านักงานชลประทานที ่7
โครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ โครงการชลประทานมุกดาหาร
ฝ่ายจัดสรรน  าและปรับปรุงระบบชลประทาน ฝ่ายส่งน  าและบ ารุงรักษาที ่2

4 7777 ว่าง นายช่างชลประทาน เทคนิค 7777 ว่าง นายช่างชลประทาน เทคนิค เกล่ียอตัราก้าลังตามหลักเกณฑ์ขอ้ 1.2   
เพือ่ทดแทนอตัราก้าลังให้กบัโครงการ
ชลประทานมุกดาหาร ส้านักงานชลประทาน
ที ่7

หน้าที่ 2 จาก 2



แบบ พรก.-02

สังกัด / ชื่อ-สกุล ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน สังกัด / ชื่อ-สกุล ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน
ส านักงานชลประทานที ่5 ส านักงานชลประทานที ่2
ศูนยศึ์กษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการศูนยภ์ูฟ้าพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายวชิาการ

1 1234 นายชลกร บ ารุงรักษ์ นักวิชาการเกษตร บริหาร
ทัว่ไป

1234 นายชลกร บ ารุงรักษ์ นักวิชาการเกษตร บริหาร
ทัว่ไป

เกล่ียอตัราก าลังตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.2 เนื่องจากศูนย์
ศึกษาการพฒันาภพูานอนัเนื่องมาจากพระราช ด าริ 
สชป.5 มกีรอบอตัราก าลังต าแหนง่นกัวิชาการเกษตร 
จ านวน 3 อตัรา ซ่ึงภารกจิด้านวิชาการเกษตรลดลง 
และโครงการศูนย์ภฟูา้พฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ
 สชป.2 ขาดแคลนบคุลากรในการปฏบิติังาน 
(รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบ) ประกอบกบัผู้ครอง
ต าแหนง่มภีมูลิ าเนาในพื้นที่โครงการ

ส านักงานชลประทานที ่9 กองพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง
โครงการชลประทานจันทบุรี ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที ่3
ฝ่ายสง่น  าและบ ารุงรักษาที ่2 ฝ่ายวศิวกรรม

2 5678 นายสอบติด ชลประทาน นายช่างชลประทาน เทคนิค 5678 นายสอบติด ชลประทาน นายช่างชลประทาน เทคนิค เกล่ียอตัราก าลังตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.2 เนื่องจาก 
โครงการชลประทานจันทบรีุ สชป.9 มกีรอบอตัราก าลัง
ต าแหนง่นายช่างชลประทานเกนิกรอบมาตรฐานขั้นต่ า 
และส านกังานกอ่สร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กพก.
 ขาดแคลนบคุลากรในการปฏบิติังาน (รายละเอยีดตาม
เอกสารที่แนบ) ประกอบกบัผู้ครองต าแหนง่มภีมูลิ าเนา
ในพื้นที่โครงการ

ตัวอยา่ง - การเกลี่ยอัตราก าลังระหวา่งส านัก/กอง/กลุ่ม (กรณีเกลี่ยตัด)
บญัชีแสดงรายละเอียดการเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ (กรอบอัตรามีคนครอง)

กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ล าดับ
ที่

เลขที่
ต าแหน่ง

กรอบอัตราก าลังทีก่ าหนดไวเ้ดิม เลขที่
ต าแหน่ง

กรอบอัตราก าลังทีก่ าหนดใหม่
เหตุผลในการขอเกลี่ยอัตราก าลัง

หน้าที่ 1 จาก 1



ตัวอย่าง - เอกสารแนบ (กรณีเกลี่ยตัด) 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังก าหนดใหม ่
ต าแหน่งนักวชิาการเกษตร (เลขที่ต าแหน่ง 1234)  
ฝ่ายวชิาการ  ศูนย์ศึกษาการพฒันาภูพานอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ส านักงานชลประทานที่ 5 
 
หน้าที่ความรบัผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
 

ต าแหน่งนักวชิาการเกษตร (เลขที่ต าแหน่ง 1234)  
ฝ่ายสง่เสริมและพฒันาการใช้น  า  ส่วนบริหารจัดการน  าและบ ารุงรักษา 
ส านักงานชลประทานที่ 2 
 
หน้าที่ความรบัผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
 

 
 
  
  
  
 



เอกสารแนบ 4

ตวัอยา่ง บนัทึกค าขอเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ



 

 บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ   ส่วนพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง   ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล   โทร. 2484  

ที ่  สบค 03/ /2563 วันที่          มิถุนายน  2563  

เรื่อง   ขอเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการระหว่างส านัก/กอง/กลุ่ม  

เรียน   ผส.บค.  ผ่าน  ผรอ.บค.  และ  อพ.บค. 

ข้าพเจ้านางสาวพอใจ  น  าใส พนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ 
(เลขที่ต าแหน่ง 1111) สังกัดฝ่ายอัตราก าลังพนักงานราชการ ส่วนพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง ส านัก
บริหารทรัพยากรบุคคล อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ พร 23/32/2560 
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 มีความประสงค์ขอเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ สลับต าแหน่งกับนายเก่งกล้า 
องอาจ พนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มงานบริการ (เลขที่ต าแหน่ง 3333) สังกั ด        
งานบริหารทั่วไป โครงการชลประทานสุโขทัย ส านักงานชลประทานที่ 4 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,200 
บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ พร 10/45/2560 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์กับทางราชการเป็นส าคัญ ประกอบกับข้าพเจ้ามีภูมิล าเนาใน
พื นทีโ่ครงการชลประทานสุโขทัย ส านักงานชลประทานที่ 4 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

(นางสาวพอใจ  น  าใส) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ตัวอย่าง - 



 

 บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ   ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล   ฝ่ายบริหารทั่วไป   โทร. 2484  

ที ่  สบค  วันที่          มิถุนายน  2563  

เรื่อง   ขอเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ (นางสาวพอใจ  น  าใส และนายเก่งกล้า องอาจ)  

เรียน   ผส.ชป.4 

ด้วยนางสาวพอใจ  น  าใส พนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ 
(เลขที่ต าแหน่ง 1111) สังกัดฝ่ายอัตราก าลังพนักงานราชการ ส่วนพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง ส านัก
บริหารทรัพยากรบุคคล มีความประสงค์ขอเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ สลับต าแหน่งกับนายเก่งกล้า 
องอาจ พนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มงานบริการ (เลขที่ต าแหน่ง 3333) สังกั ด        
งานบริหารทั่วไป โครงการชลประทานสุโขทัย ส านักงานชลประทานที่  4 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์กับทางราชการเป็นส าคัญ ประกอบกับนางสาวพอใจ  น  าใส     
มีภูมิล าเนาในพื นที่โครงการชลประทานสุโขทัย ส านักงานชลประทานที่ 4 หากไม่ขัดข้องโปรดแจ้งกลับเพ่ือ
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลจะได้ด าเนินการต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

(นายเอนก  ก้านสังวอน) 
ผส.บค. 

 

- ตัวอย่าง - 
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