




ผู้รับมอบอ ำนำจ รกัษำรำชกำรแทน รกัษำกำรในต ำแหน่ง ไปปฏบิัติรำชกำร

๑. รองอธิบดี  วิศวกรใหญ่ 1.1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรศูนยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศ  ๑. มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๗ แหง่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
      ผู้อ านวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๔  ทีแ่กไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่๗) 
      ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาระบบบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๒ ผู้อ านวยการศูนยส์ร้างทาง ผู้อ านวยการศูนยส์ร้างและบูรณะสะพาน  ๒. มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๘ แหง่พระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
๑.๓ ผู้อ านวยการส านักงาน (ในส่วนกลาง)  พ.ศ. ๒๕๕๑

๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรศูนยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศ    - ขา้ราชการในสังกดั 

    ผู้อ านวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน
    ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาระบบบริหาร
๓. ผู้อ านวยการส านักงาน (ในส่วนกลาง)    - ขา้ราชการในสังกดั 

๔. ผู้อ านวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมอืง ๔.๑ ขา้ราชการในกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมอืง 

๔.๒ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมอืง 

๔.๓ ขา้ราชการในแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมอืง 

๕. ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวง ๕.๑ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวง 

๕.๒ ขา้ราชการในส านักงานทางหลวง 

๕.๓ ขา้ราชการในแขวงทางหลวงในสังกดั 

๖. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวง    - ขา้ราชการในสังกดั 

๗. ผู้อ านวยการศูนยส์ร้างทาง  ผู้อ านวยการศูนยส์ร้างและบูรณะสะพาน    - ขา้ราชการในสังกดั 

๘. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมอืง    - ขา้ราชการในสังกดั 

ผู้รับมอบอ ำนำจ
๑. รองอธิบดี  วิศวกรใหญ่ ขา้ราชการประเภททัว่ไป ระดับอาวุโสลงมา และประเภทวิชาการ ระดับช านาญการลงมา๑. มาตรา ๓๘ แหง่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ทีแ่กไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

ไปปฏบิัติราชการในหน่วยงานทีอ่ยูใ่นสายการบังคับบัญชาเดียวกนั (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ขา้ราชการไปปฏบิัติราชการในหน่วยงานต่างสายการบังคับบัญชากนั ๒. พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ.๒๕๕๐

ผู้รับมอบอ ำนำจ
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ขา้ราชการต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดับช านาญงานลงมา ๑. มาตรา ๕๗ (๑๐) แหง่พระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

และต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการลงมา ๒. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๐๖/ว ๓๔ ลงวันที ่๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ เร่ือง การคัดเลือกเพือ่แต่งต้ังขา้ราชการพลเรือนสามญัใหด้ ารงต าแหน่ง
ซ่ึงมลัีกษณะงานทีต้่องปฏบิัติโดยอาศัยความรู้ ความช านาญและประสบการณ์เฉพาะตัว ส าหรับสายงานทีเ่ร่ิมต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒
๓. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๔๘ เร่ือง การประเมนิบุคคล เพือ่แต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏบิัติงาน
ทีม่ปีระสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททัว่ไป) และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดับ ๘ ลงมา

ผู้รับมอบอ ำนำจ
๑. รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ขา้ราชการต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดับช านาญงานลงมา ๑. มาตรา ๓๘ แหง่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ทีแ่กไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

และต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการลงมา ยกเว้นกรณีตามขอ้ ๒ (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. ผู้อ านวยการส านักกอ่สร้างทาง ผู้อ านวยการส านักกอ่สร้างสะพาน ขา้ราชการในสังกดัทีอ่ยูใ่นสายงานเดียวกนัในต าแหน่งประเภททัว่ไป ๒. มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๑๓๒ แหง่พระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวง ระดับช านาญงานลงมา และต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการลงมา 

ยกเวน้ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวง ฝ่ำยบริหำร

ผู้รับมอบอ ำนำจ
๑. ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวง ขา้ราชการผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ๑. มติที่ประชุม อ.ก.พ. กรมทางหลวง คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
๒. ผู้อ านวยการหน่วยงานในส่วนกลาง ขา้ราชการผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ๒. มติทีป่ระชมุคณะกรรมการพจิารณาก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของกรมทางหลวง คร้ังที ่๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที ่๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

และคร้ังที ่๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที ่๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๓. บนัทกึกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.๕/๙๑๙๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  ซ่ึงอธิบดีเหน็ชอบเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

เอกสำรอ้ำงอิง
ผู้ทีไ่ดร้ับมอบหมำยให้ปฏบิัตหิน้ำทีห่ัวหน้ำงำน

เอกสำรอ้ำงอิง
ผู้ทีไ่ดร้ับกำรเลือ่นขึน้แตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งในระดบัทีส่งูขึน้

เอกสำรอ้ำงอิง
ผู้ทีไ่ดร้ับกำรสัง่ยำ้ย

รำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งกรมทำงหลวง ที่ จ.๒.๓/๖๘/๒๕๕๙  สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๕๙
กำรสัง่กำรเป็นกำรชัว่ครำว เอกสำรอ้ำงอิง

ต ำแหน่งทีว่ำ่ง

เอกสำรอ้ำงอิง
ผู้ทีไ่ดร้ับมอบหมำย

๕. มอบอ ำนำจกำรพิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกข้ำรำชกำรเพื่อมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำน 
    และลงนำมในค ำสั่งมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำน (ค) 

๑. มอบอ ำนำจกำรพิจำรณำสั่งกำรให้ข้ำรำชกำรรักษำรำชกำรแทน รักษำกำรในต ำแหน่ง หรือไปปฏิบัติรำชกำรเป็นกำรชั่วครำว (ก) 

๔. มอบอ ำนำจกำรพิจำรณำอนุมัติและลงนำมในค ำสั่งกำรสั่งย้ำยข้ำรำชกำร (ข) 

๓. มอบอ ำนำจกำรพิจำรณำเลื่อนข้ำรำชกำรขึน้แต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 

๒. มอบอ ำนำจกำรพิจำรณำสั่งกำรให้ข้ำรำชกำรไปปฏิบัติรำชกำร กรณีกำรยืมตัว 

- ๑ - 



ลาปว่ย ลากิจส่วนตวั

๑. รองอธบิดีฝ่ายบริหาร เลขานุการกรม ผู้อ านวยการกองการเงินและบัญชี  120 45      ๑. มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ผู้อ านวยการกองการพัสดุ ผู้อ านวยการกองการเจา้หน้าที่ แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ผู้อ านวยการกองฝึกอบรม ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ผู้อ านวยการส านักงานแพทย์  120 45      ๒. มาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

๒. รองอธบิดีฝ่ายวชิาการ ผู้อ านวยการส านักบริหารโครงการทางหลวงระหวา่งประเทศ  120 45      แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
ผู้อ านวยการส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ ๓. มาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑  
ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและประเมินผล ๔. พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ.๒๕๕๐
ผู้อ านวยการกองทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง ๕. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการอนุมัติให้เดินทาง

๓. รองอธบิดีฝ่ายด าเนินงาน ผู้อ านวยการส านักก่อสร้างทาง  ผู้อ านวยการส านักเคร่ืองกลและส่ือสาร  120 45      ไปราชการและการจดัประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔
ผู้อ านวยการส านักจดักรรมสิทธิท์ี่ดิน ๖. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการลาของข้าราชการ

๔. รองอธบิดีฝ่ายบ ารุงทาง ผู้อ านวยการส านักบริหารบ ารุงทาง  ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวง  120 45      พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕. วศิวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง ผู้อ านวยการส านักแผนงาน  120 45      ๗. ระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยลูกจา้งประจ าของ

ผู้อ านวยการส านักงานส่ิงแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน  120 45      ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗  
๖. วศิวกรใหญ่ด้านส ารวจและออกแบบ ผู้อ านวยการส านักส ารวจและออกแบบ  120 45      ๘. ระเบียบวา่ด้วยการจา่ยค่าจา้งลูกจา้งของส่วนราชการ
๗. วศิวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง ผู้อ านวยการส านักก่อสร้างสะพาน  120 45      พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
๘. วศิวกรใหญ่ด้านบ ารุงรักษา ผู้อ านวยการส านักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง  120 45      ๙. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

ผู้อ านวยการส านักงานควบคุมน  าหนักยานพาหนะ เร่ือง สิทธปิระโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
๙. วศิวกรใหญ่ด้านอ านวยความปลอดภัย ผู้อ านวยการส านักอ านวยความปลอดภัย  120 45     

๑๐. วศิวกรใหญ่ด้านวจิยัและพัฒนา ผู้อ านวยการส านักวจิยัและพัฒนางานทาง  120 45     

๑๑. ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวง ผู้อ านวยการแขวงทางหลวง  120 45     

๑๒. ผู้อ านวยการส านักก่อสร้างทางที่ ๒ ผู้อ านวยการศูนย์สร้างทาง  120 45     

๑๓. ผู้อ านวยการส านักก่อสร้างสะพาน ผู้อ านวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน  120 45     

๑๔. ผู้อ านวยการกองทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง  120 45     

๑๕. ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้าราชการในสังกัด  120 45     

ผู้อ านวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อ านวยการส านักงาน ลูกจา้งประจ าในสังกัด  120 45    

ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวง ผู้อ านวยการแขวงทางหลวง พนักงานราชการในสังกัด  30 10   

ผู้อ านวยการศูนย์สร้างทาง ผู้อ านวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน ลูกจา้งชัว่คราวในสังกัด  

๑๖. ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง ข้าราชการในสังกัด  60 30     

ลูกจา้งประจ าในสังกัด  60 30    

พนักงานราชการในสังกัด  30 10   

ลูกจา้งชัว่คราวในสังกัด  

๑๗. ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง ข้าราชการในสังกัด  30 15   

ลูกจา้งประจ าในสังกัด  30 15  

พนักงานราชการในสังกัด  30 10  

ลูกจา้งชัว่คราวในสังกัด  

๑๘. หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้าหมวดทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง ข้าราชการในสังกัด  30 15  

ลูกจา้งประจ าในสังกัด  30 15 

พนักงานราชการในสังกัด  30 10 

ลูกจา้งชัว่คราวในสังกัด  

 ๖. มอบอ านาจการอนุญาตการลา/การอนุมัติการเดินทางไปราชการ/การพิจารณาสัง่การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในต าแหน่ง (ง)

ผู้รับมอบอ านาจ ผู้ขออนุญาต/ขออนุมัติ
พิจารณาสั่งการ

ไมเ่กิน (วัน)
เอกสารอ้างอิง

รักษา

ราชการแทน

รักษาการใน

ต าแหน่ง

อนุมตักิาร

เดนิทางไป

ราชการ

ประเภทการมอบอ านาจ/การมอบหมาย
วันอนุญาตครัง้หน่ึง

อนุญาต

การลา

ด ำเนินกำรตำม (ง) ข้อ (๓)

ด ำเนินกำรตำม (ง) ข้อ (๓)

ด ำเนินกำรตำม (ง) ข้อ (๓)

ด ำเนินกำรตำม (ง) ข้อ (๓)

ลาคลอด

บตุร

ลาไปช่วยเหลือ

ภรยิาทีค่ลอด

บตุร

ลา

พักผ่อน
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ผู้รับมอบอ านาจ

๑. รองอธบิดี  วศิวกรใหญ่ ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับอาวโุส และ ๑. มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) 
ประเภทวชิาการ ระดับช านาญการพิเศษและระดับเชีย่วชาญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ในสายการบังคับบัญชา ยกเว้นหัวหน้าหน่วยงาน ตาม (จ) ข้อ (๒) ๒. ข้อ ๘ และข้อ ๑๓ แห่งระเบียบวา่ด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

๒. ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับช านาญงานลงมา ๓. ข้อ ๒๙ แห่งระเบียบวา่ด้วยการจา่ยค่าจา้งลูกจา้งของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖
ผู้อ านวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อ านวยการส านักงาน ประเภทวชิาการ ระดับช านาญการลงมา ๔. ข้อ ๔ แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวง ผู้อ านวยการแขวงทางหลวง ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชัว่คราว และพนักงานราชการในสังกัด
ผู้อ านวยการศูนย์สร้างทาง ผู้อ านวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน
ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง

 ๗. มอบอ านาจการอนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการไปต่างประเทศ (จ)
ผู้ขออนุญาต

เอกสารอ้างอิง

หมายเหต ุ   (ก)  การพิจารณาสั่งการให้ข้าราชการรักษาราชการแทน รักษาการในต าแหน่ง หรือไปปฏบิัติราชการเป็นการชั่วคราว 
                         (๑)  เครื่องหมาย    หมายถึง มีอ านาจสั่งการให้ข้าราชการรักษาราชการแทน รักษาการในต าแหน่ง หรือไปปฏบิัติราชการเป็นการชั่วคราว 
                          (๒)  ให้หน่วยงานด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามเอกสารแนบ ๑ 
 
                (ข)  การพิจารณาสั่งย้ายข้าราชการ 
                          -  ให้หน่วยงานด าเนินการตามแนวทางปฏบิัติตามเอกสารแนบ ๒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 (ค)  การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัตหิน้าที่หัวหน้างาน 
                       (๑)  ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้ปฏบิตัิหน้าที่หัวหน้างาน  หมายถึง  หัวหน้างานสารบรรณ  หัวหน้างานพสัด ุ หัวหน้างานบัญช ี หัวหน้างานสารสนเทศ หรือชื่องานอื่น ๆ 
                      (๒)  ให้หน่วยงานด าเนนิการตามแนวทางปฏิบตัิตามบันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.๕/๙๑๙๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  ซึ่งอธิบดีเห็นชอบเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามเอกสารแนบ ๓ 
                              
 (ง)  การพิจารณาหรืออนุญาตการลา/อนุมัติการเดินทางไปราชการ/สั่งการรักษาราชการแทนหรือรักษาการในต าแหน่ง                                                                                                                    
        (๑)  เคร่ืองหมาย    หมายถึง มีอ านาจอนุญาต/อนุมัต/ิพิจารณาสั่งการ ส าหรับการลาให้ใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตจ านวนวนัลา ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับระเบียบที่เก่ียวข้อง 
                     (๒)  กรณีผู้ขออนุญาตมีจ านวนวันลาป่วยเกิน ๖๐ วันท าการในแต่ละปีงบประมาณ ให้ผู้ขออนุญาตนัน้จัดส่งใบลาป่วยของปีงบประมาณนัน้ ๆ มายังกองการเจ้าหน้าที ่เพื่อด าเนินการเสนออธิบด/ีรองอธิบดีฝา่ยบริหาร                
          พิจารณาอนุญาตให้จ่ายเงินเดือน/ค่าจา้ง ระหวา่งการลาป่วยของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าในส่วนที่เกิน ๖๐ วันท าการ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยการจ่ายเงนิเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน                   
         ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕  และข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง  แห่งระเบียบว่าดว้ยการจ่ายคา่จ้างลูกจา้งของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ขออนุญาตไมด่ าเนินการดังกล่าว จะมีผลต่อการค านวณบ าเหน็จบ านาญ   
                      (๓)  ส าหรับการลาของลกูจ้างชั่วคราว ให้ด าเนินการตามบันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.๙/๑๓๐๖๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามเอกสารแนบ ๔                 
                   (๔)  การมอบอ านาจพิจารณาสัง่การให้ข้าราชการรักษาราชการแทนหรือรักษาการในต าแหน่ง เฉพาะกรณีที่ข้าราชการผู้นัน้ไม่อยู่เนื่องจากการลาป่วย  ลากิจส่วนตัว  ลาคลอดบุตร  ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  ลาพักผ่อน  และลาไปศึกษา                
          ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบตัิการวิจัย รวมทั้งการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ 
 

                             
 (จ) การอนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการไปต่างประเทศ 
                      (๑) การอนุญาตให้ข้าราชการ ลกูจ้างประจ า ลูกจา้งชัว่คราว และพนักงานราชการไปต่างประเทศ เฉพาะกรณีการไปตา่งประเทศในระหว่างการลากิจส่วนตัว  การลาพักผ่อน  และวนัหยุดราชการ 
                      (๒) หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง ผู้อ านวยการส านัก  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้อ านวยการกอง  เลขานุการกรม  ผู้อ านวยการส านักงาน  ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวง  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวง   ผู้อ านวยการศูนยส์ร้างทาง    
          ผู้อ านวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอ านาจการพิจารณาสั่งการให้ข้าราชการ                                                 
รักษาราชการแทน รักษาการในต าแหน่ง หรือไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว 

รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.๒.๓/๖๘/๒๕๕๙  สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

รายละเอียดในการมอบอ านาจการพิจารณาสั่งการฯ ตามตารางการมอบอ านาจในข้อ ๑ 

๑. รองอธิบดี วิศวกรใหญ่ มีอ านาจในการสั่งการข้าราชการในสายการบังคับบัญชา ตามค าสั่งกรมทางหลวง            
ที่ บ.๑/๑๓๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ดังนี้ 

๑.๑ ให้ข้าราชการในสายการบังคับบัญชารักษาราชการแทนเป็นการชั่วคราวในต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อ านวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวง ผู้อ านวยการ
ส านักงานตรวจสอบภายใน และผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาระบบบริหาร 

๑.๒ ให้ข้าราชการในสายการบังคับบัญชารักษาการในต าแหน่งเป็นการชั่วคราวในต าแหน่งผู้อ านวยการ          
ศูนย์สร้างทางและผู้อ านวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน 

๑.๓ ให้ข้าราชการในสายการบังคับบัญชาไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวในต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงาน (ในส่วนกลาง)  

 ๒. หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ มีอ านาจในการสั่งการ ดังนี้ 

 ๒.๑ ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อ านวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อ านวยการ
ส านักงานทางหลวง ผู้อ านวยการแขวงทางหลวง ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา -
ระบบบริหาร ผู้อ านวยการศูนย์สร้างทางและผู้อ านวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน มีอ านาจในการสั่งการให้ข้าราชการ
ในสังกัดรักษาการในต าแหน่งเป็นการชั่วคราวได้ 

๒.๒ ผู้อ านวยการส านักงาน (ในส่วนกลาง) และผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มีอ านาจใน          
การสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวได้ 

๒.๓ ผู้อ านวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มีอ านาจในการสั่งการ ดังนี้ 
๒.๓.๑ เมื่อมีต าแหน่งในกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองว่าง และไม่มีข้าราชการในกองทางหลวงพิเศษ -

ระหว่างเมืองรักษาการในต าแหน่งเป็นการชั่วคราวได้  ผู้อ านวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มีอ านาจในการสั่งการ 
ให้ข้าราชการจากแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รักษาการในต าแหน่งเป็นการชั่วคราวได้ 

๒.๓.๒ เมื่อมีต าแหน่งในแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองว่าง และไม่มีข้าราชการในแขวงทางหลวงพิเศษ -
ระหว่างเมืองนั้นไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวได้  ผู้อ านวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มีอ านาจในการสั่งการ         
ให้ข้าราชการในกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวได้ทุกระดับ   

๒.๔ ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวง  มีอ านาจในการสั่งการ ดังนี้ 
๒.๔.๑ เมื่อมีต าแหน่งผู้อ านวยการแขวงทางหลวงว่าง ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวง มีอ านาจในการ

สั่งการให้ข้าราชการในส านักงานทางหลวงหรือแขวงทางหลวงในสังกัดรักษาราชการแทนเป็นการชั่วคราวได้ 
  ๒.๔.๒ เมื่อมีต าแหน่งในส านักงานทางหลวงว่าง และไม่มีข้าราชการในส านักงานทางหลวงรักษาการ           
ในต าแหน่งเป็นการชั่วคราวได้  ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวง มีอ านาจในการสั่งการให้ข้าราชการจากแขวงทางหลวง  
ในสังกัดรักษาการในต าแหน่งเป็นการชั่วคราวได้ 
 
 

เอกสารแนบ ๑ 
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๒.๔.๓ เมื่อมีต าแหน่งในแขวงทางหลวงว่าง และไม่มีข้าราชการในแขวงทางหลวงนั้น รักษาการ          
ในต าแหน่งเป็นการชั่วคราวได้  ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงมีอ านาจในการสั่งการให้ข้าราชการในส านักงานทางหลวง
หรือแขวงทางหลวงในสังกัดรักษาการในต าแหน่งเป็นการชั่วคราวได้  
 

หลักเกณฑ์ 
๑. เป็นกรณีต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญว่างลง เนื่องจากไม่มีผู้ปฏิบัติงานด้วยเหตุต่าง ๆ  เช่น เกษียณอายุราชการ 

ย้าย โอน ลาออก ตาย หรืออธิบดีมีค าสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่อื่น  ยกเว้นกรณีไม่มีผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากการลา  
๒. การรักษาราชการแทน หมายถึง การสั่งการให้ข้าราชการไปด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่ปรากฏ           

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. การรักษาการในต าแหน่ง หมายถึง การสั่งการให้ข้าราชการไปด ารงต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนดกรอบอัตราก าลังไว้ 

ในหน่วยงานที่ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งศูนย์สร้างทางและศูนย์สร้าง -         
และบูรณะสะพาน 

๔. การให้ไปปฏิบัติราชการ หมายถึง การสั่งการให้ข้าราชการไปด ารงต าแหน่งในหน่วยงานที่อธิบดีจัดตั้ง            
เป็นการภายใน 

๕. ในการสั่งการให้ข้าราชการรักษาราชการแทน รักษาการในต าแหน่งหรือไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว      
ต้องค านึงถึงขีดความสามารถ ความรับผิดชอบและความเหมาะสม  ซึ่งจะไม่มีผลน ามาประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง
ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง   

๖. ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอ านาจนั้น และจะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ 
๗. ห้ามออกค าสั่งย้อนหลัง 

วิธีด าเนินการ 
๑. การสั่งการให้ข้าราชการรักษาราชการแทนหรือรักษาการในต าแหน่งเป็นการชั่วคราวของหน่วยงาน                

ให้สอบถามรายละเอียดของต าแหน่ง เช่น กรอบอัตราก าลังของหน่วยงานก่อนออกค าสั่ง 

๒. ให้ก าหนดเลขที่ค าสั่งตามตัวอย่างค าสั่งแนบ ดังนี้ 
๒.๑ กรณีการรักษาราชการแทน  หมายถึง การสั่งการให้ข้าราชการไปด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน              

ที่ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้แก่  
๒.๑.๑ ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อ านวยการกอง 

เลขานุการกรม ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวง ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน  และผู้อ านวยการส านักงาน - 
พัฒนาระบบบริหาร  ให้หน่วยงานเสนอรายชื่อมาที่กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อกองการเจ้าหน้าที่จะได้ เสนอรองอธิบดี               
วิศวกรใหญ่ตามสายการบังคับบัญชาพิจารณา 

๒.๑.๒ ต าแหน่งผู้อ านวยการแขวงทางหลวง ให้แขวงทางหลวงเสนอรายชื่อมาที่ส านักงานทางหลวง             
ในสังกัด เพื่อผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงจะได้พิจารณาออกค าสั่ง กรณีแขวงทางหลวง ไม่ได้เสนอรายชื่อมาที่ 
ส านักงานทางหลวงในสังกัด ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวง มีอ านาจในการออกค าสั่งให้ข้าราชการในส านักงานทางหลวง
หรือแขวงทางหลวงในสังกัดรักษาราชการแทนเป็นการชั่วคราว  ให้ใช้เลขที่ค าสั่ง จ.๕.๓/อักษรย่อของหน่วยงาน/ล าดับ
เลขที่ค าสั่ง/ปี พ.ศ. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนเป็นการชั่วคราว  

 ทั้งนี้  ให้ลงล าดับเลขที่ออกค าสั่ งเริ่มจากเลข ๑ เรียงล าดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน ทับเลข               
ปีพุทธศักราชที่ออกค าสั่ง เช่น ค าสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.๕.๓/สทล...../...../๒๕..... (ตามตัวอย่างค าสั่งแนบ ๑)   
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๒.๒ กรณีการรักษาการในต าแหน่ง  หมายถึง การสั่งการให้ข้าราชการไปด ารงต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนด         
กรอบอัตราก าลังไว้ในหน่วยงานที่ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่ ต าแหน่งใน
ส านัก กอง ส านักงานเลขานุการกรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ส านักงานตรวจสอบภายใน  

ส านักงานพัฒนาระบบบริหาร รวมทั้งศูนย์สร้างทางและศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน   ให้ใช้เลขที่ค าสั่ง จ.๕.๓/อักษรย่อ
ของหน่วยงาน/ล าดับเลขที่ค าสั่ง/ปี พ.ศ. เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในต าแหน่งเป็นการชั่วคราว  

 ทั้งนี้ ให้ลงล าดับเลขที่ออกค าสั่งเริ่มจากเลข ๑ เรียงล าดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน ทับเลขปีพุทธศักราช                
ที่ออกค าสั่ง เช่น ค าสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.๕.๓/สทล...../...../๒๕..... (ตามตัวอย่างค าสั่งแนบ ๒)  ค าสั่งกรมทางหลวง                     
ที่ จ.๕.๓/ขท...../...../๒๕..... (ตามตัวอย่างค าสั่งแนบ ๓)   

๒.๓ กรณีการให้ไปปฏิบัติราชการ หมายถึง การสั่งการให้ข้าราชการไปด ารงต าแหน่งในหน่วยงานที่อธิบดี
จัดตั้งเป็นการภายใน เช่น ผู้อ านวยการส านักงาน (ในส่วนกลาง) และผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง           
(ยกเว้นผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายในและผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาระบบบริหาร )  ให้ใช้เลขที่ค าสั่ง              
จ.๕.๓/อักษรย่อของหน่วยงาน/ล าดับเลขที่ค าสั่ง/ปี พ.ศ. เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว  

 ทั้งนี้ ให้ลงล าดับเลขที่ออกค าสั่งเริ่มจากเลข ๑ เรียงล าดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน ทับเลขปีพุทธศักราช                 
ที่ออกค าสั่ง เช่น ค าสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.๕.๓/กท./...../๒๕..... (ตามตัวอย่างค าสั่งแนบ ๔)  ค าสั่งกรมทางหลวง                    
ที่ จ.๕.๓/กท./....../๒๕..... (ตามตัวอย่างค าสั่งแนบ ๕)   

 ๒.๔ กรณีออกค าสั่งที่เป็นการแก้ไขค าสั่งเดิม ให้แนบค าสั่งเดิมก่อนการแก้ไขด้วย (ตามตัวอย่างค าสั่งแนบ ๖           
และแนบ ๗) 

 ๓. เมื่อออกค าสั่งแล้ว ให้แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ทราบภายใน ๑ วัน โดยทางโทรสาร (Fax) และส่งส าเนาค าสั่งให้ 
กองการเจ้าหน้าที่จ านวน ๔ ฉบับ และแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ  
 
 

 
 
 

 
 

 



                                                                               คส. 9 
  ค ำสั่งกรมทำงหลวง 

ที่  จ.5.3/สทล.........../........ /25…. 

เรื่อง   แต่งตั้งข้ำรำชกำรให้รักษำรำชกำรแทนเป็นกำรชั่วครำว 
 

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

                        อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 38 และมำตรำ 47 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร

แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550  

จึงแต่งตั้งให้ข้ำรำชกำรรักษำรำชกำรแทน จ ำนวน.....รำย ดังบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยนี้ 
 

 

สั่ง   ณ   วันที่  ...........เดือน.......................พ.ศ.25....         

 

 

(.........................................................) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทำงหลวงที่........ 

ปฏิบัติรำชกำรแทน  อธิบดีกรมทำงหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างค าสั่งแนบ 1 



-  ส ำเนำคู่ฉบับ - 

     

                                         
                                                                                                                                                คส. 9 

  ค ำสั่งกรมทำงหลวง 

ที่  จ.5.3/สทล.........../........ /25…. 

เรื่อง   แต่งตั้งข้ำรำชกำรให้รักษำรำชกำรแทนเป็นกำรชั่วครำว 
 

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

                        อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 38 และมำตรำ 47 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร

แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550  

จึงแต่งตั้งให้ข้ำรำชกำรรักษำรำชกำรแทน จ ำนวน.....รำย ดังบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยนี้ 
 

 

สั่ง   ณ   วันที่  ...........เดือน.......................พ.ศ.25....         

 

(ลงนำม).................................................... 

(.........................................................) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทำงหลวงที่........ 

ปฏิบัติรำชกำรแทน  อธิบดีกรมทำงหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ร่ำง/ทำน 
/พิมพ์ 
/ตรวจ 

 

ตัวอย่างค าสั่งแนบ 1 

 



คส.9

 แนบท้ายค าสั่งกรมทางหลวง ที ่จ.5.3/สทล.........../........./25….  ลงวันที.่....เดอืน.................พ.ศ. 25.....

ล ำดับ

ที่ ชื่อ/สกุล ต ำแหน่ง ระดับ ต ำแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ถึงวันที่ หมำยเหตุ

ประเภท ประเภท

1 นำยสม กำรงำนดี ผู้เชี่ยวชำญวิชำชีพ วิชำกำร เชี่ยวชำญ ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวง อ ำนวยกำร ต้น 3000 บัดนี้ อีกต ำแหน่งหนึ่ง

(ต ำแหน่งเลขที ่6525) เฉพำะด้ำนวิศวกรรมโยธำ แขวงทำงหลวง................ เป็นต้นไป เป็นกำรชั่วครำว

(ด้ำนบ ำรุงรักษำทำง) ส ำนักงำนทำงหลวงที่.... จนกว่ำจะมีค ำส่ัง

ส ำนักงำนทำงหลวงที่.... เปล่ียนแปลง

บัญชรีายละเอียดการแตง่ตั้งขา้ราชการให้รักษาราชการแทนเป็นการชั่วคราว

ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร รักษำรำชกำรแทน

ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขที่



                                                                                   คส. 10 
  ค ำสั่งกรมทำงหลวง 

ที่  จ.5.3/สทล........../........../25…. 

เรื่อง   ให้ข้ำรำชกำรรักษำกำรในต ำแหน่งเป็นกำรชั่วครำว 
 

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

                        อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน            

พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มำตรำ 57  

และมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงให้ข้ำรำชกำรรักษำกำรในต ำแหน่ง 

เป็นกำรชั่วครำว จ ำนวน.....รำย ดังบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยนี้ 
 

 

สั่ง   ณ   วันที่  ...........เดือน.......................พ.ศ.25....         

 

 

(.........................................................) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทำงหลวงที่....  

                                        ปฏิบัติรำชกำรแทน  อธิบดีกรมทำงหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างค าสั่งแนบ 2 

 



 

-  ส ำเนำคู่ฉบับ - 

     

                                         
                                                                                                                                                คส. 10 

  ค ำสั่งกรมทำงหลวง 

ที่  จ.5.3/สทล........../........../25.... 

เรื่อง   ให้ข้ำรำชกำรรักษำกำรในต ำแหน่งเป็นกำรชั่วครำว 
 

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

                        อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน            

พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มำตรำ 57  

และมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงให้ข้ำรำชกำรรักษำกำรในต ำแหน่ง 

เป็นกำรชั่วครำว จ ำนวน.....รำย ดังบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยนี้ 
 

 

สั่ง   ณ   วันที่  ...........เดือน.......................พ.ศ.25....         

 

(ลงนำม).................................................... 

(.........................................................) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทำงหลวงที่.... 

ปฏิบัติรำชกำรแทน  อธิบดีกรมทำงหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ร่ำง/ทำน 
/พิมพ์ 
/ตรวจ 

 

ตัวอย่างค าสั่งแนบ 2 



คส.10

ล ำดับ

ที่ ชื่อ/สกุล ต ำแหน่ง ระดับ ต ำแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ถึงวันที่ หมำยเหตุ

ประเภท ประเภท

1 นำยสม กำรงำนดี นำยช่ำงโยธำ ทัว่ไป อำวุโส นำยช่ำงโยธำ ทัว่ไป อำวุโส 354 บัดนี้ อีกต ำแหน่งหนึ่ง

(ต ำแหน่งเลขที ่321) ส่วนอ ำนวยควำมปลอดภัย เป็นต้นไป เป็นกำรชั่วครำว

ส ำนักงำนทำงหลวงที่........ ส ำนักงำนทำงหลวงที่........ จนกว่ำจะมีค ำส่ัง

เปล่ียนแปลง

ส่วนควบคุมงำนก่อสร้ำงทำง

บัญชรีายละเอียดการสั่งขา้ราชการให้รักษาการในต าแหน่งเป็นการชั่วคราว  

ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง

ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขที่

แนบท้ายค าสั่งกรมทางหลวง ที ่จ.5.3/สทล................./.........../25….  ลงวันที.่....เดอืน.................พ.ศ. 25.....



                                                                                  คส. 10 
  ค ำสั่งกรมทำงหลวง 

ที่  จ.5.3/ขท........../........../25…. 

เรื่อง   ให้ข้ำรำชกำรรักษำกำรในต ำแหน่งเป็นกำรชั่วครำว 
 

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

                        อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน            

พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มำตรำ 57  

และมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงให้ข้ำรำชกำรรักษำกำรในต ำแหน่ง 

เป็นกำรชั่วครำว จ ำนวน.....รำย ดังบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยนี้ 
 

 

สั่ง   ณ   วันที่  ...........เดือน.......................พ.ศ.25....         

 

 

(.........................................................) 

ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวง...............  

ปฏิบัติรำชกำรแทน  อธิบดีกรมทำงหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างค าสั่งแนบ 3 

 



 

 -  ส ำเนำคู่ฉบับ - 

     

                                         
                                                                                                                                                คส. 10 

  ค ำสั่งกรมทำงหลวง 

ที่  จ.5.3/ขท........../........../25.... 

เรื่อง   ให้ข้ำรำชกำรรักษำกำรในต ำแหน่งเป็นกำรชั่วครำว 
 

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

                        อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน            

พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มำตรำ 57  

และมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงให้ข้ำรำชกำรรักษำกำรในต ำแหน่ง 

เป็นกำรชั่วครำว จ ำนวน.....รำย ดังบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยนี้ 
 

 

สั่ง   ณ   วันที่  ...........เดือน.......................พ.ศ.25....         

 

(ลงนำม).................................................... 

(.........................................................) 

ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวง............... 

ปฏิบัติรำชกำรแทน  อธิบดีกรมทำงหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ร่ำง/ทำน 
/พิมพ์ 
/ตรวจ 

 

ตัวอย่างค าสั่งแนบ 3 



คส.10

ล ำดับ

ที่ ชื่อ/สกุล ต ำแหน่ง ระดับ ต ำแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ถึงวันที่ หมำยเหตุ

ประเภท ประเภท

1 นำยสมชำย เสียงดี นำยช่ำงโยธำ ทัว่ไป ช ำนำญงำน นำยช่ำงโยธำ ทัว่ไป ช ำนำญงำน 876 บัดนี้ อีกต ำแหน่งหนึ่ง

(ต ำแหน่งเลขที ่600) งำนอ ำนวยควำมปลอดภยั หมวดทำงหลวง.............. เป็นต้นไป เป็นกำรชั่วครำว

ฝ่ำยวิศวกรรม ฝ่ำยปฏิบัติกำร จนกว่ำจะมีค ำส่ัง

แขวงทำงหลวง.......... แขวงทำงหลวง.......... เปล่ียนแปลง

ส ำนักงำนทำงหลวง....... ส ำนักงำนทำงหลวง.......

บัญชรีายละเอียดการสั่งขา้ราชการให้รักษาการในต าแหน่งเป็นการชั่วคราว  

ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง

ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขที่

แนบท้ายค าสั่งกรมทางหลวง ที ่จ.5.3/ขท................./............ /25....  ลงวันที.่....เดอืน............พ.ศ. 25.....



  
ค ำสั่งกรมทำงหลวง 

ที่  จ.5.3/กท./........../25…. 

เรื่อง   ให้ข้ำรำชกำรไปปฏิบัติรำชกำรเป็นกำรชั่วครำว 

    --------------------------------- 
เพ่ือประโยชน์แก่รำชกำร จึงให้ข้ำรำชกำร จ ำนวน 1 รำย ไปปฏิบัติรำชกำร ดังต่อไปนี้ 

 

ล ำดับ 

ที่ 
ชื่อ   -  สกุล        ต ำแหน่ง/สังกัด 

ต ำแหน่ง 

เลขที่ 
ไปปฏบิัติรำชกำร หมำยเหตุ 

1 นำยสม  ขยนัด ี วิศวกรโยธำช ำนำญกำรพิเศษ 100 ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงพิเศษ อีกต ำแหน่งหนึ่ง 

  กลุ่มพัฒนำโครงข่ำยทำงหลวงพเิศษ

ระหว่ำงเมือง 

 ระหว่ำงเมือง  เป็นกำรชั่วครำว 

จนกว่ำจะมีค ำสั่ง 

                      กองทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง   เปลี่ยนแปลง 

      

       
 

 ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

         

สั่ง   ณ   วันที่  ............เดือน.......................พ.ศ. 25....         
 
 

(.........................................................) 
ผู้อ ำนวยกำรกองทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง 

                                          ปฏิบัติรำชกำรแทน  อธิบดีกรมทำงหลวง 
 

(นำยสถิตย์  เลำหเจริญยศ) 
รองอธิบดี  ปฏิบัติรำชกำรแทน  

อธิบดีกรมทำงหลวง 
 
 
 
 

ตัวอย่างค าสั่งแนบ 4 

 



 
 

- ส ำเนำคู่ฉบับ - 
 
 

ค ำสั่งกรมทำงหลวง 

ที่  จ.5.3/กท./........../25…. 

เรื่อง   ให้ข้ำรำชกำรไปปฏิบัติรำชกำรเป็นกำรชั่วครำว 

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

เพ่ือประโยชน์แก่รำชกำร จึงให้ข้ำรำชกำร จ ำนวน 1 รำย ไปปฏิบัติรำชกำร ดังต่อไปนี้ 
 

ล ำดับ 

ที ่
ชื่อ   -  สกุล        ต ำแหน่ง/สังกัด 

ต ำแหน่ง 

เลขที่ 
ไปปฏิบัติรำชกำร หมำยเหตุ 

1 นำยสม  ขยนัด ี วิศวกรโยธำช ำนำญกำรพิเศษ 100 ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงพิเศษ อีกต ำแหน่งหนึ่ง 

  กลุ่มพัฒนำโครงข่ำยทำงหลวงพเิศษ

ระหว่ำงเมือง 

 ระหว่ำงเมือง  เป็นกำรชั่วครำว 

จนกว่ำจะมีค ำสั่ง 

                      กองทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง   เปลี่ยนแปลง 

      

       
 

ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

        

สั่ง   ณ   วันที่  ............เดือน.......................พ.ศ. 25....         
 (ลงนำม) สถิตย์  เลำหเจริญยศ 

(ลงนำม).............................................................   
    (.........................................................) 

ผู้อ ำนวยกำรกองทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง 
                                          ปฏิบัติรำชกำรแทน  อธิบดีกรมทำงหลวง 

 
เลำหเจริญยศ) 

รองอธิบดี  ปฏิบัติรำชกำรแทน  
อธิบดีกรมทำงหลวง 

/ร่ำง/ทำน 
/พิมพ์ 
/ตรวจ 

ตัวอย่างค าสั่งแนบ 4 



  
ค ำสั่งกรมทำงหลวง 

ที่  จ.5.3/กท./........../25…. 

เรื่อง   ให้ข้ำรำชกำรไปปฏิบัติรำชกำรเป็นกำรชั่วครำว 

    --------------------------------- 
เพ่ือประโยชน์แก่รำชกำร จึงให้ข้ำรำชกำร จ ำนวน 1 รำย ไปปฏิบัติรำชกำร ดังต่อไปนี้ 

 

ล ำดับ 

ที่ 
ชื่อ   -  สกุล        ต ำแหน่ง/สังกัด 

ต ำแหน่ง 

เลขที่ 
ไปปฏบิัติรำชกำร หมำยเหตุ 

1 นำยยอดขวัญ  ดวงใจ นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน 5100 ฝ่ำยปฏบิัติกำร อีกต ำแหน่งหนึ่ง 

  กลุ่มบ ำรุงทำงหลวงพิเศษ  แขวงทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง เป็นกำรชั่วครำว 

                      ระหว่ำงเมือง 1   จนกว่ำจะม ี

   กองทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง   ค ำสั่งเปลีย่นแปลง 

       

       
 

 ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

         

สั่ง   ณ   วันที่  ............เดือน.......................พ.ศ. 25....         
 
 

(.........................................................) 
ผู้อ ำนวยกำรกองทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง 

ปฏิบัติรำชกำรแทน  อธิบดีกรมทำงหลวง 
 

(นำยสถิตย์  เลำหเจริญยศ) 
รองอธิบดี  ปฏิบัติรำชกำรแทน  

อธิบดีกรมทำงหลวง 
 
 
 
 

ตัวอย่างค าสั่งแนบ 5 

 



 
                                                         - ส ำเนำคู่ฉบับ - 

 
 

ค ำสั่งกรมทำงหลวง 

ที่  จ.5.3/กท./........../25…. 

เรื่อง   ให้ข้ำรำชกำรไปปฏิบัติรำชกำรเป็นกำรชั่วครำว 

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

เพ่ือประโยชน์แก่รำชกำร จึงให้ข้ำรำชกำร จ ำนวน 1 รำย ไปปฏิบัติรำชกำร ดังต่อไปนี้ 
 

ล ำดับ 

ที ่
ชื่อ   -  สกุล        ต ำแหน่ง/สังกัด 

ต ำแหน่ง 

เลขที่ 
ไปปฏิบัติรำชกำร หมำยเหตุ 

1 นำยยอดขวัญ  ดวงใจ นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน 5100 ฝ่ำยปฏบิัติกำร อีกต ำแหน่งหนึ่ง 

  กลุ่มบ ำรุงทำงหลวงพิเศษ  แขวงทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง เป็นกำรชั่วครำว 

                      ระหว่ำงเมือง 1   จนกว่ำจะม ี

  กองทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง   ค ำสั่งเปลีย่นแปลง 

                          

       
 

ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

        

สั่ง   ณ   วันที่  ............เดือน.......................พ.ศ. 25....         
 (ลงนำม) สถิตย์  เลำหเจริญยศ 

(ลงนำม).............................................................   
    (.........................................................) 

ผู้อ ำนวยกำรกองทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง 
ปฏิบัติรำชกำรแทน  อธิบดีกรมทำงหลวง 

 
เลำหเจริญยศ) 

รองอธิบดี  ปฏิบัติรำชกำรแทน  
อธิบดีกรมทำงหลวง 

/ร่ำง/ทำน 
/พิมพ์ 
/ตรวจ 

ตัวอย่างค าสั่งแนบ 5 

 



                                                              คส.12 
ค ำสั่งกรมทำงหลวง 

ที่  จ.5.3/สทล........../........../25... 
เรื่อง   แก้ไขค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรรักษำกำรในต ำแหน่งเป็นกำรชั่วครำว 

---------------------------- 
อนุสนธิค ำสั่งกรมทำงหลวงที่ จ.5.3/สทล......./......../25.... ลงวันที่ ..... เดือน........... พ.ศ...25....   

สั่งกำรให้ข้ำรำชกำรไปรักษำกำรในต ำแหน่งเป็นกำรชั่วครำวในต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน ต ำแหน่งเลขท่ี 
200 งำนอ ำนวยควำมปลอดภัย ฝ่ำยวิศวกรรม แขวงทำงหลวง............. ส ำนักงำนทำงหลวงที่..............ตั้งแต่วันที่........
เดือน.................พ.ศ. 25..... จ ำนวน 1 รำย นั้น 

 

ปรำกฏว่ำ ค ำสั่งดังกล่ำวมีควำมคลำดเคลื่อนจำกข้อเท็จจริง ดังนี้ 
   นำยสม กำรงำนดี คลำดเคลื่อนเกี่ยวกับเลขที่ต ำแหน่งที่ไปรักษำกำร      
            
ฉะนั้น จึงแก้ไขค ำสั่งกรมทำงหลวง ที่ จ.5.3/สทล...../....../25.... ลงวันที่ ..... เดือน........ พ.ศ...25.... 

ดังบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งนี้  นอกนั้นให้เป็นไปตำมค ำสั่งเดิมทุกประกำร 
 

สั่ง   ณ   วันที่  ........เดือน.......................พ.ศ. 25....         
 
 

(.........................................................) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทำงหลวงที…่. 

ปฏิบัติรำชกำรแทน  อธิบดีกรมทำงหลวง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างค าสั่งแนบ 6 

 



 
- ส ำเนำคู่ฉบับ – 

 
 

คส.12 
ค ำสั่งกรมทำงหลวง 

ที่  จ.5.3/สทล........../........../25... 
เรื่อง   แก้ไขค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรรักษำกำรในต ำแหน่งเป็นกำรชั่วครำว 

---------------------------- 
อนุสนธิค ำสั่งกรมทำงหลวงที่ จ.5.3/สทล......./......../25.... ลงวันที่ ..... เดือน........... พ.ศ...25....   

สั่งกำรให้ข้ำรำชกำรไปรักษำกำรในต ำแหน่งเป็นกำรชั่วครำวในต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน ต ำแหน่งเลขท่ี 
200 งำนอ ำนวยควำมปลอดภัย ฝ่ำยวิศวกรรม แขวงทำงหลวง............. ส ำนักงำนทำงหลวงที่..............ตั้งแต่วันที่........
เดือน.................พ.ศ. 25..... จ ำนวน 1 รำย นั้น 

 

ปรำกฏว่ำ ค ำสั่งดังกล่ำวมีควำมคลำดเคลื่อนจำกข้อเท็จจริง ดังนี้ 
   นำยสม กำรงำนดี คลำดเคลื่อนเกี่ยวกับเลขที่ต ำแหน่งที่ไปรักษำกำร      
            
ฉะนั้น จึงแก้ไขค ำสั่งกรมทำงหลวง ที่ จ.5.3/สทล...../....../25.... ลงวันที่ ..... เดือน........ พ.ศ...25.... 

ดังบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งนี้  นอกนั้นให้เป็นไปตำมค ำสั่งเดิมทุกประกำร 
 

สั่ง   ณ   วันที่  ........เดือน.......................พ.ศ. 25....         
 

(ลงนำม).............................................................   
    (.........................................................) 

 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทำงหลวงที…่. 
ปฏิบัติรำชกำรแทน  อธิบดีกรมทำงหลวง 

 
 
 
 
 
 
 

/ร่ำง/ทำน 
/พิมพ์ 
/ตรวจ 

 

ตัวอย่างค าสั่งแนบ 6 

 



คส.10

 แนบท้ายค าสั่งกรมทางหลวง ที ่จ.5.3/สทล................./.........../25….  ลงวันที.่....เดอืน.................พ.ศ. 25.....

ล ำดับ

ที่ ชื่อ/สกุล ต ำแหน่ง ระดับ ต ำแหน่ง ต้ังแต่วันที่ ถึงวันที่ หมำยเหตุ

ประเภท ประเภท

1 นำยสม กำรงำนดี นำยช่ำงโยธำ ทัว่ไป ช ำนำญงำน นำยช่ำงโยธำ ทัว่ไป ช ำนำญงำน 300 *……….. อีกต ำแหน่งหนึ่ง

(ต ำแหน่งเลขที ่321) ส่วนควบคุมงำนก่อสร้ำงทำง งำนอ ำนวยควำมปลอดภัย เดือน........ เป็นกำรชั่วครำว

ส ำนักงำนทำงหลวงที่........ ฝ่ำยวิศวกรรม พ.ศ. ......... จนกว่ำจะมีค ำส่ัง

แขวงทำงหลวง................. เปล่ียนแปลง

ส ำนักงำนทำงหลวงที่........

หมายเหต ุ  * ช่องต้ังแต่วันที ่ หมำยถึง  วันทีท่ีม่ีผลให้รักษำกำรในต ำแหน่งเป็นกำรชั่วครำวตำมค ำส่ังเดิม

บัญชรีายละเอียดการแก้ไขค าสั่งให้ขา้ราชการให้รักษาการในต าแหน่งเป็นการชั่วคราว 

ต ำแหน่งและส่วนรำชกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง

ต ำแหน่ง/สังกัด ต ำแหน่ง/สังกัด ระดับ เลขที่



                                                             12 
ค ำสั่งกรมทำงหลวง 

ที่  จ.5.3/กท./........../25.... 
เรื่อง   แก้ไขค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรไปปฏิบัติรำชกำรเป็นกำรชั่วครำว 

---------------------------- 
อนุสนธิค ำสั่งกรมทำงหลวงที่ จ.5.3/กท./......../25.......ลงวันที่ ..... เดือน.......... 25.....               

สั่งให้ นำยยอดขวัญ  ดวงใจ ต ำแหน่งนำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน กลุ่มบ ำรุงทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง 1           
กองทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง  ไปปฏิบัติรำชกำรในฝ่ำยปฏิบัติกำร  แขวงทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง           
อีกต ำแหน่งหนึ่งเป็นกำรชั่วครำวจนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง นั้น  

 

ปรำกฏว่ำ ค ำสั่งดังกล่ำวมีควำมคลำดเคลื่อนจำกข้อเท็จจริง คือ หน่วยงำนที่ไปปฏิบัติรำชกำร 
 

ฉะนั้น จึงแก้ไขค ำสั่งกรมทำงหลวงที่ จ.5.3/กท./......../25.......ลงวันที่..... เดือน.......... 25..... เดิม 
“ไปปฏิบัติรำชกำรในฝ่ำยปฏิบัติกำร  แขวงทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง” ขอแก้ไขเป็น “ไปปฏิบัติรำชกำร               
ในฝ่ำยวิศวกรรม  แขวงทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง” นอกนั้นให้เป็นไปตำมค ำสั่งเดิมทุกประกำร 

 
สั่ง   ณ   วันที่  ............เดือน.......................พ.ศ. 25....         

 
 

(.........................................................) 
ผู้อ ำนวยกำรกองทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง 

ปฏิบัติรำชกำรแทน  อธิบดีกรมทำงหลวง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างค าสั่งแนบ 7 

 



 
- ส ำเนำคู่ฉบับ – 

 
คส.12 

ค ำสั่งกรมทำงหลวง 
ที่  จ.5.3/กท./........../25.... 

เรื่อง   แก้ไขค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรไปปฏิบัติรำชกำรเป็นกำรชั่วครำว 
---------------------------- 

อนุสนธิค ำสั่งกรมทำงหลวงที่ จ.5.3/กท./......../25.......ลงวันที่ ..... เดือน.......... 25.....               
สั่งให้ นำยยอดขวัญ  ดวงใจ ต ำแหน่งนำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน กลุ่มบ ำรุงทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง 1           
กองทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง  ไปปฏิบัติ รำชกำรในฝ่ำยปฏิบัติกำร  แขวงทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง           
อีกต ำแหน่งหนึ่งเป็นกำรชั่วครำวจนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง นั้น  

 

ปรำกฏว่ำ ค ำสั่งดังกล่ำวมีควำมคลำดเคลื่อนจำกข้อเท็จจริง คือ หน่วยงำนที่ไปปฏิบัติรำชกำร 
 

ฉะนั้น จึงแก้ไขค ำสั่งกรมทำงหลวงที่ จ.5.3/กท./......../25.......ลงวันที่..... เดือน.......... 25..... เดิม 
“ไปปฏิบัติรำชกำรในฝ่ำยปฏิบัติกำร  แขวงทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง” ขอแก้ไขเป็น “ไปปฏิบัติรำชกำร               
ในฝ่ำยวิศวกรรม  แขวงทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง” นอกนั้นให้เป็นไปตำมค ำสั่งเดิมทุกประกำร 
 

สั่ง   ณ   วันที่  ............เดือน.......................พ.ศ. 25....         
 

(ลงนำม).............................................................   
(.........................................................) 

ผู้อ ำนวยกำรกองทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง 
ปฏิบัติรำชกำรแทน  อธิบดีกรมทำงหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ร่ำง/ทำน 
/พิมพ์ 
/ตรวจ 

ตัวอย่างค าสั่งแนบ 7 

 



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอ านาจการพิจารณาอนุมัติและลงนามในค าสั่งการสั่งย้ายข้าราชการ            
ภายในสังกัดส านักก่อสร้างทางที่ ๑ ส านักก่อสร้างทางที่ ๒ ส านักก่อสร้างสะพาน และส านักงานทางหลวง  

แนบท้ายค าสั่งกรมทางหลวง ที ่จ.๒.๓/๖๘/๒๕๕๙  ลงวันที ่๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หลักเกณฑ์ 

๑. การย้ายข้าราชการไปด ารงต าแหน่งใด  ผู้ย้ายต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งดังกล่าวภายในกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด 

๒. การย้ายข้าราชการต้องย้ายไปด ารงต าแหน่งในระดับเดียวกัน 
๓. ห้ามมิให้ออกค าสั่งย้ายข้าราชการไปด ารงต าแหน่งย้อนหลัง 
๔. วิธีการออกค าสั่งย้ายข้าราชการด าเนินการได้ ๓ กรณ ี คือ 

      ๔.๑ ย้ายไปด ารงต าแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนสับเปลี่ยน (ตามตัวอย่างค าสั่งแนบ ๑) 
      ๔.๒ ย้ายสับเปลี่ยนระหว่างบุคคล (ตามตัวอย่างค าสั่งแนบ ๒) 
    ๔.๓ การแก้ไขค าสั่งย้ายที่คลาดเคลื่อน (ตามตัวอย่างค าสั่งแนบ ๓) 
วิธีด าเนินการ 

๑. การด าเนินการสั่งย้ายข้าราชการ ให้สอบถามรายละเอียดของต าแหน่ง เช่น กรอบอัตราก าลัง 
อัตราเงินเดือน จากกองการเจ้าหน้าที่ก่อนทางโทรสาร (FAX) 

๒. ก าหนดให้หน่วยงานใช้เลขที่ค าสั่งในค าสั่งย้ายข้าราชการ  ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ หน่วยงาน เลขที่ค าสั่ง 

๑ ส านักก่อสร้างทางที่ ๑ จ.๕.๑/สท.๑/......./๒๕..... 

๒ ส านักก่อสร้างทางที่ ๒ จ.๕.๑/สท.๒/......./๒๕..... 

๓ ส านักก่อสร้างสะพาน จ.๕.๑/สส./......./๒๕..... 

๔ ส านักงานทางหลวงที่ ๑ จ.๕.๑/สทล.๑/......./๒๕..... 

๕ ส านักงานทางหลวงที่ ๒ จ.๕.๑/สทล.๒/......./๒๕..... 

๖ ส านักงานทางหลวงที่ ๓ จ.๕.๑/สทล.๓/......./๒๕..... 

๗ ส านักงานทางหลวงที่ ๔ จ.๕.๑/สทล.๔/......./๒๕..... 

๘ ส านักงานทางหลวงที่ ๕ จ.๕.๑/สทล.๕/......./๒๕..... 

๙ ส านักงานทางหลวงที่ ๖ จ.๕.๑/สทล.๖/......./๒๕..... 

๑๐ ส านักงานทางหลวงที่ ๗ จ.๕.๑/สทล.๗/......./๒๕..... 

๑๑ ส านักงานทางหลวงที่ ๘ จ.๕.๑/สทล.๘/......./๒๕..... 

๑๒ ส านักงานทางหลวงที่ ๙ จ.๕.๑/สทล.๙/......./๒๕..... 

๑๓ ส านักงานทางหลวงที่ ๑๐ จ.๕.๑/สทล.๑๐/......./๒๕..... 

๑๔ ส านักงานทางหลวงที่ ๑๑ จ.๕.๑/สทล.๑๑/......./๒๕..... 

เอกสารแนบ ๒ 



- ๒ - 

ล าดับที่ หน่วยงาน เลขที่ค าสั่ง 

๑๕ ส านักงานทางหลวงที่ ๑๒ จ.๕.๑/สทล.๑๒/......./๒๕..... 

๑๖ ส านักงานทางหลวงที่ ๑๓ จ.๕.๑/สทล.๑๓/......./๒๕..... 

๑๗ ส านักงานทางหลวงที่ ๑๔ จ.๕.๑/สทล.๑๔/......./๒๕..... 

๑๘ ส านักงานทางหลวงที่ ๑๕ จ.๕.๑/สทล.๑๕/......./๒๕..... 

๑๙ ส านักงานทางหลวงที่ ๑๖ จ.๕.๑/สทล.๑๖/......./๒๕..... 

๒๐ ส านักงานทางหลวงที่ ๑๗ จ.๕.๑/สทล.๑๗/......./๒๕..... 

๒๑ ส านักงานทางหลวงที่ ๑๘ จ.๕.๑/สทล.๑๘/......./๒๕..... 
 

ทั้งนี้   ให้ลงล าดับเลขที่ออกค าสั่ง เริ่มจากเลข ๑ เรียงล าดับไปจนสิ้นปีปฏิทินทับเลข                  
ปีพุทธศักราชที่ออกค าสั่ง 

๓. เมื่อผู้อ านวยการส านักก่อสร้างทางที่ ๑ ผู้อ านวยการส านักก่อสร้างทางที่ ๒ ผู้อ านวยการ
ส านักก่อสร้างสะพาน และผู้อ านวยการส านักงานทางหลวง ออกค าสั่งย้ายข้าราชการแล้ว ให้แจ้งกองการเจ้าหน้าที่
ทราบทางโทรสาร (Fax) ภายใน ๑ วัน และรายงานกรมฯ ผ่านกองการเจ้าหน้าที่  พร้อมส่งส าเนาค าสั่งย้าย
ข้าราชการ จ านวน ๑๕ ชุด ภายใน ๕ วันท าการนับจากวันที่ออกค าสั่ง และส่งส าเนาค าสั่งให้หน่วยงาน                  
ที่เก่ียวข้องทราบด้วย 

 กรณีแก้ ไขค าสั่ ง  ให้แนบส า เนาค าสั่ งที่ แก้ ไขแล้วและส า เนาค าสั่ งที่ คลาดเคลื่ อน                         
ให้กองการเจ้าหน้าที่  จ านวน ๑๕ ชุด ภายใน ๕ วันท าการนับจากวันที่ออกค าสั่ง และส่งส าเนาค าสั่ง                     
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 



                    คส.2.1 
ค ำสั่งกรมทำงหลวง 

ที่ จ.5.1/สทล...../......../2559 
เรื่อง  ย้ำยข้ำรำชกำร 

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

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550         
มำตรำ 57 มำตรำ 63 มำตรำ 132 และมำตรำ 137 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  พ.ศ. 2551  
กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ สร  1003/ว 11 
ลงวันที่ 13 กันยำยน 2519 ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภำคม 2535 ที่ นร 1006/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2551 
และที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2551 และค ำสั่งกรมทำงหลวง ที่ จ.2.3/......./2559 ลงวันที่........ธันวำคม 2559 
ให้ย้ำยข้ำรำชกำร จ ำนวน 1 รำย ดังบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยนี้ 
 

                                         สั่ง  ณ  วันที่........ธันวำคม  พ.ศ. 2559 
 
 

            (นำย............................................) 
          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทำงหลวงที.่........ 
          ปฏิบัติรำชกำรแทน อธิบดีกรมทำงหลวง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างค าสั่งแนบ 1 

 



ตำมพระรำชกกำค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2550  มำตรำ 7   
- ส ำเนำคู่ฉบับ - 

          
 

          คส.2.1 
ค ำสั่งกรมทำงหลวง 

ที่ จ.5.1/สทล...../......../2559 
เรื่อง  ย้ำยข้ำรำชกำร 

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

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550         
มำตรำ 57 มำตรำ 63 มำตรำ 132 และมำตรำ 137 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  พ.ศ. 2551  
กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ สร  1003/ว 11 
ลงวันที่ 13 กันยำยน 2519 ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภำคม 2535 ที่ นร 1006/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2551 
และที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2551 และค ำสั่งกรมทำงหลวง ที่ จ.2.3/......./2559 ลงวันที่........ธันวำคม 2559 
ให้ย้ำยข้ำรำชกำร จ ำนวน 1 รำย ดังบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยนี้ 
 

                                         สั่ง  ณ  วันที่........ธันวำคม  พ.ศ. 2559 
 

     (ลงนำม).............................................. 
            (นำย............................................) 

          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทำงหลวงที่......... 
          ปฏิบัติรำชกำรแทน อธิบดีกรมทำงหลวง 

 
 

 
 

 
หมำยเหตุล ำดับที่ 4,5เป็นกำรย้ำยตำมค ำร้องขอของตนเองไม่สำมำรถเบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้ 
 ตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2550  มำตรำ 7  (3) 
 
 

 

/ร่ำง/ทำน 
/พิมพ์ 
/ตรวจ     

 

ตัวอย่างค าสั่งแนบ 1 

 



คส. 2.1

ล ำดับ ชื่อ ต้ังแต่

ที่ เลขประจ ำตัวประชำชน ประเภท ประเภท วันที่

ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง

1 นำยสมหมำย  จนัทร์ดี ปวส. นำยช่ำงโยธำ ทัว่ไป ช ำนำญงำน 22 24,430 นำยช่ำงโยธำ ทัว่ไป ช ำนำญงำน 42 24,430 บัดนี้ โอนอตัรำตำมตัว

0 0000 00000 00 0 หมวดทำงหลวงปะนำเระ งำนอ ำนวยควำมปลอดภัย เป็นต้นไป และสับเปล่ียน

ฝ่ำยปฏิบัติกำร ฝ่ำยวิศวกรรม อตัรำว่ำง  ขั้น  

แขวงทำงหลวงปัตตำนี แขวงทำงหลวงสตูล 27,500 บำท  

ไปต้ังจำ่ยใน

ต ำแหน่งเลขที ่22

ระดับ เลขที่ เงินเดือน

บญัชีรายละเอียดการยา้ยข้าราชการ  แนบท้ายค าสั่งกรมทางหลวงที ่จ.5.1/สทล.............../........ /2559   ลงวนัที ่.... ธันวาคม พ.ศ. 2559

วุฒิ
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรทีย่ำ้ย

หมำยเหตุ
ต ำแหน่ง/สังกดั ระดับ เลขที่ เงินเดือน ต ำแหน่ง/สังกดั



                    คส.2.1 
ค ำสั่งกรมทำงหลวง 

ที่ จ.5.1/สทล...../......../2559 
เรื่อง  ย้ำยข้ำรำชกำร 

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

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550         
มำตรำ 57 มำตรำ 63 มำตรำ 132 และมำตรำ 137 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  พ.ศ. 2551  
กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ สร  1003/ว 11 
ลงวันที่ 13 กันยำยน 2519 ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภำคม 2535 ที่ นร 1006/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2551 
และที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2551 และค ำสั่งกรมทำงหลวง ที่ จ.2.3/......./2559 ลงวันที่........ธันวำคม 2559 
ให้ย้ำยข้ำรำชกำร จ ำนวน 2 รำย ดังบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยนี้ 
 

                                         สั่ง  ณ  วันที่........ธันวำคม  พ.ศ. 2559 
 
 

            (นำย............................................) 
          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทำงหลวงที่......... 
          ปฏิบัติรำชกำรแทน อธิบดีกรมทำงหลวง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างค าสั่งแนบ 2 

 



ตำมพระรำชกกำค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2550  มำตรำ 7   
- ส ำเนำคู่ฉบับ - 

          
 

          คส.2.1 
ค ำสั่งกรมทำงหลวง 

ที่ จ.5.1/สทล...../......../2559 
เรื่อง  ย้ำยข้ำรำชกำร 

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

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550         
มำตรำ 57 มำตรำ 63 มำตรำ 132 และมำตรำ 137 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  พ.ศ. 2551  
กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551 หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ สร  1003/ว 11 
ลงวันที่ 13 กันยำยน 2519 ที่ นร 0708/ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภำคม 2535 ที่ นร 1006/ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2551 
และที่ นร 1011/ว 13 ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2551 และค ำสั่งกรมทำงหลวง ที่ จ.2.3/......./2559 ลงวันที่........ธันวำคม 2559 
ให้ย้ำยข้ำรำชกำร จ ำนวน 2 รำย ดังบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยนี้ 
 

                                         สั่ง  ณ  วันที่........ธันวำคม  พ.ศ. 2559 
 

     (ลงนำม).............................................. 
            (นำย............................................) 

          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทำงหลวงที่......... 
          ปฏิบัติรำชกำรแทน อธิบดีกรมทำงหลวง 

 
 

 
 

 
หมำยเหตุล ำดับที่ 4,5เป็นกำรย้ำยตำมค ำร้องขอของตนเองไม่สำมำรถเบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้ 
 ตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2550  มำตรำ 7  (3) 
 
 

 

/ร่ำง/ทำน 
/พิมพ์ 
/ตรวจ     

 

ตัวอย่างค าสั่งแนบ 2 

 



คส. 2.1

ล ำดับ ชื่อ ต้ังแต่

ที่ เลขประจ ำตัวประชำชน ประเภท ประเภท วันที่

ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง

1 นำงสมศรี  ดีมำก ปวส. นำยชำ่งโยธำ ทัว่ไป ช ำนำญงำน 6845 17,800 นำยชำ่งโยธำ ทัว่ไป ช ำนำญงำน 6840 17,800 บัดนี้ โอนอัตรำเงินเดือน

0 0000 00000 00 0 หมวดทำงหลวงท่ำขำ้ม หมวดทำงหลวงเหมืองจี้ เป็นต้นไป ตำมตัวไปต้ังจำ่ย

ฝ่ำยปฏิบัติกำร ฝ่ำยปฏิบัติกำร

แขวงทำงหลวงเชยีงใหม่ที ่1 แขวงทำงหลวงล ำพูน

2 นำยสมศักด์ิ  มำกมี ปวส. นำยชำ่งโยธำ ทัว่ไป ช ำนำญงำน 6840 19,320 นำยชำ่งโยธำ ทัว่ไป ช ำนำญงำน 6845 19,320 บัดนี้ โอนอัตรำเงินเดือน

0 0000 00000 00 0 หมวดทำงหลวงเหมืองจี้ หมวดทำงหลวงท่ำขำ้ม เป็นต้นไป ตำมตัวไปต้ังจำ่ย

ฝ่ำยปฏิบัติกำร ฝ่ำยปฏิบัติกำร

แขวงทำงหลวงล ำพูน แขวงทำงหลวงเชยีงใหม่ที ่1

เลขที่ เงินเดือน ต ำแหน่ง/สังกดั ระดับ เลขที่ เงินเดือน

บัญชรีายละเอียดการยา้ยขา้ราชการ  แนบท้ายค าสัง่กรมทางหลวงที ่จ.5.1/สทล.............../........ /2559   ลงวนัที่.......ธันวาคม  พ.ศ. 2559

วุฒิ
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรทีย่ำ้ย

หมำยเหตุ
ต ำแหน่ง/สังกดั ระดับ



                    คส.12 
ค ำสั่งกรมทำงหลวง 

ที่ จ.5.1/สทล...../......../2559 
เรื่อง  แก้ไขค ำสั่งย้ำยข้ำรำชกำร 
------------------------------------- 

อนุสนธิค ำสั่งกรมทำงหลวงที่ จ.5.1/สทล......./........./2559 ลงวันที่......ธันวำคม 2559         
เรื่อง ย้ำยข้ำรำชกำร จ ำนวน 1 รำย ตั้งแต่วันที่......ธันวำคม 2559 เป็นต้นไป นั้น 
 

ปรำกฏว่ำ ค ำสั่งดังกล่ำวมีข้อควำมไม่ถูกต้องกับข้อเท็จจริงในล ำดับที่ 1 คือ นำยสมหมำย 
จันทร์ดี คลำดเคลื่อนเก่ียวกับเลขที่ต ำแหน่งที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
 

ฉะนั้น จึงขอแก้ไขค ำสั่งกรมทำงหลวงที่ จ.5.1/สทล...../....../2559  ลงวันที่.....ธันวำคม 2559 
ล ำดับที่ 1 ดังบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งนี้ นอกนั้นให้เป็นไปตำมค ำสั่งเดิมทุกประกำร 

 

                                         สั่ง  ณ  วันที่........ธันวำคม  พ.ศ. 2559 
 
 

            (นำย............................................) 
          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทำงหลวงที่......... 
          ปฏิบัติรำชกำรแทน อธิบดีกรมทำงหลวง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอย่างค าสั่งแนบ 3 

 



ตำมพระรำชกกำค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2550  มำตรำ 7   
- ส ำเนำคู่ฉบับ - 

          
 

          คส.12 
ค ำสั่งกรมทำงหลวง 

ที่ จ.5.1/สทล...../......../2559 
เรื่อง  แก้ไขค ำสั่งย้ำยข้ำรำชกำร 
------------------------------------- 

อนุสนธิค ำสั่งกรมทำงหลวงที่ จ.5.1/สทล......./........./2559 ลงวันที่......ธันวำคม 2559         
เรื่อง ย้ำยข้ำรำชกำร จ ำนวน 1 รำย ตั้งแต่วันที่......ธันวำคม 2559 เป็นต้นไป นั้น 
 

ปรำกฏว่ำ ค ำสั่งดังกล่ำวมีข้อควำมไม่ถูกต้องกับข้อเท็จจริงในล ำดับที่ 1 คือ นำยสมหมำย 
จันทร์ดี คลำดเคลื่อนเก่ียวกับเลขที่ต ำแหน่งที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
 

ฉะนั้น จึงขอแก้ไขค ำสั่งกรมทำงหลวงที่ จ.5.1/สทล...../....../2559  ลงวันที่.....ธันวำคม 2559 
ล ำดับที่ 1 ดังบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งนี้ นอกนั้นให้เป็นไปตำมค ำสั่งเดิมทุกประกำร 

 

                                         สั่ง  ณ  วันที่........ธันวำคม  พ.ศ. 2559 
  

     (ลงนำม).............................................. 
            (นำย............................................) 

          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทำงหลวงที่......... 
          ปฏิบัติรำชกำรแทน อธิบดีกรมทำงหลวง 

 
 

 
 

 
หมำยเหตุล ำดับที่ 4,5เป็นกำรย้ำยตำมค ำร้องขอของตนเองไม่สำมำรถเบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้ 
 ตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำเช่ำบ้ำนข้ำรำชกำร  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2550  มำตรำ 7  (3) 
 
 

 

/ร่ำง/ทำน 
/พิมพ์ 
/ตรวจ     

 

ตัวอย่างค าสั่งแนบ 3 

 



คส.12

ล ำดับ ชื่อ ต้ังแต่

ที่ เลขประจ ำตัวประชำชน ประเภท ประเภท วันที่

ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง

1 นำยสมหมำย  จนัทร์ดี ปวส. นำยช่ำงโยธำ ทัว่ไป ช ำนำญงำน 22 24,430 นำยช่ำงโยธำ ทัว่ไป ช ำนำญงำน 60 24,430 บัดนี้ โอนอตัรำตำมตัว

0 0000 00000 00 0 หมวดทำงหลวงปะนำเระ งำนอ ำนวยควำมปลอดภัย เป็นต้นไป และสับเปล่ียน

ฝ่ำยปฏิบัติกำร ฝ่ำยวิศวกรรม อตัรำว่ำง  ขั้น  

แขวงทำงหลวงปัตตำนี แขวงทำงหลวงสตูล 27,500 บำท  

ไปต้ังจำ่ยใน

ต ำแหน่งเลขที ่22

บญัชีรายละเอียดการแก้ไขค าสั่งยา้ยข้าราชการ  แนบท้ายค าสั่งกรมทางหลวงที ่จ.5.1/สทล.............../........ /2559  ลงวนัที ่..... ธันวาคม พ.ศ. 2559

วุฒิ
ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรเดิม ต ำแหน่งและส่วนรำชกำรทีย่ำ้ย

หมำยเหตุ
ต ำแหน่ง/สังกดั ระดับ เลขที่ เงินเดือน ต ำแหน่ง/สังกดั ระดับ เลขที่ เงินเดือน
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