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หลักเกณฑและวิธีดําเนินการคัดเลือกเพ่ือปรับระดับช้ันงานของตําแหนงลูกจางประจํา กลุมงานชาง 
จากระดับ ๒ เปนระดับ ๓ และระดับ ๓/หัวหนา และจากระดับ ๓ เปนระดับ ๔ และระดับ ๔/หัวหนา 

     
 
๑. วัตถุประสงค 
 เปนแนวทางในการพิจารณาปรับระดับชั้นงานของตําแหนงลูกจางประจํา กลุมงานชาง 
จากระดับ ๒ ใหดํารงตําแหนงระดับ ๓ และระดับ ๓/หัวหนา และจากระดับ ๓ ใหดํารงตําแหนงระดับ ๔ 
และระดับ ๔/หัวหนา เพื่อใหไดผูมีความรู ความสามารถ ความประพฤติ ความรับผิดชอบ ประสบการณ 
และคุณลักษณะอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 
 
๒. วิธีดําเนินการคัดเลือก 
 ๒.๑ ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา
ผูรับการประเมิน ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะปรับระดับใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้นได ตามแบบฟอรม
การประเมินท่ีกําหนดแนบทายนี้ 
 ๒.๒ กําหนดเวลาประเมิน ใหดําเนินการประเมินเม่ือลูกจางประจําผูรับการประเมินมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๒.๑ มีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
  ๒.๒.๒ ไดรับอัตราคาจางไมต่ํากวาอัตราคาจางข้ันต่ําของตําแหนงท่ีสูงกวา และไมสูงกวา
อัตราคาจางข้ันสูงของตําแหนงใหม 
  ๒.๒.๓ ไมอยูระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพหรือถูกลงโทษทางวินัย 
  ๒.๒.๔ ไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีอาญา เวนแตความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
  ๒.๒.๕ ไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย 
 ๒.๓ แบบฟอรมการประเมินท้ังหมด ๖ ตอน คือ 
  ตอนท่ี ๑ ขอมูลเบื้องตนของผูขอรับการประเมินลูกจางประจําผูรับการประเมินเปนผูกรอก
รายละเอียด  
  ตอนท่ี ๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
  ๑) คุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
  ๒) คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ี ก.พ. กําหนดเพ่ิมเติม อัตราคาจาง (เปรียบเทียบกับอัตรา
คาจางข้ันต่ําของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง) 
  ๓) ประวัติในราชการ 
   - ประวัติทางวินัย กองการเจาหนาท่ีเปนผูตรวจสอบ  
   - ประวัติคดีลมละลาย กองการเจาหนาท่ีเปนผูตรวจสอบ 
   - ประวัติคดีอาญา ใหหนวยงานแนบผลการตรวจประวัติอาชญากรของผูรับการประเมิน
พรอมแบบประเมิน 
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  ตอนท่ี ๓ การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ผูบังคับบัญชาระดับตน และผูบังคับบัญชา
ระดับกอง/สถาบัน/สํานัก เปนผูประเมิน ซ่ึงผูท่ีจะไดรับการพิจารณาผานการประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
ตองไดรับคะแนนไมต่ํากวา ๖๐ คะแนน 
  - การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคลตามแบบประเมินตอนที่ ๓ ถาความเห็นของ
ผูบังคับบัญชาระดับตนและผูบังคับบัญชาระดับกอง/สถาบัน/สํานัก/ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/
เลขานุการกรม แตกตางกัน ใหนําเสนอกรมฯ เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด หาก กรมฯ มีความเห็นใหผานการประเมิน
ในสวนคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ก็ใหคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือปรับระดับชั้นงานของลูกจางประจํา ดําเนินการ
ประเมินผลงานตามแบบประเมิน ตอนท่ี ๔ ตอไป 
  - หากผูรับการประเมิน “ไมผาน” การประเมินในสวนคุณลักษณะเฉพาะบุคคลก็ไมตอง
มีการประเมินในสวนของผลการปฏิบัติงาน 
  ตอนท่ี ๔ การประเมินผลการปฏิบัติงาน กรรมการเปนผูใหคะแนนการประเมิน 
  ใหผูอํานวยการกอง/สถาบัน/สํานัก/ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/เลขานุการกรม 
แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบดวย 
  ๑. ผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
   ซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับชํานาญการ หรือระดับอาวุโส  ประธาน 
  ๒. ขาราชการผูมีความรูและประสบการณในสายงาน 
   ซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับชํานาญการ หรือระดับชํานาญงาน  
   จํานวนไมนอยกวา ๒ คน      กรรมการ 
  ๓. ขาราชการผูไดรับมอบหมายจากกอง/สถาบัน/สํานัก/ 
   ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/สํานักงานเลขานุการกรม  
   จํานวน ๑ คน       เลขานุการ 
  ตอนท่ี ๕ สรุปผลการคัดเลือก เลขานุการฯ เปนผูสรุป 
  ตอนท่ี ๖ รายงานผลการคัดเลือก ประธานกรรมการเปนผูรายงานผล 
 ๒.๔ ลูกจางประจําผูรับการประเมินจัดทําแบบฟอรมการประเมินและผลงานตามหลักเกณฑ
ตามท่ีแนบทายนี้ สงท่ีหนวยงานตนสังกัด เพ่ือเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
 ๒.๕ เกณฑการประเมิน 
  ๒.๕.๑ ใหกําหนดผลการประเมินเปนคะแนน 
  ๒.๕.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดใหมีคะแนนเต็มในการประเมิน ๑๐๐ คะแนน 
โดยคะแนนผลการปฏิบัตงิานจะแบงเปน ๒ สวน คือ 
   ผลงานท่ีเสนอประเมิน  ๘๐  คะแนน 
   ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง ๒๐  คะแนน 
  ๒.๕.๓ ผูที่จะไดรับการพิจารณา “ผานการประเมิน” ใหถือคาเฉลี่ยของคะแนนรวม
จากกรรมการผูใหคะแนนการประเมินทุกคน ดังนี้ 
   ขอประเมินระดับ ๓ และระดับ ๓/หัวหนา ไมต่ํากวา ๗๐% ของคะแนนเต็ม 
   ขอประเมินระดับ ๔ และระดับ ๔/หัวหนา ไมต่ํากวา ๘๐% ของคะแนนเต็ม 
  ๒.๕.๔ ผูที่จะไดรับการพิจารณาเพื่อปรับระดับชั้นงานของตําแหนง จะตองเปนผูท่ี 
“ผานการประเมิน” ในแตละตอนของแบบประเมิน 
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  ๒.๕.๕ หากผูรับการประเมิน “ผานการประเมิน” ใหสงผลการประเมินใหกองการเจาหนาท่ี
เพ่ือรางคําสั่งแตงตั้งเสนอกรมฯ ตอไป 
  ๒.๕.๖ หากไมผานการประเมิน ลูกจางประจําสามารถเสนอผลงานเรื่องอ่ืนเพ่ือเสนอประเมินใหมได 
โดยไมกําหนดระยะเวลา 
 ๒.๖ ใหหนวยงานรายงานผลการประเมินตอกรมวิชาการเกษตรผานกองการเจาหนาท่ี 
พรอมแนบเอกสาร ดังนี้ 
  ๒.๖.๑ เอกสารการประเมิน ดังนี้ 
   (๑) แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือก
ลูกจางประจํากลุมงานชาง เพ่ือปรับระดับชั้นงาน จากระดับ ๒ ใหดํารงตําแหนงระดับ ๓ และ ๓/หัวหนา 
ระดับ ๔ และระดับ ๔/หัวหนา 
   (๒) ผลงาน/ผลการปฏิบัติงานท่ีเสนอใหประเมิน 
   (๓) ปริมาณงานยอนหลัง ๒ ป ของผูขอรับการประเมิน 
   (๔) การใหคะแนนการประเมิน 
   (๕) คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
   (๖) สําเนาคําสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน (สําหรับกรณี
ปรับระดับชั้นงานเปนระดับ ๓/หัวหนา และระดับ ๔/หัวหนา) 
  ๒.๖.๒ รายงานการประชุมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของลกูจางประจํา 
  ๒.๖.๓ ประกาศหรือบันทึกเวียนผลงาน 
  ๒.๖.๔ แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา โดยจัดทํา
ท้ังตําแหนงเดิมและตําแหนงท่ีขอประเมิน 
 

๓. ผลงานท่ีเสนอประเมิน 

 ๓.๑ ตําแหนงชางไฟฟา 
  ขอประเมินระดับ ช ๓ 
  ๑. มีผลงานตรงตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. เสนอผลงานใหคณะกรรมการพิจารณาอยางนอย ๑ เรื่อง และ 
    - มีข้ันตอนและวิธีการดําเนินการท่ีตนเองปฏิบัติจริง 
    - มีคําสั่ง หรือใบงาน หรือใบรับรองการปฏิบตัิงานของผลงาน 
    - ระบุวัสดุ อุปกรณท่ีใช ในการปฏิบัติงาน 
    - อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
  ๓. มีผลงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางไฟฟา เชน ติดตั้ง ประกอบ 
ดัดแปลง ปรับ ซอม บํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชท่ีเก่ียวกับไฟฟา รวบรวมขอมูลและประวัติการซอม 
  ๔. ถาผานการฝกอบรม ควรมีใบผานการฝกอบรม หรือหลักสูตร หรือบันทึก หรือคําสั่ง
ในการฝกอบรม 
  ๕. มีปริมาณผลงานยอนหลัง ๒ ป แนบใบงาน หรือคําสั่งในการปฏิบัติงาน 
  ๖. ตองเขารับการสัมภาษณ 
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  ๗. ตองประกาศผลงานอยางเปดเผย เชน ปดประกาศผลงาน หรือบันทึกเวียนผลงาน
ท่ีเสนอเขาคัดเลือกปรับระดับภายในหนวยงาน 
   - กําหนดระยะเวลาการประกาศ/เวียน ไมนอยกวา ๗ วัน หากไมมีผูใดคัดคาน
ใหเสนอผลงานนั้นเพ่ือขอปรับระดับตอไปไดโดยใหผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง 
   - ตองแนบสําเนาหนังสือประกาศ และหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานฉบับจริง
ในแบบประเมิน 

  ขอประเมินระดับ ช ๔ 
  ๑. มีผลงานตรงตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. เสนอผลงานใหคณะกรรมการพิจารณาอยางนอย ๑ เรื่อง และ 
    - มีข้ันตอนและวิธีการดําเนินการท่ีตนเองปฏิบัติจริง 
    - มีคําสั่ง หรือใบงาน หรือใบรับรองการปฏิบตัิงานของผลงาน 
    - ระบุวัสดุ อุปกรณท่ีใช ในการปฏิบัติงาน 
    - อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
  ๓. มีผลงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางไฟฟา เชน ติดตั้ง ประกอบ 
ดัดแปลง ปรับ ซอม บํารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชท่ีเก่ียวกับไฟฟา รวบรวมขอมูลและประวัติการซอม 
  ๔. ถาผานการฝกอบรม ควรมีใบผานการฝกอบรม หรือหลักสูตร หรือบันทึก หรือคําสั่ง
ในการฝกอบรม 
  ๕. มีปริมาณผลงานยอนหลัง ๒ ป แนบใบงาน หรือคําสั่งในการปฏิบัติงาน 
  ๖. ตองเขารับการสัมภาษณ 
  ๗. ตองประกาศผลงานอยางเปดเผย เชน ปดประกาศผลงาน หรือบันทึกเวียนผลงาน
ท่ีเสนอเขาคัดเลือกปรับระดับภายในหนวยงาน 
   - กําหนดระยะเวลาการประกาศ/เวียน ไมนอยกวา ๗ วัน หากไมมีผูใดคัดคาน
ใหเสนอผลงานนั้นเพ่ือขอปรับระดับตอไปไดโดยใหผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง 
   - ตองแนบสําเนาหนังสือประกาศ และหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานฉบับจริง
ในแบบประเมิน 

 ๓.๒ ตําแหนงชางซอมบํารุง 
  ขอประเมินระดับ ช ๓ 
  ๑. มีผลงานตรงตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. เสนอผลงานใหคณะกรรมการพิจารณาอยางนอย ๑ เรื่อง และ 
    - มีข้ันตอนและวิธีการดําเนินการท่ีตนเองปฏิบัติจริง 
    - มีภาพสเก็ตช ภาพถายประกอบ ของรูปแบบชิ้นงานท่ีปฏิบัติ 
    - มีคําสั่ง หรือใบงาน หรือใบรับรองการปฏิบตัิงานของผลงาน 
    - ระบุวัสดุ อุปกรณท่ีใช ในการปฏิบัติงาน 
    - อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
  ๓. มีผลงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานซอมบํารุง เชน การซอมแซม 
ปรับแตง  ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต และอุปกรณตางๆ 
  ๔. ถาผานการฝกอบรม ควรมีใบผานการฝกอบรม หรือหลักสูตร หรือบันทึก หรือคําสั่ง
ในการฝกอบรม 
  ๕. มีปริมาณผลงานยอนหลัง ๒ ป แนบใบงาน หรือคําสั่งในการปฏิบัติงาน 
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  ๖. ตองเขารับการสัมภาษณ 
  ๗. ตองประกาศผลงานอยางเปดเผย เชน ปดประกาศผลงาน หรือบันทึกเวียนผลงาน
ท่ีเสนอเขาคัดเลือกปรับระดับภายในหนวยงาน 
   - กําหนดระยะเวลาการประกาศ/เวียน ไมนอยกวา ๗ วัน หากไมมีผูใดคัดคาน
ใหเสนอผลงานนั้นเพ่ือขอปรับระดับตอไปไดโดยใหผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง 
   - ตองแนบสําเนาหนังสือประกาศ และหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานฉบับจริง
ในแบบประเมิน 
  ขอประเมินระดับ ช ๔ 
  ๑. มีผลงานตรงตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. เสนอผลงานใหคณะกรรมการพิจารณาอยางนอย ๑ เรื่อง และ 
    - มีข้ันตอนและวิธีการดําเนินการท่ีตนเองปฏิบัติจริง 
    - มีภาพสเก็ตช ภาพถายประกอบ ของรูปแบบชิ้นงานท่ีปฏิบัติ 
    - มีคําสั่ง หรือใบงาน หรือใบรับรองการปฏิบตัิงานของผลงาน 
    - ระบุวัสดุ อุปกรณท่ีใช ในการปฏิบัติงาน 
    - อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
  ๓. มีผลงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานซอมบํารุง เชน การซอมแซม 
ปรับแตง ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต และอุปกรณตางๆ ทดสอบประสิทธิภาพ
การทํางานของเครื่องจักรกล เครื่องยนต ยานพาหนะ และอุปกรณตางๆ ที่ผานการซอมบํารุงแลวภายใต
การกํากับดูแลของขาราชการ 
  ๔. ถาผานการฝกอบรม ควรมีใบผานการฝกอบรม หรือหลักสูตร หรือบันทึก หรือคําสั่ง
ในการฝกอบรม 
  ๕. มีปริมาณผลงานยอนหลัง ๒ ป แนบใบงาน หรือคําสั่งในการปฏิบัติงาน 
  ๖. ตองเขารับการสัมภาษณ 
  ๗. ตองประกาศผลงานอยางเปดเผย เชน ปดประกาศผลงาน หรือบันทึกเวียนผลงาน
ท่ีเสนอเขาคัดเลือกปรับระดับภายในหนวยงาน 
   - กําหนดระยะเวลาการประกาศ/เวียน ไมนอยกวา ๗ วัน หากไมมีผูใดคัดคาน
ใหเสนอผลงานนั้นเพ่ือขอปรับระดับตอไปไดโดยใหผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง 
   - ตองแนบสําเนาหนังสือประกาศ และหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานฉบับจริง
ในแบบประเมิน 

 ๓.๓ ตําแหนงชางฝมือโรงงาน 
  ขอประเมินระดับ ช ๓ 
  ๑. มีผลงานตรงตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. เสนอผลงานใหคณะกรรมการพิจารณาอยางนอย ๑ เรื่อง และ 
    - มีข้ันตอนและวิธีการดําเนินการท่ีตนเองปฏิบัติจริง 
    - มีภาพสเก็ตช ภาพถายประกอบ ของรูปแบบชิ้นงานท่ีปฏิบัติ 
    - มีคําสั่ง หรือใบงาน หรือใบรับรองการปฏิบตัิงานของผลงาน 
    - ระบุวัสดุ อุปกรณท่ีใช ในการปฏิบัติงาน 
    - อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
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  ๓. มีผลงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานดานฝมือโรงงาน เชน งานซอม 
สราง ประดิษฐเครื่องจักรกล เครื่องมือกล งานซอมยานพาหนะ งานหลอชิ้นสวน อะไหล อุปกรณ งานกลึง งานเชื่อม 
และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณตางๆ 
  ๔. ถาผานการฝกอบรม ควรมีใบผานการฝกอบรม หรือหลักสูตร หรือบันทึก หรือคําสั่ง
ในการฝกอบรม 
  ๕. มีปริมาณผลงานยอนหลัง ๒ ป แนบใบงาน หรือคําสั่งในการปฏิบัติงาน 
  ๖. ตองเขารับการสัมภาษณ 
  ๗. ตองประกาศผลงานอยางเปดเผย เชน ปดประกาศผลงาน หรือบันทึกเวียนผลงาน
ท่ีเสนอเขาคัดเลือกปรับระดับภายในหนวยงาน 
   - กําหนดระยะเวลาการประกาศ/เวียน ไมนอยกวา ๗ วัน หากไมมีผูใดคัดคาน
ใหเสนอผลงานนั้นเพ่ือขอปรับระดับตอไปไดโดยใหผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง 
   - ตองแนบสําเนาหนังสือประกาศ และหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานฉบับจริง
ในแบบประเมิน 
  ขอประเมินระดับ ช ๔ และ ช ๔/หัวหนา 
  ๑. มีผลงานตรงตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. เสนอผลงานใหคณะกรรมการพิจารณาอยางนอย ๑ เรื่อง และ 
    - มีข้ันตอนและวิธีการดําเนินการท่ีตนเองปฏิบัติจริง 
    - มีภาพสเก็ตช ภาพถายประกอบ ของรูปแบบชิ้นงานท่ีปฏิบัติ 
    - มีคําสั่ง หรือใบงาน หรือใบรับรองการปฏิบตัิงานของผลงาน 
    - ระบุวัสดุ อุปกรณท่ีใช ในการปฏิบัติงาน 
    - อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
  ๓ มีผลงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานดานฝมือโรงงาน เชน งานซอม 
สราง ประดิษฐเครื่องจักรกล เครื่องมือกล งานซอมยานพาหนะ งานหลอชิ้นสวน อะไหล อุปกรณ งานกลึง งานเชื่อม 
และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณตางๆ 
  ๔. ถาผานการฝกอบรม ควรมีใบผานการฝกอบรม หรือหลักสูตร หรือบันทึก หรือคําสั่ง
ในการฝกอบรม 
  ๕. มีปริมาณผลงานยอนหลัง ๒ ป แนบใบงาน หรือคําสั่งในการปฏิบัติงาน 
  ๖. ตองเขารับการสัมภาษณ 
  ๗. ตองประกาศผลงานอยางเปดเผย เชน ปดประกาศผลงาน หรือบันทึกเวียนผลงาน
ท่ีเสนอเขาคัดเลือกปรับระดับภายในหนวยงาน 
   - กําหนดระยะเวลาการประกาศ/เวียน ไมนอยกวา ๗ วัน หากไมมีผูใดคัดคาน
ใหเสนอผลงานนั้นเพ่ือขอปรับระดับตอไปไดโดยใหผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง 
   - ตองแนบสําเนาหนังสือประกาศ และหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานฉบับจริง
ในแบบประเมิน 

 ๓.๕ ตําแหนงชางไม 
  ขอประเมินระดับ ช ๓ และ ระดับ ช ๓/หัวหนา 
  ๑. มีผลงานตรงตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. เสนอผลงานใหคณะกรรมการพิจารณาอยางนอย ๑ เรื่อง และ 
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    - มีข้ันตอนและวิธีการดําเนินการท่ีตนเองปฏิบัติจริง 
    - มีภาพสเก็ตช ภาพถายตัวอยางของรูปแบบผลงาน/ชิ้นงานท่ีขอประเมิน 
    - อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
  ๓. มีผลงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางไม เชน สราง ซอม 
ประกอบครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางตางๆ ท่ีทําดวยไม ทําอุปกรณเครื่องใชงานทดลอง ทําแบบผลิตภัณฑตัวอยาง 
ทํางานปลูกสราง ทํางานชางไมประณีต ทําบล็อกไมสําหรับเทโลหะผสมตางๆ เพื่อหลอแบบในทรายหลอ 
ออกแบบเก่ียวกับงานไมซ่ึงไมใชโครงสราง บูรณะซอมแซมเครื่องมือกลไม 
  ๔. ถาผานการฝกอบรม ควรมีใบผานการฝกอบรม หรือหลักสูตร หรือบันทึก หรือคําสั่ง
ในการฝกอบรม 
  ๕. มีปริมาณผลงานยอนหลัง ๒ ป แนบใบงาน หรือคําสั่งในการปฏิบัติงาน 
  ๖. ตองเขารับการสัมภาษณ 
  ๗. ตองประกาศผลงานอยางเปดเผย เชน ปดประกาศผลงาน หรือบันทึกเวียนผลงาน
ท่ีเสนอเขาคัดเลือกปรับระดับภายในหนวยงาน 
   - กําหนดระยะเวลาการประกาศ/เวียน ไมนอยกวา ๗ วัน หากไมมีผูใดคัดคาน
ใหเสนอผลงานนั้นเพ่ือขอปรับระดับตอไปไดโดยใหผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง 
   - ตองแนบสําเนาหนังสือประกาศ และหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานฉบับจริง
ในแบบประเมิน 
  ขอประเมินระดับ ช ๔ และระดับ ช 4/หัวหนา 
  ๑. มีผลงานตรงตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. เสนอผลงานใหคณะกรรมการพิจารณาอยางนอย ๑ เรื่อง และ 
    - มีข้ันตอนและวิธีการดําเนินการท่ีตนเองปฏิบัติจริง 
    - มีภาพสเก็ตช ภาพถายตัวอยางของรูปแบบผลงาน/ชิ้นงานท่ีขอประเมิน 
    - อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
  ๓. ผลงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานชางไม เชน สราง ซอม 
ประกอบครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางตางๆ ท่ีทําดวยไม ทําอุปกรณเครื่องใชงานทดลอง ทําแบบผลิตภัณฑตัวอยาง 
ทํางานปลูกสราง ออกแบบเก่ียวกับงานไมซ่ึงไมใชโครงสราง ทําแบบไมประณีต ทําบล็อกไมสําหรับเทโลหะผสมตางๆ 
เพ่ือหลอแบบในทรายหลอ ประมาณราคางานไม บูรณะซอมแซมเครื่องมือกลไม  
  ๔. ถาผานการฝกอบรม ควรมีใบผานการฝกอบรม หรือหลักสูตร หรือบันทึก หรือคําสั่ง
ในการฝกอบรม 
  ๕. มีปริมาณผลงานยอนหลัง ๒ ป แนบใบงาน หรือคําสั่งในการปฏิบัติงาน 
  ๖. ตองเขารับการสัมภาษณ 
  ๗. ตองประกาศผลงานอยางเปดเผย เชน ปดประกาศผลงาน หรือบันทึกเวียนผลงาน
ท่ีเสนอเขาคัดเลือกปรับระดับภายในหนวยงาน 
   - กําหนดระยะเวลาการประกาศ/เวียน ไมนอยกวา ๗ วัน หากไมมีผูใดคัดคาน
ใหเสนอผลงานนั้นเพ่ือขอปรับระดับตอไปไดโดยใหผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง 
   - ตองแนบสําเนาหนังสือประกาศ และหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานฉบับจริง
ในแบบประเมิน 
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 ๓.๕ ตําแหนงชางปูน 
  ขอประเมินระดับ ช ๓ และ ระดับ ช ๓/หัวหนา 
  ๑. มีผลงานตรงตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. เสนอผลงานใหคณะกรรมการพิจารณาอยางนอย ๑ เรื่อง และ 
    - มีข้ันตอนและวิธีการดําเนินการท่ีตนเองปฏิบัติจริง 
    - มีภาพสเก็ตช ภาพถายตัวอยางของรูปแบบผลงาน/ชิ้นงานท่ีขอประเมิน 
    - อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
  ๓. มีผลงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางปูน เชน การสราง ซอม 
ประกอบครุภัณฑหรืองสิ่งกอสรางตางๆ ที่เกี่ยวกับปูนและคอนกรีต กออิฐ ฉาบปูน ผสมปูน ปูกระเบื้อง 
ซอมแซมอาคารเก่ียวกับงานปูนท้ังหมด 
  ๔. ถาผานการฝกอบรม ควรมีใบผานการฝกอบรม หรือหลักสูตร หรือบันทึก หรือคําสั่ง
ในการฝกอบรม 
  ๕. มีปริมาณผลงานยอนหลัง ๒ ป แนบใบงาน หรือคําสั่งในการปฏิบัติงาน 
  ๖. ตองเขารับการสัมภาษณ 
  ๗. ตองประกาศผลงานอยางเปดเผย เชน ปดประกาศผลงาน หรือบันทึกเวียนผลงาน
ท่ีเสนอเขาคัดเลือกปรับระดับภายในหนวยงาน 
   - กําหนดระยะเวลาการประกาศ/เวียน ไมนอยกวา ๗ วัน หากไมมีผูใดคัดคาน
ใหเสนอผลงานนั้นเพ่ือขอปรับระดับตอไปไดโดยใหผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง 
   - ตองแนบสําเนาหนังสือประกาศ และหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานฉบับจริง
ในแบบประเมิน 
  ขอประเมินระดับ ช ๔ และระดับ ช ๔/หัวหนา 
  ๑. มีผลงานตรงตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. เสนอผลงานใหคณะกรรมการพิจารณาอยางนอย ๑ เรื่อง และ 
    - มีข้ันตอนและวิธีการดําเนินการท่ีตนเองปฏิบัติจริง 
    - มีภาพสเก็ตช ภาพถายตัวอยางของรูปแบบผลงาน/ชิ้นงานท่ีขอประเมิน 
    - อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
  ๓. มีผลงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางปูน เชน การสราง ซอม 
ประกอบครุภัณฑหรืองสิ่งกอสรางตางๆ ที่เกี่ยวกับปูนและคอนกรีต กออิฐ ฉาบปูน ผสมปูน ปูกระเบื้อง 
ซอมแซมอาคารเก่ียวกับงานปูนท้ังหมด 
  ๔. ถาผานการฝกอบรม ควรมีใบผานการฝกอบรม หรือหลักสูตร หรือบันทึก หรือคําสั่ง
ในการฝกอบรม 
  ๕. มีปริมาณผลงานยอนหลัง ๒ ป แนบใบงาน หรือคําสั่งในการปฏิบัติงาน 
  ๖. ตองเขารับการสัมภาษณ 
  ๗. ตองประกาศผลงานอยางเปดเผย เชน ปดประกาศผลงาน หรือบันทึกเวียนผลงาน
ท่ีเสนอเขาคัดเลือกปรับระดับภายในหนวยงาน 
   - กําหนดระยะเวลาการประกาศ/เวียน ไมนอยกวา ๗ วัน หากไมมีผูใดคัดคาน
ใหเสนอผลงานนั้นเพ่ือขอปรับระดับตอไปไดโดยใหผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง 
   - ตองแนบสําเนาหนังสือประกาศ และหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานฉบับจริง
ในแบบประเมิน 



-9- 
 

 ๓.๖ ตําแหนงชางสี 
  ขอประเมินระดับ ช ๓ 
  ๑. มีผลงานตรงตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. เสนอผลงานใหคณะกรรมการพิจารณาอยางนอย ๑ เรื่อง และ 
    - มีข้ันตอนและวิธีการดําเนินการท่ีตนเองปฏิบัติจริง 
    - มีภาพสเก็ตช ภาพถายตัวอยางของรูปแบบผลงาน/ชิ้นงานท่ีขอประเมิน 
    - อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
  ๓. มีผลงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางสี เชน เตรียม ผิว ผสม 
พนหรือทาสีลงบนสิ่งของตางๆ เชน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ ตัวถังรถยนต โตะ เกาอ้ี 
  ๔. ถาผานการฝกอบรม ควรมีใบผานการฝกอบรม หรือหลักสูตร หรือบันทึก หรือคําสั่ง
ในการฝกอบรม 
  ๕. มีปริมาณผลงานยอนหลัง ๒ ป แนบใบงาน หรือคําสั่งในการปฏิบัติงาน 
  ๖. ตองเขารับการสัมภาษณ 
  ๗. ตองประกาศผลงานอยางเปดเผย เชน ปดประกาศผลงาน หรือบันทึกเวียนผลงาน
ท่ีเสนอเขาคัดเลือกปรับระดับภายในหนวยงาน 
   - กําหนดระยะเวลาการประกาศ/เวียน ไมนอยกวา ๗ วัน หากไมมีผูใดคัดคาน
ใหเสนอผลงานนั้นเพ่ือขอปรับระดับตอไปไดโดยใหผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง 
   - ตองแนบสําเนาหนังสือประกาศ และหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานฉบับจริง
ในแบบประเมิน 
  ขอประเมินระดับ ช ๔ 
  ๑. มีผลงานตรงตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. เสนอผลงานใหคณะกรรมการพิจารณาอยางนอย ๑ เรื่อง และ 
    - มีข้ันตอนและวิธีการดําเนินการท่ีตนเองปฏิบัติจริง 
    - มีภาพสเก็ตช ภาพถายตัวอยางของรูปแบบผลงาน/ชิ้นงานท่ีขอประเมิน 
    - อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
  ๓. มีผลงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางสี เชน เตรียม ผิว ผสม 
พนหรือทาสีลงบนสิ่งของตางๆ เชน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ ตัวถังรถยนต โตะ เกาอ้ี 
  ๔. ถาผานการฝกอบรม ควรมีใบผานการฝกอบรม หรือหลักสูตร หรือบันทึก หรือคําสั่ง
ในการฝกอบรม 
  ๕. มีปริมาณผลงานยอนหลัง ๒ ป แนบใบงาน หรือคําสั่งในการปฏิบัติงาน 
  ๖. ตองเขารับการสัมภาษณ 
  ๗. ตองประกาศผลงานอยางเปดเผย เชน ปดประกาศผลงาน หรือบันทึกเวียนผลงาน
ท่ีเสนอเขาคัดเลือกปรับระดับภายในหนวยงาน 
   - กําหนดระยะเวลาการประกาศ/เวียน ไมนอยกวา ๗ วัน หากไมมีผูใดคัดคาน
ใหเสนอผลงานนั้นเพ่ือขอปรับระดับตอไปไดโดยใหผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง 
   - ตองแนบสําเนาหนังสือประกาศ และหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานฉบับจริง
ในแบบประเมิน 
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 ๓.๗ ตําแหนงชางประปา 
  ขอประเมินระดับ ช ๓ 
  ๑. มีผลงานตรงตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. เสนอผลงานใหคณะกรรมการพิจารณาอยางนอย ๑ เรื่อง และ 
    - มีข้ันตอนและวิธีการดําเนินการท่ีตนเองปฏิบัติจริง 
    - มีคําสั่ง หรือใบงาน หรือใบรับรองการปฏิบตัิงานของผลงาน 
    - ระบุวัสดุ อุปกรณท่ีใช ในการปฏิบัติงาน 
    - อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
  ๓. มีผลงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานชางประปา เชน การวางทอ
และติดตั้งประปา ซอมและติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ และควบคุมเครื่องผลิตน้ําประปา 
  ๔. ถาผานการฝกอบรม ควรมีใบผานการฝกอบรม หรือหลักสูตร หรือบันทึก หรือคําสั่ง
ในการฝกอบรม 
  ๕. มีปริมาณผลงานยอนหลัง ๒ ป แนบใบงาน หรือคําสั่งในการปฏิบัติงาน 
  ๖. ตองเขารับการสัมภาษณ 
  ๗. ตองประกาศผลงานอยางเปดเผย เชน ปดประกาศผลงาน หรือบันทึกเวียนผลงาน
ท่ีเสนอเขาคัดเลือกปรับระดับภายในหนวยงาน 
   - กําหนดระยะเวลาการประกาศ/เวียน ไมนอยกวา ๗ วัน หากไมมีผูใดคัดคาน
ใหเสนอผลงานนั้นเพ่ือขอปรับระดับตอไปไดโดยใหผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง 
   - ตองแนบสําเนาหนังสือประกาศ และหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานฉบับจริง
ในแบบประเมิน 

     
 
 


