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ค าน า 

 เพื่อให้การด าเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจ า เพื่อปรับระดับช้ันงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 
4 และ 4/หน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 14  
ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2553 เรื่องการจัดระบบต าแหน่งของลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ท่ี นร 1008/ว 21 
ลงวัน ท่ี  16 มิถุนายน 2553 เรื่อ ง การบริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ า หนังสือกระทรวงการคลัง  
ท่ี กค 0428/ว 83 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแต่งต้ังลูกจ้างประจ าไปด ารงต าแหน่งใหม่  
ท่ี กค 0420/ว 337 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง บัญ ชีก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและ  
อัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจ า ท่ี กค 0420/ว 27 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของต าแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง  
ในแต่ละระดับ 

 ส านักงานชลประทานท่ี 2 โดยฝ่ายบริหารท่ัวไป ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการสอบคัดเลือก/
คัดเลือกเพื่อปรับระดับช้ันงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ
ปรับระดับช้ันงานลูกจ้างประจ าให้ สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน ให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน  
มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level)  
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1.  วัตถุประสงค์  

คู่มือการปฏบิตัิงาน 
การสอบคดัเลือก/คดัเลือกเพื่อปรบัระดบัช้ันงานลกูจ้างประจ าให้สูงข้ึนเปน็ระดบั 4 และ 4/หน 



 

 

 1.1 เพื่อให้ฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักงานชลประทานท่ี 2 มีคู่มือการปฏิบัติงานการสอบคัดเลือก/
คัดเลือกเพื่อปรับระดับช้ันงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน ท่ีชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร 
แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ท่ีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีได้มาตรฐานเป็นไปตาม
เป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการ 
 1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
พัฒนาการท างานให้เป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อคัดเลือกลูกจ้างประจ า 
รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการ
ปรับระดับช้ันงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน ได้อย่างถูกต้อง  
 1.3 เพื่อเป็นแนวทางในด าเนินการปรับระดับช้ันงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน ของต าแหน่ง
ลูกจ้างประจ า  ส าหรับกลุ่มงานบริการพื้นฐาน  กลุ่มงานสนับสนุน  กลุ่มงานช่าง และเพื่อให้ได้ลูกจ้างประจ าผู้มีความรู้ 
ความสามารถ ความประพฤติ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง 

2.  ขอบเขต                                               

 คู่มือการปฏิบัติงานการสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพื่อปรับระดับช้ันงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 
4 และ 4/หน ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 
 2.1 ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล แจ้งเวียนการจัดสรรอัตราว่างลูกจ้างประจ า ระดับ 4 และ 4/หน 
ให้ส านักเพื่อด าเนินการตามหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่อปรับระดับช้ันงานให้สูงขึ้น
เป็นระดับ 4 และ 4/หน 
 2.2 ส านัก น าอัตราว่างระดับ 4 และ 4/หน ท่ีได้รับการจัดสรรไปด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อให้มีผล
การสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีของส านัก 
 2.3 ส านัก ด าเนินการจัดต้ังคณะกรรมการการด าเนินการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมของ
ลูกจ้างประจ าท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกพร้อมก าหนดวัน เวลา สถานท่ี และระเบียบท่ีเกี่ยวกับการ
คัดเลือก ตลอดจนควบคุมดูแลการด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างประจ าภายในส านัก 
 2.4 ส านัก จัดท าบันทึกแจ้งเวียนต าแหน่งว่างระดับ 4 และ 4/หน ท่ีได้รับการจัดสรรให้หน่วยงานใน
สังกัดทราบและด าเนินการเสนอรายช่ือลูกจ้างประจ าในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนในต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง 
พร้อมจัดท าเอกสารประกอบการคัดเลือกส่งให้ส านักเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
 2.5 สรุปบัญชีลูกจ้างประจ า ผู้ได้รับการเสนอช่ือและด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่อปรับ
ระดับช้ันงานให้สูงขึ้นในระดับ 4 และ 4/หน เท่ากับจ านวนท่ีได้รับการจัดสรร 
 2.6 รวบรวมและจัดท าเอกสารให้คณะกรรมการรายงานผลเสนอผู้อ านวยการส านัก เพื่อพิจารณา
เสนอรายช่ือลูกจ้างประจ าท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนท่ีจะแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน 
ตามจ านวนท่ีระบุไว้ 
 
 2.7 ส านักสรุปรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกพร้อมเอกสารแนบ 1 – 8 เสนอส านักบริหารทรัพยากรบุคคล
ผ่านรองอธิบดีตามสายการบังคับบัญชาตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

3.  ค าจ ากัดความ                               

 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) หมายถึง แผนท่ีบอกเส้นทางการท างานท่ีมีจุดเริ่มต้นและ
จุดส้ินสุดของกระบวนการ โดยระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ ของกระบวนการ มักจัดท าขึ้นส าหรับงานท่ี

คู่มือการปฏิบัติงาน  การสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพ่ือปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน                                                                     
1 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป  ส านักงานชลประทานท่ี 2 
            
            
            
     



 

 

มีความซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงเมื่อมีการเปล่ียนแปลง
การปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิง ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

 กระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกันเพื่อจุดมุ่งหมายในการส่งมอบผลผลิต 
หรือบริการให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอกส่วนราชการ หรืออีกความหมาย 
นัยหนึ่ง คือ มุมมองในเชิงระบบของแนวทางการด าเนินการท่ีใช้ในหมวดต่างๆ ของเกณฑ์ คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ซึ่งจะน าไปสู่การตรวจประเมินถึงระดับความส าเร็จของการด าเนินการและการพัฒนาการ  
ของส่วนราชการ โดยดูจากพื้นฐานขององค์ประกอบในการประเมิน 4 ประการ ได้แก่ แนวทางท่ีชัดเจน 
(Approach) การถ่ายทอดเพื่ อน าไปปฏิบั ติ (Deployment) การเรียนรู้  (Learning) และการบูรณาการ 
(Integration) 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับ
หนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ท่ีน่าพอใจหรืออยู่ในระดับท่ีผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณา
ก าหนดมาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

 กระบวนการ (Work Flow) หมายถึง การระบุ การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแผนผังการท างาน 
เพื่อให้เห็นถึงลักษณะ และความสัมพันธ์ก่อนหลังของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการท างานท่ีจะเป็นประโยชน์ 
ในการช่วยท าความเข้าใจกระบวนการท างานท่ีง่ายขึ้น และแสดงให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หมายถึง การระบุรายละเอียดงานตามล าดับท่ีแสดงไว้ในกระบวนการ  
โดยอธิบายวิธีการท างานหรือขั้นตอนการท างานอย่างละเอียดว่าใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร เมื่อใด และ 
ระบุเอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอร์ม ท่ีใช้ประกอบการด าเนินการนั้น รวมท้ังผู้รับผิดชอบ ในแต่ละขั้นตอน  
โดยใช้ข้อความอธิบาย หรือตารางอธิบาย พร้อมท้ังระบุเงื่อนไขการท างานหรือเงื่อนไขความส าเร็จท่ีจ าเป็น (ถ้ามี)  

  ลูกจ้างประจ า หมายถึง ลูกจ้างประจ าท่ีจ้างจาก เงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
เพื่อปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะประจ า โดยไม่มีก าหนดเวลาตามอัตราและจ านวนท่ีก าหนดไว้ 

 คณะกรรมการบริหารงานลูกจ้างประจ ากรมชลประทาน หมายถึง คณะกรรมการท่ีได้รับค าส่ังแต่งต้ัง
ตามค าส่ังกรมชลประทานท่ี ข 1004/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ บริหารงานลูกจ้างประจ า 
กรมชลประทาน มีองค์ประกอบ คือ 

 องค์ประกอบ 
1. ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี 2   ประธานกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการส่วนแผนงาน    รองประธานกรรมการ 
3. ผู้อ านวยการส่วนบริหารจัดการน้ าและบ ารุงรักษา กรรมการ 
 
4. ผู้อ านวยการส่วนเครื่องจักรกล    กรรมการ 
5. หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป    กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวจันทร์จิรา  ปิติ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 อ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

คู่มือการปฏิบัติงาน  การสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพ่ือปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน                                                                     
2 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป  ส านักงานชลประทานท่ี 2 
            
            
            
     



 

 

1. พิจารณาตรวจสอบ กล่ันกรอง และด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่อปรับระดับช้ันงาน
ให้สูงขึ้น (เล่ือน) และแต่งต้ังลูกจ้างประจ าให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในสังกัดส านักงาน
ชลประทานท่ี 2 

2. พิจารณาและควบคุมการด าเนินการด้านบริหารงานลูกจ้างประจ าของส านักงาน
ชลประทานท่ี 2 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด โปร่งใส และเป็นธรรม 

3. พิจารณาด าเนินการเรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานลูกจ้างประจ าตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ  

          4.1 ผู้อ านวยการส านัก/ส่วน มีหน้าท่ีในการร่วมพิจารณาการประเมินผลงานและการด าเนินการปรับ
ระดับช้ันงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน และเสนอกรมพิจารณา 
 4.2 งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารท่ัวไป มีหน้าท่ีพิจารณาตรวจสอบ กล่ันกรอง 
การด าเนินการปรับระดับช้ันงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ  4 และ 4/หน  และให้ข้อเสนอแนะ 
เสนอผู้อ านวยการส่วน/โครงการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 4.3 งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารท่ัวไป มีหน้าท่ีพิจารณาด าเนินการคัดเลือกและเสนอ
ลูกจ้างประจ าในสังกัดให้ปรับระดับช้ันงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน  

คู่มือการปฏิบัติงาน  การสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพ่ือปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน                                                                     
3 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป  ส านักงานชลประทานท่ี 2 
            
            
            
     



 

 

5.  Work  Flow  กระบวนการ  

ชื่อกระบวนการ  :  การปรับระดับช้ันงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการ  :   ระดับความส าเร็จของการปรับระดับช้ันงานลูกจ้างประจ า (เป้าหมายไม่น้อยกว่าระดับ 5) 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 สัปดาห์ 
 
 
 

 
 
 

 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลมีหนังสือแจ้ง
เวียนอัตราว่างลูกจ้างประจ า ระดับ 4 และ 
4/หน เพื่อให้ส านักด าเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างประจ าในสังกัดเพื่อขอปรับระดับช้ัน
งานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน เท่ากับ
จ านวนท่ีได้รับการจัดสรร 
 
 
 

1. กรอบอัตราว่างลูกจ้างประจ าระดับ 4 
และ 4/หน  

 
 
 
 
 

งานบริหารบุคคล
และสวัสดิการ  
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ส านักงาน
ชลประทานท่ี 2 
 
 
 
 

 

 ส านักบริหารทรัพยากร
บุคคล แจ้งเวียนการจัดสรร

อัตราว่าง ระดับ 4 และ   
4/หน ให้ส านัก 

คู่มือการปฏิบัติงาน  การสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพ่ือปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน                                                                                                                                                                
4 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป  ส านักงานชลประทานท่ี 2 
                  
                  
     



 

 

ล าดบั ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไม่ถูกต้อง 
 

  
   ตรวจสอบคุณสมบัติ 

          และเอกสารแนบ 1-8 
 
                             
                        ถูกต้องครบถ้วน 
              
 
 

2 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 สัปดาห์ 

 

ส านักน าอัตราว่างระดับ 4 และ  
4/หน ท่ีได้รับการจัดสรรไปด าเนินการสอบ
คัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่อปรับ
ระดับช้ันงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ  
4/หน และพิจารณาเสนอรายช่ือลูกจ้าง 
ประจ าในสังกัดเพื่อขอปรับระดับช้ันงาน 
ให้สูงขึ้นเท่ากับจ านวนท่ีได้รับจัดสรร  
เสนอผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี 2 
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
 
 
ตรวจสอบคุณสมบัติตัวบุคคลและผลงาน 
ตามเอกสารแนบ 1 – 8 ตามหลักเกณฑ์ 
การปรับระดับช้ันงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 
และ 4/หน และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมของลูกจ้าง 
ประจ าท่ีส านักพิจารณาเสนอรายช่ือเพื่อปรับ
ระดับช้ันงานให้สูงขึ้น 
 
 

1. ด าเนินการตามกระบวนการและ
ขั้นตอนตามท่ีหลักเกณฑ์การสอบ
คัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่อปรับ
ระดับช้ันงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 
4/หน ก าหนด 
2.  จัดท าค าส่ัง และเอกสารแนบ 1-8 
ใหถู้กต้องตามแนวทางการด าเนินงาน 
สอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจ า 
เพื่อปรับระดับช้ันงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 
4 และ 4/หน 
 
 
1. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ท่ี กค 0420/ว 337  
ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2559 ท่ีก าหนด 
 
 

งานบริหารบุคคล
และสวัสดิการ 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ส านักงาน
ชลประทานท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
งานบริหารบุคคล
และสวัสดิการ 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ส านักงาน
ชลประทานท่ี 2 

 

ส านักด าเนินการ           
สอบคัดเลือก/คัดเลือก

ลูกจ้างประจ าตามหลักเกณฑ์ 

คู่มือการปฏิบัติงาน  การสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพ่ือปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน                                                                                                                                                                
5 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป  ส านักงานชลประทานท่ี 2 
                  
                  
     



 

 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

4. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 สัปดาห์ รวบรวม สรุป และจัดท าเอกสารเกี่ยวกับ 
การขอปรับระดับช้ันงานลูกจ้างประจ าให้สูง 
ขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน ท่ีฝ่าย/ส่วน/
โครงการ พิจารณาเสนอรายช่ือมา และจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
ลูกจ้างประจ าของส านักเพื่อพิจารณาผลงาน
ดีเด่นและผลงานย้อนหลัง 3 ปี และให้
ความเห็น ชอบการขอปรับระดับช้ันงาน
ลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/
หน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การรวบรวมและจัดท าเอกสารการ
ประชุมให้มีความครบถ้วน ชัดเจน และ
ถูกต้องตามข้ันตอนและวิธีการในการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีก าหนด และใน 
เวลาท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

  

งานบริหารบุคคล
และสวัสดิการ 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ส านักงาน
ชลประทานท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมและจัดท าเอกสาร
เสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการฯ พิจารณา 

คู่มือการปฏิบัติงาน  การสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพ่ือปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน                                                                                                                                                                
6 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป  ส านักงานชลประทานท่ี 2 
                  
                  
     



 

 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
 
 
 

 
 
 

             คณะกรรมการฯ 
                  พิจารณา 
   ไม่เห็นชอบ 
 
                         
            
          เห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 

คณะกรรมการบริหารงานลูกจ้างประจ า 
กรมชลประทานพิจารณาประเมินตัวบุคคล
ผลงานดีเด่น และผลงานย้อนหลัง 3 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป ส านักงานชลประทานท่ี 2 จัดท าบันทึก
การก าหนดต าแหน่งลูกจ้างประจ าให้ 
สูงขึ้นและผลสอบการคัดเลือกบัญชี
รายละเอียดการก าหนดต าแหน่ง
ลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเสนอส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อด าเนินการในด้านค าส่ัง
ต่อไป  
 
 

1. การพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่อปรับระดับช้ัน
งานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.การจัดท าบันทึกถูกต้องตามระเบียบ
งานสารบรรณ 
 

คณะกรรมการ
บริหารงานลูกจ้าง 
ประจ าส านักงาน
ชลประทานท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานบริหารบุคคล
และสวัสดิการ 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ส านักงาน
ชลประทานท่ี 2 
 

 

แจ้งส่วน/
โครงการ 

 จัดท าบันทึกเสนอกรม  
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน  การสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพ่ือปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน                                                                                                                                                                
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6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช ้

ผู้รับผิดชอบ เง่ือนไข 

1. ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล   
แจ้งเวียนการจัดสรรอัตราว่าง ระดับ 
4 และ 4/หน ให้ส านักด าเนินการ
คัดเลือกและเสนอรายช่ือ
ลูกจ้างประจ าในสังกัดเพื่อขอปรับ
ระดับช้ันงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 
และ 4/หน เท่ากับจ านวนท่ีได้รับ 
การจัดสรร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ         
ฝ่ายบริหารท่ัวไป ด าเนินการตรวจสอบ
ต าแหน่งลูกจ้างประจ าท่ีมีคุณสมบัติเข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อปรับระดับช้ันงานให้สูงขึ้น
เป็นระดับ 4 และ 4/หน 

1. กรอบอัตราว่างลูกจ้าง 
ประจ าระดับ 4 และ 4/หน 
ท่ีกรมจัดสรรมาให้ 
2.  ตรวจสอบต าแหน่งของ
ลูกจ้างประจ าท่ีสามารถเข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อปรับระดับช้ัน
งานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 
4/หน  
 
 
 
 
 
 

งานบริหารบุคคล
และสวัสดิการ 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ส านักงาน
ชลประทานท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. การคัดเลือก
ลูกจ้างประจ าท่ีขอปรับ 
ระดับ 4 และ 4/หน  
ต้องเหมาะสมกับภารกิจ 
ท่ีได้รับมอบหมายและ
เท่ากับจ านวนท่ีได้รับ 
การจัดสรร 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช ้

ผู้รับผิดชอบ เง่ือนไข 

2. ส านักน าอัตราว่างระดับ 4 และ    
4/หน ท่ีได้รับการจัดสรรไปด าเนินการ
สอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจ า
เพื่อปรับระดับช้ันงานให้สูงขึ้นเป็น
ระดับ 4 และ 4/หน  

1. ส านักแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ
สอบคัดเลือกและคัดเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า   
5 คน 
2. คณะกรรมการฯ ของส านัก ก าหนดวัน/
เวลา/สถานท่ี และระเบียบท่ีเกี่ยวกับการสอบ
คัดเลือกและคัดเลือก 
3. ส านักด าเนินการเปิดสอบคัดเลือก
ลูกจ้างประจ าเพื่อปรับระดับช้ันงานให้สูงขึ้น
ในต าแหน่งท่ีได้รับการจัดสรรส าหรับต าแหน่ง
ระดับ 4 และ 4/หน (กรณีไม่มีผลสอบ
คัดเลือกท่ีขึน้บัญชีของส านัก) 
4. เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจ าท่ีมีผล
การสอบคัดเลือกท่ีขึ้นบัญชีของส านักและมี
เลขท่ีอัตราสังกัดส านักท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน
ในต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ังเพื่อเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับ 4 และ 4/หน ตามจ านวน
ท่ีได้รับการจัดสรร 
 
 

1. จัดท าค าส่ังกรมชลประทาน 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบคัดเลือก/
คัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่อปรับ
ระดับช้ันงานให้สูงขึ้น 
2. หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก
ลูกจ้างประจ าส าหรับต าแหน่ง
ระดับ 4 ของกรมชลประทาน 
3. หนังสือส านักงาน ก.พ.      
ท่ี นร 1008/ว 14  ลงวันท่ี  
31  มีนาคม  2553 
4. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  
ท่ี กค 0420/ว 337 ลงวันท่ี 
31 สิงหาคม 2559 ก าหนด 
5. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ลูกจ้างประจ าเพื่อปรับระดับ 
ช้ันงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 
และ 4/หน ของกรมชลประทาน 
6. แบบฟอร์มเอกสารแนบ  
1 -8 
 
 

งานบริหารบุคคล
และสวัสดิการ 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ส านักงาน
ชลประทานท่ี 2 

ส านักต้องศึกษา
รายละเอียด ขั้นตอน 
และระเบียบต่าง ๆ ท่ีใช้
ในการด าเนินการปรับ
ระดับช้ันงานให้สูงขึ้นเป็น
ระดับ 4 และ 4/หน ให้
ครบถ้วนทุกขั้นตอน และ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ตามท่ีก าหนด 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช ้

ผู้รับผิดชอบ เง่ือนไข 

3. ด าเนินการสอบคัดเลือก
ลูกจ้างประจ าเพื่อปรับระดับช้ันงานให้
สูงขึ้น 
 
 

1. รวบรวมและตรวจสอบเอกสารของ
ลูกจ้างประจ าท่ีได้รับการเสนอช่ือจาก
หน่วยงานในสังกัดให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
ลูกจ้างประจ าของส านักและด าเนินการ
พิจารณาคัดเลือกโดยพิจารณาจาก 
    2.1 บัญชีเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ลูกจ้างประจ า 
    2.2 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
    2.3 แบบแสดงรายละเอียดหน้าท่ี        
ความรับผิดชอบ 
    2.4 แบบแสดงผลงานดีเด่น 
    2.5 แบบแสดงผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 
3 ปี 
    2.6 ด าเนินการสัมภาษณ์หรือทดสอบ 
3. สรุปคะแนนการคัดเลือกลูกจ้างประจ าโดย
เรียงล าดับคะแนนของผู้สมัคร ผู้ได้รับการ
คัดเลือกเป็นผู้ได้ล าดับท่ี 1 ของบัญชี กรณีมี
เลขอัตราว่างหลายอัตราให้เรียงล าดับถัดไป 

1. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ท่ี กค 0420/ว 337 ลงวันท่ี  
31 สิงหาคม 2559 ก าหนด 
2. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ลูกจ้างประจ าเพื่อปรับระดับช้ัน
งานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 
4/หน 
3. แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 
1 - 8 
 

งานบริหารบุคคล
และสวัสดิการ 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
คณะกรรมการ
บริหารงาน
ลูกจ้างประจ าของ
ส านักงาน
ชลประทานท่ี 2 
 
 
 
 
 

ด าเนินการตาม
กระบวนการคัดเลือก
ลูกจ้างประจ า  
ผลการสอบ คุณสมบัติ 
ให้ถูกต้อง ตรงตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช ้

ผู้รับผิดชอบ เง่ือนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ส านักงานชลประทานท่ี 2 จัดท า
บันทึก และบัญชีรายละเอียดการ
ก าหนดต าแหน่งลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้น
เสนอส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. จัดท าสรุปบัญชีลูกจ้างประจ าผู้ได้รับการ
เสนอช่ือเพื่อขอปรับระดับช้ันงานให้สูงขึ้นใน
ระดับ 4 และ 4/หน 
5. คณะกรรมการบริหารงานลูกจ้างประจ า 
รายงานผลและพิจารณาเสนอรายช่ือ
ลูกจ้างประจ าท่ีได้รับการคัดเลือกตามล าดับ
ให้ผู้อ านวยการส านักให้ความเห็นชอบตาม
จ านวนท่ีระบุไว ้
 
 
1. งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ         
ฝ่ายบริหารท่ัวไป จัดท าบันทึกบัญชี
รายละเอียด การก าหนดต าแหน่ง
ลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้น เสนอส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลผ่านรองอธิบดีตามสายการ
บังคับบัญชา เพื่อด าเนินการด้านค าส่ังแต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับ 4 และ 4/หน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การจัดท าบันทึกถูกต้องตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 
2. เอกสารหมายเลข 1 – 8   
มีความถูกต้อง ครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานบริหารบุคคล
และสวัสดิการ 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ส านักงาน
ชลประทานท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบใน
การจัดท าต้องศึกษา
รายละเอียด ขั้นตอน 
กระบวนการ และ
ระเบียบต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนทุกขั้นตอน 
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7. ระบบติดตามประเมินผล   
 

กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล 
ผู้ติดตาม/ 
ประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ 

1. ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล แจ้งเวียนการ
จัดสรรอัตราว่าง ระดับ 4 และ 4/หน มาให้
ส านักด าเนินการคัดเลือกและเสนอรายช่ือ
ลูกจ้างประจ าในสังกัดเพื่อขอปรับระดับช้ันงาน
ให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน เท่ากับ
จ านวนท่ีได้รับการจัดสรร 
 
 
 
2. ส านักน าอัตราว่างระดับ 4 และ 4/หน ท่ี
ได้รับการจัดสรรไปด าเนินการสอบคัดเลือก/
คัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่อปรับระดับช้ันงานให้
สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบต าแหน่งลูกจ้างประจ าในสังกัด   
สชป.2 ท่ีมีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอปรับ
เป็นระดับ 4 และ 4/หน ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
2.1 ด าเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจ า
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่อปรับ
ระดับช้ันงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน ให้
ถูกต้องตามกระบวนการ 
2.2 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต้องมีความ
ครบถ้วน ชัดเจน สอดคล้อง และถูกต้องตามข้ันตอน
และวิธีการในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ 
2.3  รวบรวมรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการ
ปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องท่ีใช้ในการ
ด าเนินการให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้องของการ
จัดสรรอัตราว่างระดับ 4 และ 
4/หน โดยยึดหลักตาม
คุณสมบัติของต าแหน่งท่ีได้รับ
การจัดสรร 
 
 
 
 
1. คณะกรรมการของส านัก
รายงานผลการด าเนินงานต่อ
ส านัก 
2. ตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของผลงานท่ีขอ
ประเมินกับรายละเอียดหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของต าแหน่ง
ให้สอดคล้องกัน 
 
 
 
 
 

งานบริหาร
บุคคลและ
สวัสดิการ 
ฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป 
ส านักงาน
ชลประทานท่ี 2 
 
 
งานบริหาร
บุคคลและ
สวัสดิการ 
ฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป 
ส านักงาน
ชลประทานท่ี 2 
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กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล 
ผู้ติดตาม/ 
ประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ 

3.  ด าเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่อ
ปรับระดับช้ันงานให้สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ความถูกต้องของการด าเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างประจ าเพื่อปรับระดับช้ันงานให้สูงขึ้นเป็น
ระดับ 4 และ 4/หน ตามหลักเกณฑ์การปรับ
ระดับช้ันงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน 
3.2 กระบวนการการปฏิบัติงานมีความครบถ้วน 
ชัดเจน สอดคล้องและถูกต้องตามข้ันตอนและวิธีใน
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การปรับระดับช้ันงาน
ให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน 
3.3  ผลงานดีเด่น และผลงานย้อนหลัง 3 ปี มีความ
สอดคล้องกับต าแหน่งท่ีขอปรับระดับช้ันงานให้สูงขึ้น 
3.4  รวบรวมรายละเอียดหลักเกณฑ์ ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องท่ีใช้ในการด าเนินการปรับระดับช้ันงาน
ลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้น 
3.5 คณะกรรมการฯ พิจารณาการปรับระดับช้ันงาน
ให้ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การปรับ
ระดับช้ันงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 
และ 4/หน 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบคุณสมบัติ
เฉพาะตัวของลูกจ้างประจ าท่ี
เสนอรายช่ือขอปรับระดับช้ัน
งานให้สูงขึ้น 
2. ตรวจสอบความครบถ้วน 
และความสอดคล้องของ
เอกสารกับรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีครอง
อยู ่
3.  ตรวจสอบ กล่ันกรอง 
ความถูกต้องของกระบวนการ
ด าเนินการ ผลงานท่ีส่งประเมิน 
มีความถูกต้องเหมาะสมเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหาร
บุคคลและ
สวัสดิการ 
ฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป 
คณะกรรมการ
บริหารงาน
ลูกจ้างประจ า
ของส านักงาน
ชลประทานท่ี 2 
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กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล 
ผู้ติดตาม/ 
ประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ 

4. ส านักงานชลประทานท่ี 2 จัดท าบันทึก 
และบัญชีรายละเอียดการก าหนดต าแหน่ง
ลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเสนอส านักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าบันทึกบัญชีรายละเอียดการก าหนดต าแหน่ง
ลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้น เสนอ ส านักบริหารทรัพยากร
บุคคลผ่านรองอธิบดีตามสายการบังคับบัญชา เพื่อ
ด าเนินการด้านค าส่ังแต่งต้ังต่อไป 
 
.  

1. ตรวจสอบความถูกต้องตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 
2. ตรวจสอบเอกสารหมายเลข 
1 – 8 มีความถูกต้อง ครบถ้วน 

งานบริหาร
บุคคลและ
สวัสดิการ 
ฝ่ายบริหาร
ท่ัวไป 
ส านักงาน
ชลประทานท่ี 2 
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8.  เอกสารอ้างอิง 

      8.1 แนวทางการด าเนินงานสอบคัดเลือก /คัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่ อปรับระ ดับ ช้ันงาน ให้ สูงขึ้น  
           ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรกฎาคม 2557 
 8.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่ อปรับระดับ ช้ันงานให้ สูงขึ้น เป็นระดับ  4 และ 4/หน  
           (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2559 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2559)   
 8.3 หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 14 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2553 เรื่อง การจัดระบบต าแหน่ง  
           ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
 8.4 หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 21 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2553 เรื่อง การบริหารอัตราก าลัง 
           ลูกจ้างประจ า 
 8.5 หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0428/ว 83 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2553 เรื่อง การแต่งต้ัง ลูกจ้าง 
           ประจ าไปด ารงต าแหน่งใหม่ 
 8.6 หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0428/ว 47 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การปรับโครงสร้าง 
           อัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 
 8.7 หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0420/ว 337 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง บัญชีก าหนด  
           คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจ า 
 8.8 หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0420/ว 27 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
           ให้ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของต าแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง  
           ในแต่ละระดับ 
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ภาคผนวก 
 

 
 
 



 

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกจ้างประจ า  
เพ่ือปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น เป็นระดับ 4 และระดับ 4/หน 

(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที ่1/2559 ลงวันที่ 26 มกราคม 2559) 

เพื่อให้การด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่อปรับระดับช้ันงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4  
และ 4/หน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 14  
ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2553 เรื่องการจัดระบบต าแหน่งของลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ท่ี นร 1008/ 
ว 21 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2553 เรื่องการบริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ า หนังสือกระทรวงการคลัง  
ท่ี กค 0428/ว 83 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2553 เรื่องการแต่งต้ังลูกจ้างประจ าไปด ารงต าแหน่งใหม่  
ท่ี  กค 0428/ว 47 ลงวัน ท่ี  29 พฤษภาคม 2558 เรื่องการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้าง  
ของส่วนราชการ ท่ี กค 0420/ว 337 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง บัญชีก าหนดคุณสมบัติ 
เฉพาะต าแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจ า ท่ี กค 0420/ว 27 ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2560  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูง  
ของต าแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ังในแต่ละระดับ และมติคณะกรรมการบริหารงานลูกจ้างประจ ากรมชลประทาน 
ครั้งท่ี 1/2559 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2559 

จึงก าหนดหลักเกณฑ์ในการด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่อปรับระดับช้ันงาน  
ให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และระดับ 4/หน ดังนี้ 

1. ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลแจ้งเวียนต าแหน่งว่างลูกจ้างประจ าระดับ 4 และ  
4/หน ให้ส านัก/กอง/กลุ่ม ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่อปรับระดับช้ันงาน 
ให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน  

2. ส านัก/กอง/กลุ่ม ด าเนินการจัดต้ังคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคล 
เพื่อความเหมาะสมกับต าแหน่งลูกจ้างประจ าเพื่อปรับระดับช้ันงาน โดยมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 5 คน 
ประกอบด้วย 

     2.1 ผู้อ านวยการส านัก/กอง/กลุ่ม           เป็น ประธานกรรมการ 
           หรือตามท่ีผู้อ านวยการส านัก/กอง/กลุ่ม มอบหมาย 

2.2 ผู้อ านวยการส่วน            เป็น รองประธานกรรมการ 
2.3  ผู้อ านวยการโครงการ / ผู้อ านวยการส่วน          เป็น กรรมการ 
2.4  ข้าราชการระดับช านาญการ / ช านาญงานขึ้นไป   เป็น กรรมการ 
2.5  หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป            เป็น กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่อปรับระดับช้ันงานให้สูงขึ้น  มีหน้าท่ี
ด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่อปรับระดับช้ันงานให้สูงขึ้น ควบคุมดูแลการด าเนินการให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  
โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมก าหนด และสรุปรายงานผลส่งส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. ให้คณะกรรมการก าหนดวัน เวลา สถานท่ี และระเบียบท่ีเกี่ ยวกับการคัดเลือก 
ได้เท่าท่ีจ าเป็น และไม่ขัดต่อแนวทางปฏิบัตินี้ 
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4. เปิดรับสมัครลูกจ้างประจ าท่ีมี เลขท่ีอัตรา สังกัด ส านัก/กอง/กลุ่ม (เลขท่ีอัตรา 
ต่างส านัก/กอง/กลุ่ม ไม่สามารถสมัครได้) ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนในต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง เพื่อพิจารณาคัดเลือก
ให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นเท่ากับจ านวนต าแหน่งว่าง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายของแต่ละ 
ส านัก/กอง/กลุ่ม 

5. ผู้สมัครเพื่ อคัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่ อปรับระดับ ช้ันงานให้ สูงขึ้น เป็นระดับ 4      
จะต้องมีผลการสอบคัดเลือก/คัดเลือก ที่ขึ้นบัญชีของแต่ละส านัก/กอง/กลุ่ม ไว้แล้วเท่านั้น 

6. ด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่อปรับระดับช้ันงานให้สูงขึ้น (คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน) ดังนี้ 

 6.๑ จัดท าบัญชีเปรียบเทียบคุณสมบัติลูกจ้างประจ า (20 คะแนน)               
 6.๒ ประเมินคุณลักษณะของบุคคล ตามแบบประเมินคุณลักษณะบุคคล         

       (20 คะแนน) 
 6.๓ ด าเนินการสัมภาษณ์และหรือทดสอบ โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ  

      ความประพฤติ และความเหมาะสมท่ีจะแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นเกณฑ์      
      (60 คะแนน) 

 6.4 สรุปคะแนนการคัดเลือกลูกจ้างประจ า เพื่อขอปรับระดับช้ันงานให้สูงขึ้น  
      (เป็นระดับ 4 และ 4/หน) รายต าแหน่ง โดยเรียงล าดับคะแนนของผู้สมัคร 
      โดยผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ได้อันดับท่ี 1 ของบัญชีดังกล่าว  
      (กรณีมีเลขท่ีอัตราว่างหลายอัตราให้เรียงตามล าดับถัดไป) 
6.5  สรุปบัญชลูีกจ้างประจ าผู้ได้รับการเสนอช่ือเพื่อขอปรับระดับช้ันงานให้สูงขึ้น  

 (เป็นระดับ 4 และ 4/หน) 
7. เมื่อด าเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยให้คณะกรรมการ รายงานผลต่อส านัก/กอง/กลุ่ม 

เพื่อให้ส านัก/กอง/กลุ่ม พิจารณาเสนอรายช่ือลูกจ้างประจ าท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนท่ีจะแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ท่ีสูงขึ้น ตามจ านวนท่ีระบุไว ้

8. ผู้ได้รับคัดเลือกจากส านัก/กอง/กลุ่ม ให้แนบเอกสารประกอบ ดังนี ้
 8.๑ แบบแสดงรายละเอียดหน้าท่ีความรับผิดชอบ  

8.๒ แบบแสดงผลงานดีเด่นอย่างน้อย 1 เรื่อง 
8.๓ แบบแสดงผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี  

9. ส านัก/กอง/กลุ่ม สรุปรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกในภาพรวมของส านัก/กอง  พร้อมเอกสาร
หมายเลข 1 – 8 เสนอส านักบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านรองอธิบดีตามสายการบังคับบัญชาตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด (หากพ้นก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์) เพื่อด าเนินการแต่งต้ังต่อไป  

 
 
 
 
 

** หมายเหตุ  :  บัญชีผลการคัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ ระดับ 4/หน  
    ให้มีผลบังคับใช้ได้เพียงคร้ังเดียว 
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ประกาศกรมชลประทาน 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 และ 4/หน 

                                                                            

ด้วยส านัก/กอง/กลุ่ม ..................................................................  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก
ลูกจ้างประจ า ท่ีมีเลขท่ีอัตราในสังกัด เพื่อปรับระดับช้ันงานเป็นระดับ 4 และ 4/หน   ในต าแหน่งต่าง  ๆดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 4 
2. ต าแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 4/หน 
3. ต าแหน่งพนักงานวิเคราะห์ราคางาน ส 4 
4. ต าแหน่งพนักงานวิเคราะห์ราคางาน ส 4/หน 
5.  ต าแหน่งพนักงานพัสดุ ส 4  
6.  ต าแหน่งพนักงานพัสดุ 4/หน 
7.  ต าแหน่งพนักงานธุรการ ส  4 
8.  ต าแหน่งพนักงานธุรการ ส 4/หน 
5.  พนักงานพิมพ์ ส 4 
6.  ต าแหน่งพนักงานสถิติ ส 4 
7.  ต าแหน่งพนักงานส ารวจ ส  4 
8.  ต าแหน่งพนักงานส ารวจ ส 4/หน 
8.  ต าแหน่งพนักงานการเกษตร ส  4 
9.  ต าแหน่งพนักงานการเกษตร ส 4/หน 
9.  ต าแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4 
10.  ต าแหน่งพนักงานจัดหาท่ีดิน ส 4 
11.  ต าแหน่งพนักงานจัดหาท่ีดิน ส 4/หน 

ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 14 ลงวันท่ี 31  มีนาคม 2553  
ท่ี นร 1008/ว 21  ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2553  หนังสือกระทรวงการคลัง  ท่ีกค 0428/ว 83 ลงวันท่ี  
17 สิงหาคม 2553   ท่ี กค 0420/ว 337 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2559  ท่ี กค 0420/ว 27 ลงวันท่ี  
3 มีนาคม 2560 และค าส่ังกรมชลประทาน ท่ี .......(ค าสั่งมอบอ านาจ)....... ลงวันท่ี ...........................................    
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจ า ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

ข้อ 1  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1.1 ผู้สมัครสอบต าแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 4 

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

ตัวอย่าง  กลุ่มงานสนับสนนุ 
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ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ  

ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือ เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 

ง. ท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด  

1.2 ผู้สมัครสอบต าแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 4/หน 

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือ  

ค. ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด  

         1.3  ผู้สมัครสอบต าแหน่งพนักงานวิเคราะห์ราคางาน ส 4 

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งพนักงานวิเคราะห์ราคางาน ระดับ 3  ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2  ปี หรือ 

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ 

ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือ เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 

ง. ท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด 

          1.4  ผู้สมัครสอบต าแหน่งพนักงานวิเคราะห์ราคางาน ส 4/หน 

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งพนักงานวิเคราะห์ราคางาน ระดับ 4  ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2  ปี หรือ 

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือ 

ค. ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด 

1.5  ผู้สมัครสอบต าแหน่งพนักงานพัสดุ ส 4   

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2  ปี หรือ 

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ 

ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือ เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 

ง. ท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด 
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1.6  ผู้สมัครสอบต าแหน่งพนักงานพัสดุ ส 4/หน  

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2  ปี หรือ 

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือ 

ค. ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด 

1.7  ผู้สมัครสอบต าแหน่งพนักงานธุรการ ส 4  

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2  ปี หรือ 

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ 

ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือ เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 

ง. ท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด 

1.8  ผู้สมัครสอบต าแหน่งพนักงานธุรการ ส 4/หน  

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2  ปี หรือ 

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือ 

ค. ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด 

1.9  ผู้สมัครสอบต าแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4 

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 3 และได้รับค่าจ้างในอัตรา
ค่าจ้างขั้นสูงของต าแหน่งแล้ว โดยผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด 

1.10  ผู้สมัครสอบต าแหน่งพนักงานสถิติ ส 4 

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งพนักงานสถิติ ระดับ  3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2  ปี หรือ 

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ 

ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือ เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 

ง. ท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด 
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1.11  ผู้สมัครสอบต าแหน่งพนักงานส ารวจ ส  4 

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งพนักงานส ารวจ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2  ปี หรือ 

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ 

ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือ เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 

ง. ท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด 

1.12  ผู้สมัครสอบต าแหน่งพนักงานส ารวจ ส  4/หน 

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งพนักงานส ารวจ ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2  ปี หรือ 

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือ 

ค. ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด  

1.13 ผู้สมัครสอบต าแหน่งพนักงานการเกษตร ส 4 

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งพนักงานเกษตร ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2  ปี หรือ 

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ 

ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือ เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 

ง. ท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด 

1.14 ผู้สมัครสอบต าแหน่งพนักงานการเกษตร ส 4/หน 

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งพนักงานเกษตร ระดับ 4ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2  ปี หรือ 

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือ 

ค. ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด 

1.15 ผู้สมัครสอบต าแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4 

ก. แต่งต้ังจากด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2  ปี หรือ 

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี  

คู่มือการปฏิบัติงาน  การสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพ่ือปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน                                                                    
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ค. ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด 

1.16  ผู้สมัครสอบต าแหน่งพนักงานจัดหาที่ดิน ส 4 

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งพนักงานจัดหาท่ีดิน ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2  ปี หรือ 

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ 

ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือ เทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 

ง. ท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด 

1.17  ผู้สมัครสอบต าแหน่งพนักงานจัดหาที่ดิน ส 4/หน 

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งพนักงานจัดหาท่ีดิน ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2  ปี หรือ 

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือ 

ค. ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด 

ข้อ 2  การรับสมัครสอบคัดเลือก 

ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ท่ีส านัก/กอง/กลุ่ม ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
จนถึงวันท่ี ……………………………………………… 

ข้อ 3  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นเอกสารพร้อมใบสมัคร ดังนี้ 

1. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการส านัก /กอง/กลุ่ม ท่ีรายงานตรงต่อ
อธิบดี ยินยอมให้สมัครสอบ โดยเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 

2. ส าเนาค าส่ังกรมฯ/ มอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ วันท่ี 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ๆ  
๓. แบบแสดงหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งเดิม และ ต าแหน่งใหม่ 
๔. หนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณีสมัครโดยใช้คุณสมบัติคุณวุฒิ) หรือ 
๕. ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรณีสมัครโดยใช้คุณสมบัติผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน)  หรือ 
๖. ส าเนาค าส่ังการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี  ซึ่งลงนามโดยผู้อ านวยการส านัก/กอง/กลุ่ม 

(กรณีสมัครโดยใช้คุณสมบัติประสบการณ์) 

ข้อ 4 วิธีการสอบคัดเลือก 

ด าเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก 
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ข้อ 5 หลักสูตรการสอบคัดเลือก 

ก. ภาคความรู้ทั่วไป 

 สอบความรู้เกี่ยวกับงานของกรมชลประทาน ระเบียบปฏิบัติราชการท่ัวไป และความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537  (สอบข้อเขียน) 

 (ให้เวลา  1 ช่ัวโมง  30 นาที  คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  

 ต าแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 4 และ 4/หน สอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการเงินและบัญชี 

 ต าแหน่งพนักงานวิเคราะห์ราคางาน ส 4 และ 4/หน สอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิเคราะห์ราคางาน 

 ต าแหน่งพนักงานพัสดุ ส 4 และ 4/หน สอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ งานพัสดุ 

 ต าแหน่งพนักงานธุรการ ส  4  และ 4/หน  สอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการ 

 ต าแหน่งพนักงานพิมพ์ ส  4  สอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพิมพ์ 

 ต าแหน่งพนักงานสถิติ ส 4  สอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสถิติ 

 ต าแหน่งพนักงานส ารวจ ส  4 และ 4/หน  สอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านส ารวจข้อมูลในหัวข้อ
ต่าง  ๆเช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ เป็นต้น 

 ต าแหน่งพนักงานการเกษตร ส  4 และ 4/หน สอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเกษตร  

 ต าแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4  สอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทดลองในห้องปฏิบัติการ 

 ต าแหน่งพนักงานจัดหาท่ีดิน ส 4 และ 4/หน  สอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านจัดหาท่ีดิน       

ค. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความรู้ ความสามารถ  ความประพฤติ  และความเหมาะสมในการท่ีจะ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี   (คะแนนเต็ม 50 คะนน) 

ข้อ 6  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก  กับ ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ 

คณะกรรมการจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก  พร้อมกับก าหนดวัน  เวลา  สถานท่ี
สอบให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า  5  วันท าการ 

ข้อ 7  ผลการสอบคัดเลือก 

 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้จะต้องสอบได้คะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตามหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ  60   

ข้อ 8  การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 

 การประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้  จะเรียงตามล าดับตัวอักษร                                 
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ข้อ 9  การแต่งต้ัง 

 จะพิจารณาใน 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 1. ความรู้ความสามารถ  ความประพฤติและประวัติการท างาน 
 2. ผ่านการสอบคัดเลือกได้  
 3. ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมชลประทานก าหนด 

 บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้มีผลใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในต าแหน่ง
เดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งก่อน เป็นอันยกเลิก 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ....................................................... 
 

 

 

                           (ลงช่ือ)  ........................................................ 
       ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการกอง/ผู้อ านวยการกลุ่มท่ีรายงานตรงต่ออธิบดี 

                          ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน 
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ประกาศกรมชลประทาน 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 และ 4/หน 

 

ด้วยส านัก/กอง/กลุ่ม ..................................................................  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก
ลูกจ้างประจ า ท่ีมีเลขท่ีอัตราในสังกัด เพื่อปรับระดับช้ันงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน  ในต าแหน่งต่าง  ๆ
ดังต่อไปนี ้

1.  ต าแหน่งช่างเขียน ช 4 
2.  ต าแหน่งช่างไฟฟ้า ช 4 
3.  ต าแหน่งช่างส่ือสาร ช 4  
4.  ต าแหน่งช่างส ารวจ ช  4 
5.  ต าแหน่งช่างส ารวจ ช 4/หน 
6.  ต าแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 
7.  ต าแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4/หน 
8.  ต าแหน่งช่างไม้ ช 4 
9.  ต าแหน่งช่างไม้ ช 4/หน 
10.  ต าแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 4 
11.  ต าแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 
12.  ต าแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4/หน 
13.  ต าแหน่งช่างเครื่องยนต์ ช 4 
14. ต าแหน่งช่างเครื่องยนต์ ช 4/หน 
15. ต าแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 
16. ต าแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4/หน 

ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 14 ลงวันท่ี 31  มีนาคม 2553  
ท่ี นร 1008/ว 21  ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2553  หนังสือกระทรวงการคลัง  ท่ีกค 0428/ว 83 ลงวันท่ี  
17 สิงหาคม 2553   ท่ี กค 0420/ว 337 ลงวันท่ี  31 สิงหาคม 2559  ท่ี กค 0420/ว 27 ลงวันท่ี  
3 มีนาคม 2560 และค าส่ังกรมชลประทาน ท่ี .......(ค าสั่งมอบอ านาจ)....... ลงวันท่ี ...........................................    
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจ า ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

 

 

 

ตัวอย่าง  กลุ่มงานช่าง 
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ข้อ 1  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1.1  ผู้สมัครสอบต าแหน่งช่างเขียน ช 4 

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งช่างเขียน ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ 

ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 

ง. ท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด  

1.2  ผู้สมัครสอบต าแหน่งช่างไฟฟ้า ช 4 

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งช่างไฟฟ้า ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ 

ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 

ง. ท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด  

1.3  ผู้สมัครสอบต าแหน่งช่างสื่อสาร ช 4 

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งช่างส่ือสาร ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ 

ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 

ง. ท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด 

1.4  ผู้สมัครสอบต าแหน่งช่างส ารวจ  ช 4 

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งช่างส ารวจ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ          

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ 

ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 

ง. ท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด 
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1.5  ผู้สมัครสอบต าแหน่งช่างส ารวจ  ช 4/หน 

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งช่างส ารวจ ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ          

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือ 

ง. ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด 

1.6 ผู้สมัครสอบต าแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งช่างก่อสร้าง ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ 

ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 

ง. ท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด 

1.7 ผู้สมัครสอบต าแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4/หน 

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งช่างก่อสร้าง ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือ 

ค. ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด 

1.8 ผู้สมัครต าแหน่งช่างไม้ ช 4 

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งช่างไม้ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา      
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ 

ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 
หรือ 

ง. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ันท่ีมีความสัมพันธ์กับลักษณะงานใน
ระดับช้ันท่ีมีความสัมพันธ์กับหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1.9 ผู้สมัครต าแหน่งช่างไม้ ช 4/หน 

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งช่างไม้ ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา      
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
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ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ 

ค. ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด 

1.10 ผู้สมัครสอบต าแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 4 

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งช่างฝีมือสนาม ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ 

ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ีหรือ 

ง. เป็น ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ัน ท่ีมีความสัมพันธ์กับ หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ 

1.11 ผู้สมัครสอบต าแหน่งช่างเคร่ืองจักรกล ช 4 

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งช่างเครื่องจักรกล ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ 

ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 

ค. ท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด 

1.12 ผู้สมัครสอบต าแหน่งช่างเคร่ืองจักรกล ช 4/หน 

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งช่างเครื่องจักรกล ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือ 

 ค. ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด 

1.13  ผู้สมัครสอบต าแหน่งช่างเคร่ืองยนต์ ช 4 

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งช่างเครื่องยนต์ ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ 

ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 

ง. ท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด 
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1.14  ผู้สมัครสอบต าแหน่งช่างเคร่ืองยนต์ ช 4/หน 

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งช่างเครื่องยนต์ ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือ 

ค. ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด 

1.15 ผู้สมัครสอบต าแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 

ก. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

ข. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ 

ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 

1.16 ผู้สมัครสอบต าแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4/หน 

ก. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน
ด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ 

ข. แต่งต้ังจากผู้ด ารงต าแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
2 ปี หรือ 

ค. ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามท่ีส่วนราชการก าหนด 

ข้อ 2  การรับสมัครสอบคัดเลือก 

ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ท่ี ส านัก/กอง/กลุ่ม ต้ังแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  
จนถึงวันท่ี  ............................................... 

ข้อ 3  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นเอกสารพร้อมใบสมัคร ดังนี้   

1. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการส านัก/กอง/กลุ่ม ท่ีรายงานตรงต่ออธิบดี 
ยินยอมให้สมัครสอบ โดยเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน  

2. ส าเนาค าส่ังกรมฯ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี ณ วันท่ี 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ๆ 

๓. แบบแสดงหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งเดิม และ ต าแหน่งใหม่ 

๔. หนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณีสมัครโดยใช้คุณสมบัติคุณวุฒิ) หรือ 

๕. ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรณีสมัครโดยใช้คุณสมบัติผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน)  หรือ 

๖. ส าเนาค าส่ังการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี  ซึ่งลงนามโดยผู้อ านวยการส านัก/กอง/กลุ่ม 
(กรณีสมัครโดยใช้คุณสมบัติประสบการณ์) 

คู่มือการปฏิบัติงาน  การสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพ่ือปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน                                                                    
29 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป  ส านักงานชลประทานท่ี 2 
            
            
            
     



 

 

ข้อ 4 วิธีการสอบคัดเลือก 

ด าเนินการโดยวิธีการสอบคัดเลือก 

ข้อ 5  หลักสูตรการสอบคัดเลือก 

ก.  ภาคความรู้ทั่วไป 

สอบความรู้เกี่ยวกับงานของกรมชลประทาน  ระเบียบปฏิบัติราชการท่ัวไป  และความรู้
เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  พ.ศ. 2537  (สอบข้อเขียน) 

 (ให้เวลา  1  ช่ัวโมง  30  นาที  คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   

ต าแหน่งช่างเขียน ช 4  สอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ  คัดลอกแบบ 
ออกแบบ  ค านวณแบบ 

ต าแหน่งช่างไฟฟ้า ช 4  สอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านการใช้และบ ารุงรักษาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
ภายในอาคารและเครื่องจักรกล 

ต าแหน่งช่างส่ือสาร ช 4 สอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการส่ือสารและการซ่อมบ ารุง
เครื่องส่ือสาร    

ต าแหน่งช่างส ารวจ ช 4 และ 4/หน สอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านช่างส ารวจ วัด
ระยะ วัดมุม วัดระดับของภูมิประเทศ  

ต าแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 และ 4/หน สอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านช่างไม้ ช่างปูน 
ช่างเหล็ก และเครื่องจักร เครื่องมือท่ีใช้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง 

ต าแหน่งช่างไม้ ช 4 และ 4/หน  สอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานช่างไม้ 

ต าแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 4  สอบความรู้เกี่ยวกับช่างปูน ช่างไม้ ช่างเหล็ก และเทคนิคการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างในสนาม 

ต าแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 4 และ 4/หน สอบความรู้เกี่ยวกับการซ่อมสร้าง ประกอบ ดัดแปลง 
แก้ไข ติดต้ัง และบ ารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล                                                                                                                     

ต าแหน่งช่างเครื่องยนต์ ช 4 และ 4/หน  สอบความรู้เกี่ยวกับการตรวจ  ทดสอสบ  ซ่อม  บ ารุงรักษา 
ประกอบ ติดต้ังเครื่องจักรเครื่องยนต์ 

ต าแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 และ 4/หน  สอบความรู้เกี่ยวกับงานซ่อม  สร้าง  ประดิษฐ์เครื่องจักรกล  
เครื่องมือกล  งานซ่อมแซมยานพาหนะ งานหล่อช้ินส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์ งานกลึง งานซ่อม และบ ารุงรักษา
เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง  ๆ  

 (ให้เวลา  2  ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 

ค.  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และความเหมาะสมท่ีจะ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี   (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 

คู่มือการปฏิบัติงาน  การสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพ่ือปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน                                                                    
30 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป  ส านักงานชลประทานท่ี 2 
            
            
            
     



 

 

ข้อ 6  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก  กับ ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ 

คณะกรรมการจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก พร้อมกับก าหนดวัน เวลา สถานท่ี
สอบให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า  5  วันท าการ 

ข้อ 7  ผลการสอบคัดเลือก 

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ จะต้องสอบได้คะแนนในแต่ละภาคท่ีสอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่า     
ร้อยละ  60              

ข้อ 8  การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 

การประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้  จะเรียงตามล าดับตัวอักษร     

ข้อ 9  การแต่งต้ัง 

จะพิจารณาใน 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ความรู้ความสามารถ  ความประพฤติและประวัติการท างาน 
2. ผ่านการสอบคัดเลือกได้  
3. ผ่านการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมชลประทานก าหนด    

บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้มีผลใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกใน
ต าแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งก่อน เป็นอันยกเลิก 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  .....................................................  

            

 

 

                       (ลงช่ือ)  ...................................................... 
    ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการกอง/ผู้อ านวยการกลุ่มท่ีรายงานตรงต่ออธิบดี 
                          ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน 
 

 

 

 

 

 
 ตัวอย่าง 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน  การสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพ่ือปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน                                                                    
31 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป  ส านักงานชลประทานท่ี 2 
            
            
            
     



 

 

 

 
ประกาศกรมชลประทาน 

เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจ า 
เพื่อปรับระดับชั้นงานเปน็ระดับ 4 และ 4/หน 

 

  ตามประกาศกรมชลประทานลงวันท่ี ................................................ เรื่อง รับสมัครสอบ
คัดเลือกลูกจ้างประจ า เพื่อปรับระดับช้ันงานเป็นระดับ 4 และ 4/หน ไว้แล้ว นั้น 

  บัดนี้  การรับสมั ครสอบ คัดเลือกได้ เสร็จ ส้ิน โดยได้ตรวจสอบคุณสมบั ติ ท่ั ว ไปและ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกแล้ว จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อปรับระดับ 
ช้ันงานเป็นระดับ 4 และ 4/หน  ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ......................................................... 

 

 

 

                                                         (....................................................................) 
       ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการกอง/ผู้อ านวยการกลุ่มท่ีรายงานตรงต่ออธิบดี 

   ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน 
         ประธานคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้มีสิทธสิอบคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 และ 4/หน 
คู่มือการปฏิบัติงาน  การสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพ่ือปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน                                                                    
32 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป  ส านักงานชลประทานท่ี 2 
            
            
            
     



 

 

ต าแหน่ง ............................................ 

 

เลขประจ าตัวสอบ    ชื่อ-สกุล 

1 ............................................... 

2 ............................................... 

3 ............................................... 

4 ............................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางก าหนดการสอบคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 และ 4/หน 
คู่มือการปฏิบัติงาน  การสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพ่ือปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน                                                                    
33 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป  ส านักงานชลประทานท่ี 2 
            
            
            
     



 

 

ต าแหน่ง ............................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันและเวลาสอบ วิชาสอบ สถานที่สอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ 

วันท่ี  เดือน  พ.ศ. 

เวลา................................. 

เวลา.................................      

                     
เวลา................................. 

 

ภาคความรู้ท่ัวไป 

ภาคความรู้ความสามารถ
ท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง                               

ภาคความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

 

......................................... 

......................................... 

   
...........................................  

 

   

 

- ปากกา                      

- ยางลบ                       

- น้ ายาลบค าผิด 

ตัวอย่าง 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน  การสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพ่ือปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน                                                                    
34 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป  ส านักงานชลประทานท่ี 2 
            
            
            
     



 

 

 

 

ประกาศกรมชลประทาน 
เร่ือง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 และ 4/หน 

 

ตามประกาศกรมชลประทานลงวันท่ี.......................................... เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก
ลูกจ้าง   ประจ าเพื่อปรับระดับช้ันงานเป็นระดับ 4 และ 4/หน ไว้แล้ว นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกได้ โดยเรียงตามล าดับตัวอักษร ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ............................................................ 

 

 

                                                            (....................................................................) 
      ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการกอง/ผู้อ านวยการกลุ่มท่ีรายงานตรงต่ออธิบดี 

   ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน 
          ประธานคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 และ 4/หน คู่มือการปฏิบัติงาน  การสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพ่ือปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน                                                                    
35 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป  ส านักงานชลประทานท่ี 2 
            
            
            
     



 

 

ต าแหน่ง ................................................... 
 

ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวสอบ    ชื่อ-สกุล 

1.    ............................................... 

2.    ............................................... 

3.    ............................................... 

4.    ............................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน  การสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพ่ือปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน                                                                    

36 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป  ส านักงานชลประทานท่ี 2 
            
            
            
     



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช้



 

 

          

 

 
 

 บัญชีต าแหน่งลูกจ้างระดับ 4 และ 4/หน ที่ว่างระหว่างปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 256.. 

ล าดับ
ท่ี 

ต าแหน่งที่ถูกยุบเลิกผลจากการว่างระหว่างปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 256.... ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากส านัก/กอง/กลุ่ม เพือ่ขอปรับชั้นงานให้สูงขึ้น 

หมาย
เหตุ  ชื่อต าแหน่ง/สังกัดที่ว่าง 

ต าแหน่ง
เลขที ่

อัตรา
ค่าจ้าง 
ณ ว่าง
ระหว่าง

ป ี

เหตุที่ว่าง ชื่อ - สกุล ชื่อต าแหน่ง/สังกัด 
ต าแหน่
งเลขที ่

อัตรา
ค่าจ้าง ณ 
............... 

                        

                        

                        

                        

                        

            

                        

                        
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน  การสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพ่ือปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน                                                                                                                                                               
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สรุปคะแนนการคัดเลือกลูกจ้างประจ า เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (ระดับ 4/4หน) 

ต าแหน่ง................................................................................... ส านัก/กอง/กลุ่ม............................................................... 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง
เลขที ่

ชื่อ
ต าแหน่ง 

คะแนนบัญชี
เปรียบเทียบ 

คะแนนการ
ประเมิน

คุณลักษณะ
ของบุคคล 

คะแนนสอบสัมภาษณ์/ทดสอบ    
คะแนน
รวม   

คิด
เป็น
ร้อย
ละ   

ล าดับที่
(ตามผล
คะแนน) 

หมาย
เหตุ 

   (40 
คะแนน) 

 (20 
คะแนน) 

 (40 คะแนน) 
 (100 
คะแนน) 

1. นาย ก.                   

2. นาย ข.                   

                    

                    

                    

          (ลงช่ือ)................................................. ประธานกรรมการ         

          (ลงช่ือ)................................................. รองประธานกรรมการ         

          (ลงช่ือ)................................................. กรรมการ         

          (ลงช่ือ)................................................. กรรมการ         

          (ลงช่ือ)................................................. กรรมการและเลขานุการ         

                    
 

เอกสารแนบ 2 

คู่มือการปฏิบัติงาน  การสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพ่ือปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน                                                                                                                                                               
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บัญชีเปรียบเทียบลูกจ้างประจ าต าแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 (นับระยะเวลาจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 256... (ปีงบประมาณปัจจุบัน)) 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - 
สกุล 

เลขที่
ต าแหน่ง 

ช่ือ
ต าแหน่ง 

วุฒิ
การศึกษา 

ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง
ปัจจุบันและวันท่ีท่ีด ารง

ต าแหน่งปัจจุบัน 

อัตราค่าจ้างปัจจุบันและวัน
เดือนปีที่ได้รับค่าจ้างปัจจุบัน 

อายุราชการและวัน
เดือนปีทีบ่รรจุเข้ารับ

ราชการ 

อายุตัวและวันเดือนปี
เกิด 

รวมคะแนน 

(10 คะแนน) (10 คะแนน) (10 คะแนน) (10 คะแนน) 
(40 

คะแนน) 

                    

          

                    

                    

                    
          เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน   
              <= 1 ป ี  = 2 คะแนน           <=  13,010 = 2 คะแนน    <=   20 ป ี  = 2 คะแนน      <= 40 ปี  = 2 คะแนน   
            >1 - 5 ปี   = 4 คะแนน 13,011 ถึง 18,560 = 4 คะแนน  >20 - 25 ปี   = 4 คะแนน  >40 - 45 ปี  = 4 คะแนน   
           >5 - 10 ปี  = 6 คะแนน 18,561 ถึง 24,110 = 6 คะแนน  >25 - 30 ปี   = 6 คะแนน  >45 - 50 ปี   = 6 คะแนน   
          >10 - 15 ปี = 8 คะแนน 24,111 ถึง 29,660 = 8 คะแนน >30 - 35 ปี    = 8 คะแนน  >50 - 55 ปี   = 8 คะแนน   
              > 15  ป ี = 10 คะแนน          > 29,660  =  10 คะแนน        > 35  = 10 คะแนน         > 55    = 10 คะแนน   

                    

 
 

เอกสารแนบ 3 
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 แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
(การคัดเลือกลูกจ้างประจ าในสังกัดเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และระดับ 4/หน.) 

1. ช่ือผู้ขอรับการประเมิน                                                      . 

2. ต าแหน่งปัจจุบัน                                                  

    ฝ่าย/ส่วน/โครงการ      ส านัก/กอง/กลุ่ม                             

3. ประเมินเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง                                                  

    ฝ่าย/ส่วน/โครงการ       ส านัก/กอง/กลุ่ม                                  

สรุปผลการประเมิน   ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 60 คะแนน) 
 ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมน้อยกว่า  60 คะแนน) 

ตอนท่ี 1 
คะแนนท่ีได้รับ   

(เต็ม 100 คะแนน) 
หมายเหตุ 

1. ความรับผิดชอบ                         (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
2. ความคิดริเริ่ม                            (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
3. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ     (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 
4. ความประพฤติ                           (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 
5. ความสามารถในการส่ือความหมาย   (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 
6. การพัฒนาตนเอง                        (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 

  

คะแนนรวม   

คะแนนจริง = คะแนนรวม x 0.2   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค ำรบัรองของผูบ้งัคบับัญชำ (ผูบ้งัคบับญัชำทีค่วบคมุดแูลกำร
ปฏบิตังิำน) 

 (ลงชือ่) ................................................................ 

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

 ต ำแหนง่............................................... ...................... 

 วันที ่.................................................................... 

ค ำรบัรองของผูบ้งัคบับญัชำเหนอืขึน้ไป (ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั/กอง) 

 (ลงชือ่) ................................................................ 

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

 ต ำแหนง่.....................................................................  

 

วันที ่.................................................................... 
 
 

เอกสารแนบ 4 
เอกสารแนบ 4 

คู่มือการปฏิบัติงาน  การสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพ่ือปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน                                                                    
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แบบประเมินการสัมภาษณ์และหรือทดสอบการปฏิบัติงาน 
(การคัดเลือกลูกจ้างประจ าในสังกัดเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และระดับ 4/หน.) 

1. ช่ือผู้ขอรับการประเมิน                                                              .                                                      

2. ต าแหน่งปัจจุบัน                                                                                                      

    ฝ่าย/ส่วน/โครงการ                             ส านัก/กอง/กลุ่ม                  

3. ประเมินเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง                                                 . 

    ฝ่าย/ส่วน/โครงการ                             ส านัก/กอง/กลุ่ม                  

ตอนท่ี 1 
คะแนนท่ีได้รับ   

(เต็ม 100 คะแนน) 
หมายเหตุ 

1. วิสัยทัศน์ความรู้และความสามารถ             (.............. คะแนน) 
2. ความฉลาดและไหวพริบ                         (.............. คะแนน) 
3. บุคลิกภาพ สุขภาพและสภาพร่างกาย         (.............. คะแนน) 
4. การทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน               (.............. คะแนน) 
5. อื่น ๆ ……….……………………                     (.............. คะแนน) 

  

คะแนนรวม   

คะแนนจริง = คะแนนรวม x ๐.4   

     
หมายเหตุ ให้คณะกรรมการก าหนดคะแนนในแต่ละข้อตามความเหมาะสมของลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 

 
ลงชื่อ  ......................................................... 

        (………………………………) 
         ประธานกรรมการ 

         ........./........../.......... 

 
ลงชื่อ  ......................................................... 

        (……………………………………..) 
         รองประธานกรรมการ 
         ........./........../.......... 

 
 

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

      กรรมการ 
     ........./........../.......... 

 
ลงชื่อ  ......................................................... 

        (……………………………………) 
       กรรมการ 

       ........./........../.......... 
 

 
ลงชื่อ  ......................................................... 

        (…………………………………) 
      กรรมการและเลขานุการ 

     ........./........../.......... 
 

 
 

เอกสารแนบ 5 

คู่มือการปฏิบัติงาน  การสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพ่ือปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน                                                                    
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แบบแสดงรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เพื่อประกอบการพิจารณาปรับระดับชั้นงานให้สงูขึ้น 

ช่ือ                         . ต าแหน่ง                                                  .                                   

ฝ่าย/ส่วน/โครงการ                  ส านัก/กอง/กลุ่ม                            
ขอปรับระดับช้ันงานเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง              . ต าแหน่งเลขท่ี            .                                                           

ฝ่าย/ส่วน/โครงการ                  ส านัก/กอง/กลุ่ม                            

1.หน้าที่ความรับผิดชอบ 
                                                                                                                    . 

                                                                                                                    . 

                                                                                                                    . 

                                                                                                                    . 

2.หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ 

                                                                                                                    . 

                                                                                                                    . 

                                                                                                                    . 

                                                                                                                    . 

                                                                                                                    . 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำรบัรองของผูบ้งัคบับญัชำ (ผูบ้งัคบับญัชำทีค่วบคมุดแูลกำร
ปฏบิตังิำน) 

 (ลงชือ่) ................................................................ 

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

 ต ำแหนง่.................................................................... . 

 วันที ่.................................................................... 
ค ำรบัรองของผูบ้งัคบับญัชำเหนอืขึน้ไป (ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั/กอง/
กลุม่) 

 (ลงชือ่) ................................................................ 

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

 ต ำแหนง่.....................................................................  

 

วันที ่ ....................................................................  
 

 

เอกสารแนบ 6 

คู่มือการปฏิบัติงาน  การสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพ่ือปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน                                                                    
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แบบแสดงผลงานดีเด่น 
(ประกอบการพิจารณาเพือ่แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งระดับ 4 หรือระดับ 4/หน) 

1. ช่ือผู้ขอรับการประเมิน               . ต าแหน่ง                                            .  

2. ต าแหน่งปัจจุบัน                                                 . เลขท่ีต าแหน่ง                                       .                                   

ฝ่าย/กลุ่ม/ส่วน/ศูนย์/โครงการ/ส านักงาน                                                                        .        
ส านัก/กอง/กลุ่ม                                                                              . 
3. ประเมินเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง                                                           .                                                           

ฝ่าย/กลุ่ม/ส่วน/ศูนย์/โครงการ/ส านักงาน                                                                        .        

ส านัก/กอง/กลุ่ม                                                                                                    . 
4. ผลงานท่ีส่งประเมิน  เรื่องท่ี 1                                                                         . 
 4.1 สาระส าคัญของผลงาน                                                                        . 

                                                                                                                        . 

                                                                                                                        . 

4.2 ประโยชน์ของผลงาน                                                                          . 

                                                                                                                        . 

4.3 ความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน                                                    . 

                                                                                                                        . 

(ในกรณีส่งผลงานมากกว่า 1 เร่ือง ให้เขียนผลงานตามหัวข้อ 4.1 4.2 และ 4.3 ต่อเนือ่งตามล าดับ) 
 

1. ขอรับรองผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ           3. ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ  
                (ผอ.กอง/ส านัก) 

(ลงช่ือ) ............................................................                           

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

  ผู้เสนอผลงาน     (ลงช่ือ)....................................................... 

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

2. ความเห็นผู้บังคับบัญชาช้ันต้น (หัวหน้าฝ่าย/ผอ.ส่วน/โครงการ)        ต าแหน่ง....................................   

  .....................................................................        วันท่ี........./........../...........  
 (ลงช่ือ) ..........................................................                       

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

ต าแหน่ง ............................................. 
วันท่ี........./........../...........  
 

เอกสารแนบ 7 

คู่มือการปฏิบัติงาน  การสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพ่ือปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน                                                                    
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แบบแสดงผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ป ี
 

ช่ือ ......................................................................................................................................................................... 

ต าแหน่ง ........................................................................................ ต าแหน่งเลขท่ี ................................................ 

สังกัด ...................................................................................................................................................................... 

ผลงานที่ส าคัญ 
ปริมาณ 
(จ านวน) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
  
 
 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 
 
 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 
 

 

 
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง          ความเห็นผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
 
(ลงช่ือ) .............................................................   ............................................................... 
 (...........................................................)   ................................................................ 

เจ้าของผลงาน     (ลงช่ือ) ................................................... 
วันท่ี ........................................................ 
 
 
 (.................................................)
  
ต าแหน่ง.................................................. 
วนัท่ี ....................................................... 

 
 
 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจ า 

เอกสารแนบ 8 

ตัวอย่าง 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน  การสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพ่ือปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ าให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน                                                                    
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เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 และ 4/หน 

     ------------------------- 
ช่ือและนามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)         
เกิดวันท่ี  เดือน          พ.ศ.           อายุรวม          ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน           ถนน   ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต                  จังหวัด                      โทรศัพท์    
มีคุณวุฒิการศึกษา           
ได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจ าเมื่อ  ต าแหน่ง                       
ฝ่าย/ส่วน/โครงการ     ส านัก/กอง/กลุ่ม     
ด ารงต าแหน่งปัจจุบันเมื่อ                       ต าแหน่ง                       
ต าแหน่งเลขท่ี                                    อัตราค่าจ้างเดือนละ                          บาท 
สังกัดฝ่าย/ส่วน/โครงการ           ส านัก/กอง/กลุ่ม      
ข้าพเจ้าขอสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง       

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
      (ลงช่ือ)      ผู้สมัครสอบ 
                                          (     ) 
      ต าแหน่ง     
             สมัครสอบวันท่ี  เดือน   พ.ศ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือรับรอง 
ตัวอย่าง 
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ข้าพเจ้า                          ต าแหน่ง                                  . 

ส านัก/กอง/กลุ่ม                                              ขอรับรองว่า                          
(นาย/นาง/นางสาว)    เป็นลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง          .  
ต าแหน่งเลขท่ี                   อัตราค่าจ้างเดือนละ                               บาท  
ฝ่าย/ส่วน/โครงการ        ส านัก/กอง           . 
อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่อปรับระดับช้ันงานเป็นระดับ 4 และ/หรือ 4/หน และแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่ง                                                                     ตามประกาศกรมชลประทาน       
ลงวันท่ี       เดือน                  พ.ศ.                เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่ อปรับ
ระดับช้ันงานเป็นระดับ 4  
 
 
      (ลงช่ือ)                            
                                                                    (     ) 
              ต าแหน่ง      
                   วันท่ี      
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