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หลักเกณฑและวิธีดําเนินการปรับระดับช้ันงานของตําแหนงลูกจางประจํา 
กลุมงานบริการพ้ืนฐาน กลุมงานสนับสนุน และกลุมงานชาง จากระดับ ๑ เปน ระดับ ๒ และระดับ ๒/หัวหนา 

     
 
๑. วัตถุประสงค 
 เปนแนวทางในการปรับระดับชั้นงานของตําแหนงลูกจางประจํา กลุมงานบริการพื้นฐาน 
กลุมงานสนับสนุน กลุมงานชาง จากระดับ ๑ ใหดํารงตําแหนงระดับ ๒ และระดับ ๒/หัวหนา เพ่ือใหไดผูมีความรู
ความสามารถ ความประพฤติ ความรับผิดชอบ ประสบการณ และคุณลักษณะอยางอื่นที่เหมาะสมกับหนาท่ี
ความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 
 
๒. วิธีดําเนินการ 
 ๒.๑ ใหประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวน
ท่ีจะปรับระดับชั้นงานใหดํารงตําแหนงในระดับชั้นงานท่ีสูงข้ึนได ตามแบบฟอรมการประเมินท่ีกําหนด 
 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 ผูประเมิน 
  ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูท่ีรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของลูกจางประจําผูรับการประเมิน
เปนผูประเมินการปฏิบัติงาน และเสนอใหผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ๑ ระดับ และผูอํานวยการกอง/สถาบัน/สํานัก/
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/เลขานุการกรม เปนผูพิจารณาอีกครั้งตามลําดับ กรณีผลการประเมิน
ไมสอดคลองกันในแตละระดับก็ใหผูอํานวยการกอง/สถาบัน/สํานัก/ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/
เลขานุการกรม เปนผูพิจารณาวาสมควรจะปรับระดับลูกจางประจําผูรับการประเมินหรือไม 
 ๒.๔ วิธีการประเมิน ใหจัดทําแบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานตามแบบฟอรมแนบทายนี้ ดังนี้ 
  ๒.๔.๑ ใหลูกจางประจําผูรับการประเมิน เปนผูกรอกรายละเอียดตางๆ ในตอนที่ ๑ 
ขอมูลเบื้องตนของผูขอรับการประเมิน กรณีประวัติคดีอาญา ใหหนวยงานแนบผลการตรวจประวัติอาชญากร
ของผูรับการประเมินพรอมแบบประเมิน 
  ๒.๔.๒ ใหผูบังคับบัญชาอยางนอย ๒ ระดับ เปนผูกําหนดรายละเอียด ในตอนที่ ๒ 
หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงและความตองการของตําแหนงและ กําหนดงานที่จะประเมินในตอนที่ ๓ 
วางานใดเปนงานซึ่งจะตองนํามาประเมิน ไมนอยกวา ๒ งาน งานที่กําหนดขึ้นจะครอบคลุมทุกๆ ดาน 
หรือเปนสวนหนึ่งของหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงก็ได และควรเปนงานซ่ึงถือไดวาเปนงานหลักท่ีมีความสําคัญ
ของตําแหนงนั้นๆ 
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  ๒.๔.๓ ผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนผูประเมิน จะตองประเมินใหครบท้ัง ๔ หมวด ตามท่ีกําหนดไว
ในตอนท่ี ๓ ซ่ึงการประเมินในแตละหมวด ใหพิจารณาจากหนาท่ีความรับผิดชอบ และความรูความสามารถ
ท่ีตองการของตําแหนงท่ีจะประเมินตามท่ีกําหนดไวในตอนท่ี ๒ ของแบบประเมิน ลูกจางประจําผูรับการประเมิน 
ไดปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย มีความรูความสามารถ ตลอดจนคุณลักษณะตางๆ สอดคลองกับความตองการ
ของตําแหนงท่ีจะประเมินอยูในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑการประเมินฯ ท่ีกําหนดไว 
 ๒.๕ เกณฑการประเมิน 
  ผูท่ีถือวาผานการประเมินจะตองไดรับผลการประเมินตามองคประกอบท่ีกําหนดไวในตอนท่ี ๓ 
ของแบบประเมินอยูในระดับ ดังนี้ 
  หมวด ๑ องคประกอบเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติ คือ ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
และคุณภาพของงานตองไดผลการประเมินอยูในระดับดีข้ึนไปท้ัง ๒ ดาน และทุกงานท่ีประเมิน 
  หมวด ๒ ความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตองไดผลจากการประเมินอยูในระดับดี ข้ึนไป 
  หมวด ๓ ความประพฤติตองมีผลการประเมินอยูในระดับพอใชข้ึนไป 
  หมวด ๔ คุณลักษณะอ่ืน  ๆท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงตองไดผลการประเมินอยูในระดับพอใชข้ึนไป 
ทุกรายการ 
 ๒.๖ ผลการประเมิน 
  ๒.๖.๑ เม่ือผูประเมินไดประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานของลูกจางประจําแลว หากผาน
การประเมินใหรายงานผลการประเมินนั้นตอกรมฯ ผาน กองการเจาหนาท่ี เพ่ือประกอบการพิจารณาปรับระดับชั้นงาน
ของลูกจางประจําใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนไป พรอมแนบเอกสาร ดังนี้ 
   (๑) เอกสารการประเมิน ดังนี้ 
    - แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาปรับระดับชั้นงานของ
ตําแหนงลูกจางประจํา กลุมงานบริการพื้นฐาน กลุมงานสนับสนุน กลุมงานชาง จากระดับ ๑ เปน ระดับ ๒ 
และระดับ ๒/หัวหนา 
    - ปริมาณงานยอนหลัง ๒ ป ของผูขอรับการประเมิน 
    - คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
    - สําเนาคําสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน (สําหรับกรณี
ปรับระดับชั้นงานเปนระดับ ๒/หัวหนา) 
   (๒) แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา 
โดยจัดทําท้ังตําแหนงเดิมและตําแหนงท่ีขอประเมิน 
  ๒.๖.๒ หากผลการประเมินปรากฏวาไมผานการประเมิน ผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกอง/
สถาบัน/สํานัก/ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/เลขานุการกรม จะตองแจงผลการประเมินใหลูกจางประจํา
ผูรับการประเมินปรับปรุงแกไข พัฒนาตนเองและใหทําการประเมินใหมหลังจากนั้น ๓ เดือน 
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หลักเกณฑและวิธีดําเนินการคัดเลือกเพ่ือปรับระดับช้ันงานของตําแหนงลูกจางประจํา กลุมงานสนับสนุน 
จากระดับ ๒ เปนระดับ ๓ และระดับ ๓/หัวหนา และจากระดับ ๓ เปนระดับ ๔ และระดับ ๔/หัวหนา 

     
 
๑. วัตถุประสงค 
 เปนแนวทางในการพิจารณาปรับระดับชั้นงานของตําแหนงลูกจางประจํา กลุมงานสนับสนุน 
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 มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงใหมครบถวนตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
  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 
   - ประวตัิคดีอาญา 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/ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร/เลขานกุารกรม 
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
ลูกจางประจํากลุมงานสนับสนุน 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 ตําแหนงพนักงานการเงินและบัญชี 
  ขอประเมินระดับ ส ๓ 
  ๑. มีผลงานตรงตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. เสนอผลงานใหคณะกรรมการพิจารณาอยางนอย ๑ เรื่อง รูปแบบการเสนอผลงานใช
ตามแบบฟอรมท่ีแนบ เพ่ือประกอบการพิจารณาสัมภาษณ 
  ๓. มีผลงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับการเงินและบัญชี เชน จัดทําฎีกา 
เขียนเช็คสั่งจายเงิน รับ- จายเงิน ตรวจสอบหลักฐานและใบสําคัญการเบิกจายเงิน เปนตน 
  ๔. ตองเขารับการสัมภาษณ 
  ๕. มีปริมาณงานยอนหลัง ๒ ป 
  ๖. ตองประกาศผลงานอยางเปดเผย เชน ปดประกาศผลงาน หรือบันทึกเวียนผลงาน
ท่ีเสนอเขาคัดเลือกปรับระดับภายในหนวยงาน 
   - กําหนดระยะเวลาการประกาศ/เวียน ไมนอยกวา ๗ วัน หากไมมีผูใดคัดคาน
ใหเสนอผลงานนั้นเพ่ือขอปรับระดับตอไปไดโดยใหผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง 
   - ตองแนบสําเนาหนังสือประกาศ และหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานฉบับจริง
ในแบบประเมิน 
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  ขอประเมินระดับ ส ๔ และ ส ๔/หัวหนา 
  ๑. มีผลงานตรงตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. เสนอผลงานใหคณะกรรมการพิจารณาอยางนอย ๑ เรื่อง รูปแบบการเสนอผลงาน
ใชตามแบบฟอรมท่ีแนบ เพ่ือประกอบการพิจารณาสัมภาษณ 
  ๓. มีผลงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับการเงินและบัญชี เชน รับจายเงิน 
เก็บรักษาเงินและสิ่งแทนตัวเงิน ตรวจสอบและรักษาใบสําคัญ หลักฐานเอกสารทางการเงินและบัญชี ทําบัญชี
ท่ัวไปของสวนราชการ ทํารายงานแสดงฐานะทางการเงิน 
  ๔. ตองเขารับการสัมภาษณ 
  ๕. มีปริมาณงานยอนหลัง ๒ ป 
  ๖. ตองประกาศผลงานอยางเปดเผย เชน ปดประกาศผลงาน หรือบันทึกเวียนผลงาน
ท่ีเสนอเขาคัดเลือกปรับระดับภายในหนวยงาน 
   - กําหนดระยะเวลาการประกาศ/เวียน ไมนอยกวา ๗ วัน หากไมมีผูใดคัดคาน
ใหเสนอผลงานนั้นเพ่ือขอปรับระดับตอไปไดโดยใหผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง 
   - ตองแนบสําเนาหนังสือประกาศ และหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานฉบับจริง
ในแบบประเมิน 

 ๓.๒ ตําแหนงพนักงานพัสดุ 
  ขอประเมินระดับ ส ๓ 
  ๑. มีผลงานตรงตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. เสนอผลงานใหคณะกรรมการพิจารณาอยางนอย ๑ เรื่อง รูปแบบการเสนอผลงาน
ใชตามแบบฟอรมท่ีแนบ เพ่ือประกอบการพิจารณาสัมภาษณ 
  ๓. มีผลงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานพัสดุ เชน จัดหา จัดซ้ือ วาจาง 
ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทําทะเบียนเบิกจายพัสดุ ดําเนินการเรื่องการจัดซ้ือและวาจางซอมพัสดุครุภัณฑ 
  ๔. ตองเขารับการสัมภาษณ 
  ๕. มีปริมาณงานยอนหลัง ๒ ป 
  ๖. ตองประกาศผลงานอยางเปดเผย เชน ปดประกาศผลงาน หรือบันทึกเวียนผลงาน
ท่ีเสนอเขาคัดเลือกปรับระดับภายในหนวยงาน 
   - กําหนดระยะเวลาการประกาศ/เวียน ไมนอยกวา 7 วัน หากไมมีผูใดคัดคาน
ใหเสนอผลงานนั้นเพ่ือขอปรับระดับตอไปไดโดยใหผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง 
   - ตองแนบสําเนาหนังสือประกาศ และหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานฉบับจริง
ในแบบประเมิน 
  ขอประเมินระดับ ส ๔ และ ส ๔/หัวหนา 
  ๑. มีผลงานตรงตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. เสนอผลงานใหคณะกรรมการพิจารณาอยางนอย ๑ เรื่อง รูปแบบการเสนอผลงาน
ใชตามแบบฟอรมท่ีแนบ เพ่ือประกอบการพิจารณาสัมภาษณ 
  ๓. มีผลงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานพัสดุ เชน จัดหา จัดซ้ือ วาจาง 
ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทําทะเบียน เบิกจาย  ทํารายงาน  ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสาร
เก่ียวกับพัสดุ 
  ๔. ตองเขารับการสัมภาษณ 
  ๕. มีปริมาณงานยอนหลัง ๒ ป 
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  ๖. ตองประกาศผลงานอยางเปดเผย เชน ปดประกาศผลงาน หรือบันทึกเวียนผลงาน
ท่ีเสนอเขาคัดเลือกปรับระดับภายในหนวยงาน 
   - กําหนดระยะเวลาการประกาศ/เวียน ไมนอยกวา ๗ วัน หากไมมีผูใดคัดคาน
ใหเสนอผลงานนั้นเพ่ือขอปรับระดับตอไปไดโดยใหผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง 
   - ตองแนบสําเนาหนังสือประกาศ และหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานฉบับจริง
ในแบบประเมิน 

 ๓.๓ ตําแหนงพนักงานธุรการ 
  ขอประเมินระดับ ส ๓ 
  ๑. มีผลงานตรงตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. เสนอผลงานใหคณะกรรมการพิจารณาอยางนอย ๑ เรื่อง รูปแบบการเสนอผลงาน
ใชตามแบบฟอรมท่ีแนบ เพ่ือประกอบการพิจารณาสัมภาษณ 
  ๓. มีผลงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณ เชน 
รับสงลงทะเบียน แยกประเภท จัดสงหนังสือ เก็บและคนหาหนังสือ รางหนังสือโตตอบ ตรวจสอบรหัสตางๆ 
เก่ียวกับการบันทึกขอมูล ซอมแซมเอกสาร วารสาร และหนังสือตางๆ ท่ีชํารุด ตลอดจนดูแลรักษา เบิกและเก็บรักษา
วัสดุเครื่องอุปกรณตางๆ ตรวจทานการบันทึกขอมูล คัดสําเนาหนังสือเอกสาร 
  ๔. ตองเขารับการสัมภาษณ 
  ๕. มีปริมาณงานยอนหลัง ๒ ป 
  ๖. ตองประกาศผลงานอยางเปดเผย เชน ปดประกาศผลงาน หรือบันทึกเวียนผลงาน
ท่ีเสนอเขาคัดเลือกปรับระดับภายในหนวยงาน 
   - กําหนดระยะเวลาการประกาศ/เวียน ไมนอยกวา ๗ วัน หากไมมีผูใดคัดคาน
ใหเสนอผลงานนั้นเพ่ือขอปรับระดับตอไปไดโดยใหผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง 
   - ตองแนบสําเนาหนังสือประกาศ และหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานฉบับจริง
ในแบบประเมิน 
  ขอประเมินระดับ ส ๔ และ ส ๔/หัวหนา 
  ๑. มีผลงานตรงตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. เสนอผลงานใหคณะกรรมการพิจารณาอยางนอย ๑ เรื่อง รูปแบบการเสนอผลงาน
ใชตามแบบฟอรมท่ีแนบ เพ่ือประกอบการพิจารณาสัมภาษณ 
  ๓. มีผลงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณ เชน 
รางหนังสือโตตอบ การบันทึกขอมูล การรวบรวมและจัดเก็บขอมูล 
  ๔. ตองเขารับการสัมภาษณ 
  ๕. มีปริมาณงานยอนหลัง ๒ ป 
  ๖. ตองประกาศผลงานอยางเปดเผย เชน ปดประกาศผลงาน  หรือบันทึกเวียนผลงาน
ท่ีเสนอเขาคัดเลือกปรับระดับภายในหนวยงาน 
   - กําหนดระยะเวลาการประกาศ/เวียน ไมนอยกวา ๗ วัน หากไมมีผูใดคัดคาน
ใหเสนอผลงานนั้นเพ่ือขอปรับระดับตอไปไดโดยใหผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง 
   - ตองแนบสําเนาหนังสือประกาศ และหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานฉบับจริง
ในแบบประเมิน 
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 ๓.๔ ตําแหนงพนักงานการเกษตร 
  ขอประเมินระดับ ส ๓ 
  ๑. มีผลงานตรงตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. เสนอผลงานใหคณะกรรมการพิจารณาอยางนอย ๑ เรื่อง รูปแบบการเสนอผลงาน
ใชตามแบบฟอรมท่ีแนบ เพ่ือประกอบการพิจารณาสัมภาษณ 
  ๓. มีผลงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานการเกษตร เชน 
   - ชวยนักวิชาการเกษตรในการศึกษาวิเคราะห วิจัย ทดลอง พัฒนา ดานการเกษตร 
   - ปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมการนําเขา สงออก การนําผานของพืช ผลผลิตจากพืช
และวัสดุการเกษตร 
   - ชวยตรวจสอบพืชและวัสดุการเกษตรใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือออกใบอนุญาต 
  ๔. ตองเขารับการสัมภาษณ 
  ๕. มีปริมาณงานยอนหลัง ๒ ป 
  ๖. ตองประกาศผลงานอยางเปดเผย เชน ปดประกาศผลงาน หรือบันทึกเวียนผลงาน
ท่ีเสนอเขาคัดเลือกปรับระดับภายในหนวยงาน 
   - กําหนดระยะเวลาการประกาศ/เวียน ไมนอยกวา ๗ วัน หากไมมีผูใดคัดคาน
ใหเสนอผลงานนั้นเพ่ือขอปรับระดับตอไปไดโดยใหผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง 
   - ตองแนบสําเนาหนังสือประกาศ และหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานฉบับจริง
ในแบบประเมิน 
  ขอประเมินระดับ ส ๔ และ ส ๔/หัวหนา 
  ๑. มีผลงานตรงตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. เสนอผลงานใหคณะกรรมการพิจารณาอยางนอย ๑ เรื่อง รูปแบบการเสนอผลงาน
ใชตามแบบฟอรมท่ีแนบ เพ่ือประกอบการพิจารณาสัมภาษณ 
  ๓. มีผลงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานการเกษตร เชน  
   - ชวยนักวิชาการเกษตรในการศึกษาวิเคราะห วิจัย ทดลอง พัฒนา ดานการเกษตร 
   - ปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมการนําเขา สงออก การนําผานของพืช ผลผลิตจากพืช
และวัสดุการเกษตร 
   - ชวยตรวจสอบพืชและวัสดุการเกษตรใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือออกใบอนุญาต 
  ๔. ตองเขารับการสัมภาษณ 
  ๕. มีปริมาณงานยอนหลัง ๒ ป 
  ๖. ตองประกาศผลงานอยางเปดเผย เชน ปดประกาศผลงาน หรือบันทึกเวียนผลงาน
ท่ีเสนอเขาคัดเลือกปรับระดับภายในหนวยงาน 
   - กําหนดระยะเวลาการประกาศ/เวียน ไมนอยกวา ๗ วัน หากไมมีผูใดคัดคาน
ใหเสนอผลงานนั้นเพ่ือขอปรับระดับตอไปไดโดยใหผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง 
   - ตองแนบสําเนาหนังสือประกาศ และหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานฉบับจริง
ในแบบประเมิน 
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 ๓.๕ พนักงานหองปฏิบัติการ 
  ขอประเมินระดับ ส ๓ 
  ๑. มีผลงานตรงตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. เสนอผลงานใหคณะกรรมการพิจารณาอยางนอย ๑ เรื่อง รูปแบบการเสนอผลงาน
ใชตามแบบฟอรมท่ีแนบ เพ่ือประกอบการพิจารณาสัมภาษณ 
  ๓. มีผลงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานทดลองในหองปฏิบัติการ เชน 
ชวยนักวิชาการเก่ียวกับการทดลองในหองปฏิบัติการ ใหบริการเครื่องมือเครื่องใช อุปกรณทางวิทยาศาสตร 
เครื่องแกว ภาชนะตางๆ ท่ีใชในการตรวจทางหองปฏิบัติการ รวมท้ังเก็บรักษา บํารุงซอมแซม 
  ๔. ตองเขารับการสัมภาษณ 
  ๕. มีปริมาณงานยอนหลัง ๒ ป 
  ๖. ตองประกาศผลงานอยางเปดเผย เชน ปดประกาศผลงาน หรือบันทึกเวียนผลงาน
ท่ีเสนอเขาคัดเลือกปรับระดับภายในหนวยงาน 
   - กําหนดระยะเวลาการประกาศ/เวียน ไมนอยกวา ๗ วัน หากไมมีผูใดคัดคาน
ใหเสนอผลงานนั้นเพ่ือขอปรับระดับตอไปไดโดยใหผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง 
   - ตองแนบสําเนาหนังสือประกาศ และหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานฉบับจริง
ในแบบประเมิน 
  ขอประเมินระดับ ส ๔ 
  ๑. มีผลงานตรงตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
  ๒. เสนอผลงานใหคณะกรรมการพิจารณาอยางนอย ๑ เรื่อง รูปแบบการเสนอผลงาน
ใชตามแบบฟอรมท่ีแนบ เพ่ือประกอบการพิจารณาสัมภาษณ 
  ๓. มีผลงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเก่ียวกับงานทดลองในหองปฏิบัติการ เชน 
ชวยนักวิชาการเก่ียวกับการทดลองในหองปฏิบัติการ ใหบริการเครื่องมือเครื่องใช อุปกรณทางวิทยาศาสตร 
เครื่องแกว ภาชนะตางๆ ท่ีใชในการตรวจทางหองปฏิบัติการ รวมท้ังเก็บรักษา บํารุงซอมแซม 
  ๔. ตองเขารับการสัมภาษณ 
  ๕. มีปริมาณงานยอนหลัง ๒ ป 
  ๖. ตองประกาศผลงานอยางเปดเผย เชน ปดประกาศผลงาน หรือบันทึกเวียนผลงาน
ท่ีเสนอเขาคัดเลือกปรับระดับภายในหนวยงาน 
   - กําหนดระยะเวลาการประกาศ/เวียน ไมนอยกวา ๗ วัน หากไมมีผูใดคัดคาน
ใหเสนอผลงานนั้นเพ่ือขอปรับระดับตอไปไดโดยใหผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง 
   - ตองแนบสําเนาหนังสือประกาศ และหนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานฉบับจริง
ในแบบประเมิน 
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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 
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 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 
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หลักเกณฑและวิธีดําเนินการปรับระดับช้ันงานลูกจางประจําตําแหนงพนักงานพิมพ 
และการเปล่ียนตําแหนงเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานพิมพ  

     
 
๑. วัตถุประสงค 
 เปนแนวทางในการพิจารณาปรับระดับชั้นงานลูกจางประจําตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ๑ 
เปนระดับ ๒ จากระดับ ๒ เปนระดับ ๓ และจากระดับ ๓ เปนระดับ ๔ และเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานพิมพ กรมวิชาการเกษตร 
 
๒. วิธีดําเนินการคัดเลือก 
 ๒.๑ ใหดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา 
ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะปรับระดับชั้นงานใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนได ตามแบบฟอรมการประเมินท่ีกําหนด 
 ๒.๒ กําหนดเวลาในการประเมิน ใหดําเนินการประเมินเม่ือลูกจางประจําผูรับการประเมิน 
  ๒.๒.๑ มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (๑) มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงใหมครบถวนตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
   (๒) ไดรับอัตราคาจางไมต่ํากวาอัตราคาจางข้ันต่ําของตําแหนงท่ีสูงกวา และไมสูงกวา
อัตราคาจางข้ันสูงของตําแหนงใหม 
   (๓) ไมอยูระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชพีหรือถูกลงโทษทางวินัย 
   (๔) ไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีอาญา เวนแตความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ  
   (๕) ไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีลมละลาย 
  ๒.๒.๒ การปรับระดับชั้นงานและการเปลี่ยนตําแหนงเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานพิมพ 
ตองเปนผูผานการทดสอบความสามารถในการพิมพดีดในอัตราความเร็วท่ีกําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และเปนผูผานการประเมินคุณภาพและปริมาณงานของตําแหนงยอนหลัง ๓ ป 
 ๒.๓ วิธีการ 
  การคัดเลือกเพ่ือปรับระดับชั้นงานของตําแหนงพนักงานพิมพ และการเปลี่ยนตําแหนง
ลูกจางประจําซ่ึงไมไดดํารงตําแหนงพนักงานพิมพใหดํารงตําแหนงพนักงานพิมพ ใหดําเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๓.๑ ใหผูอํานวยการกอง/สถาบัน/สํานัก/ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/
สํานักงานเลขานุการกรม ตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล ประกอบดวย 
   ๑. ผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
    ซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับชํานาญการ หรือระดับอาวุโส ประธาน 
   ๒. ขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับชํานาญการ 
    หรือระดับชํานาญงาน จํานวนไมนอยกวา ๓ คน  กรรมการ 
   ๓. ขาราชการผูไดรับมอบหมายจากกอง/สถาบัน/สํานัก/ 
    ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร/ 
    สํานักงานเลขานุการกรม จํานวน ๑ คน   เลขานุการ 
 
 



-2- 
 

 
โดยมีหนาที่ดําเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนลูกจางประจําขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานพิมพที่สูงขึ้น 
และการเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจําซึ่งไมไดดํารงตําแหนงพนักงานพิมพใหดํารงตําแหนงพนักงานพิมพ 
รายละเอียดในการคัดเลือกประกอบดวย 
   - การทดสอบความสามารถในการพิมพดีดในอัตราความเร็วที่กําหนดไวใน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
   - การประเมินคุณภาพและปริมาณงานของตําแหนงยอนหลัง ๓ ป โดยประเมิน
ทางดานคุณภาพวาผูรับการประเมินทํางานเสร็จตามเวลาท่ีตองการ มีความสะอาด ถูกตอง ประณีต จัดรูปแบบ
วรรคตอนสวยงาม และมีคุณภาพดีสมํ่าเสมอหรือไม อยางไร และประเมินปริมาณงานวาผูรับการประเมิน
มีผลงานท่ีมีคุณภาพจํานวนมากและตอเนื่องกันหรือไม อยางไร 
   - การประเมินบุคคลเพ่ือความเหมาะสมกับตําแหนง ตามแบบประเมินแนวทาง
ปฏิบัติในการทดสอบความสามารถในการพิมพดีด และแนวทางการทดสอบหรือคัดเลือกตามคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง 
  ๒.๓.๒ ใหหนวยงานจัดทํา ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาคัดเลือก 
และประกาศผลการคัดเลือก 
  ๒.๓.๓ ใหลูกจางประจําท่ีมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑและประสงคจะปรับระดับชั้นงาน
หรือเปลี่ยนตําแหนง ยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหมายเลข ๑ เอกสารหมายเลข ๒ เอกสารหมายเลข ๓ 
เอกสารหมายเลข ๔ และหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีใชประกอบการสมัครภายในวัน เวลา ท่ีกําหนด โดยประวัติคดีอาญา 
ใหหนวยงานแนบผลการตรวจประวัติอาชญากรของผูรับการประเมินพรอมแบบประเมิน 
  ๒.๓.๔ ผูสมัครเขาคัดเลือกตามวัน เวลา สถานท่ี ท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  ๒.๓.๕ ใหหนวยงานรายงานผลการประเมินตอกรมวิชาการเกษตรผานกองการเจาหนาท่ี 
พรอมแนบเอกสาร ดังนี้ 
   (๑) ใบสมัคร พรอมเอกสารหมายเลข ๑ เอกสารหมายเลข ๒ เอกสารหมายเลข ๓ 
เอกสารหมายเลข ๔ 
   (๒) ประกาศรับสมัครคัดเลือก  
   (๓) ประกาศผลการคัดเลือก 
   (๔) แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา 
โดยจัดทําท้ังตําแหนงเดิมและตําแหนงท่ีขอประเมิน 
 
๓. การข้ึนบัญชี 
 ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกไดเพ่ือเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจําเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
พนักงานพิมพนั้น ใหถือวาบัญชีผูคัดเลือกได ใหใชไดไมเกิน ๒ ป นับแตวันขึ้นบัญชี แตถามีการคัดเลือก
สําหรับตําแหนงเดียวกันนั้นอีกและใหข้ึนบัญชีผูคัดเลือกไดใหมแลว บัญชีผูคัดเลือกไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก 
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