
 

  ประกาศกรมชลประทาน 
  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน 

 

  ด้วยส ำนักงำนชลประทำนที่ 11 มีควำมประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้ำงประจ ำที่มีเลขที่
อัตรำในสังกัด เพ่ือเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต ำแหน่ง) และกลุ่มงำน ในต ำแหน่งต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ต ำแหน่งพนักงำนรับโทรศัพท์ บ 2  
2. ต ำแหน่งพนักงำนประตูน้ ำ บ 2  
3. ต ำแหน่งพนักงำนบริกำรเอกสำรทั่วไป บ 2  
4. ต ำแหน่งพนักงำนวัดระดับน้ ำ บ 2 

  ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนำคม 2553  
ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนำยน 2553 หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0428/ว 83 ลงวันที่ 17 
สิงหำคม 2553 ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2558 ที่ กค 0420/ว 147 ลงวันที่ 27 ตุลำคม 
2559 ที่ กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนำคม 2560 หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0420/ว 337 ลงวันที่ 
31 สิงหำคม 2559 และค ำสั่งกรมชลประทำนที่ 637/2560 ลงวันที่ 21 เมษำยน 2560 จึงประกำศรับ
สมัครคัดเลือกลูกจ้ำงประจ ำ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

ข้อ 1 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 1.1 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ บ 2 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิม หรือต ำแหน่งพนักงำนรับโทรศัพท์ ระดับ 1 และด ำรงต ำแหน่ง
ดังกล่ำว ของส่วนรำชกำรมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม และมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปีหรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง 
กับลักษณะงำนในหน้ำที่ 
 ง. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งพนักงำนรับโทรศัพท์ บ 2 

 1.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งพนักงานประตูน  า บ 2 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิม หรือต ำแหน่งพนักงำนประตูน้ ำ ระดับ 1 และด ำรง 
ต ำแหน่งดังกล่ำวของส่วนรำชกำรมำแล้ว เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
 

 
 

ข. แต่งตั้ง... 

กลุ่มงานบริการพื นฐาน 
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 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม และมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี หรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับ 
ลักษณะงำนในหน้ำที่ 
 ง. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งพนักงำนประตูน้ ำ บ 2 

 1.3 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ 2 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม และควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี หรือ 
 ข. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง 
กับลักษณะงำนในหน้ำที่ 
 ค. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งพนักงำนบริกำรเอกสำรทั่วไป บ 2 

 1.4 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งพนักงานวัดระดับน  า บ 2 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิม หรือต ำแหน่งพนักงำนวัดระดับน้ ำ ระดับ 1 และ 
ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวของส่วนรำชกำรมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม และมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี หรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง 
กับลักษณะงำนในหน้ำที่ 
 ง. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งพนักงำนบริกำรเอกสำรทั่วไป บ 2 

ข้อ 2 การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต ำแหน่ง) และกลุ่มงำน ขอและยื่นใบสมัคร
ได้ที่งำนบริหำรบุคคลและสวัสดิกำร ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนชลประทำนที่ 11 กรมชลประทำน (ปำกเกร็ด) 
ต ำบลบำงตลำด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2583 2616 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่        
8 ธันวำคม 2560 

ข้อ 3 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องย่ืนเอกสาร ดังนี  
 1. ใบสมัครขอเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต ำแหน่ง) และกลุ่มงำนลูกจ้ำงประจ ำ (สบค.ลจ.04) 
 2. แบบแสดงเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรขอเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต ำแหน่ง) และกลุ่มงำน
ลูกจ้ำงประจ ำ (สบค.ลจ.01) 
 3. เอกสำรหลักฐำนตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งที่ขอเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต ำแหน่) และกลุ่มงำน
ลูกจ้ำงประจ ำ 
 

3.1 กรณีใช้... 
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      3.1 กรณีใช้คุณวุฒิ ให้แนบหลักฐำนกำรศึกษำ (ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ และประกำศนียบัตร 
หรือปริญญำบัตร) 
      3.2 กรณีใช้ระยะเวลา ให้แนบส ำเนำค ำสั่งมอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ (เฉพำะค ำสั่งกรม
ชลประทำนเท่ำนั้น กรณีค ำสั่งมอบหมำยก่อนปี พ.ศ. 2553 อนุโลมให้ใช้ค ำสั่งหรือบันทึกมอบหมำยกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนัก/โครงกำร/ส่วน/ฝ่ำย ได้) 
      3.3 กรณีใช้ระยะเวลาประกอบคุณวุฒิ ให้แนบหลักฐำนกำรศึกษำ และค ำสั่งมอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที ่
 4. แผนภูมิโครงสร้ำงแสดงอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำของหน่วยงำน  
(แบบ สบค.ลจ.02) 
 5. บัญชีแสดงอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ของหนว่ยงำน (แบบ สบค.ลจ.03) 
 6. แบบประเมินบุคคลและผลงำนเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งลูกจ้ำงประจ ำไปด ำรงต ำแหน่งใหม่ 
กรณีกำรเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต ำแหน่ง) และกลุ่มงำนลูกจ้ำงประจ ำ (แบบ สบค.ลจ.05)  
 กรณีใช้ระยะเวลาประกอบคุณวุฒิ และกรณีใช้ระยะเวลา แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี  
 7. แบบแสดงผลงำนที่สอดคล้องกับต ำแหน่งที่ขอประเมิน (แบบ สบค.ลจ.06) 
 8. แบบแสดงผลงำนย้อนหลัง 3 ปี (แบบ สบค.ลจ.07) 
 9. ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำ (แบบ สบค.ลจ.08) 
 การรับรองเอกสาร 
 1. ส ำเนำเอกสำรส่วนบุคคลให้รับรองโดยเจ้ำตัว 
 2. ส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรใหร้ับรองโดยข้ำรำชกำรตั้งแต่ระดับปฏิบัติงำนหรือปฏิบัติกำรขึ้นไป โดยระบุชื่อ
และต ำแหน่งของผู้รับรองให้ชัดเจน 

ข้อ 4  วิธีการคัดเลือก 
 ด ำเนินกำรโดยวิธีทดสอบและสัมภำษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ทดสอบ 
 ทดสอบปฏิบัติเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ 
 สัมภำษณ์ 
 สัมภำษณ์เพ่ือพิจำรณำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมประพฤติ และควำมเหมำะสมที่จะ 
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 

ข้อ 5  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและสัมภาษณ์ กับ ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
 คณะกรรมกำรจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรทดสอบและสัมภำษณ์  พร้อมกับก ำหนดวัน เวลำ  
สถำนที่ทดสอบ และสัมภำษณ์ให้ทรำบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำร 
 
 

ข้อ 6 ... 
 





 

ประกาศกรมชลประทาน 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน 

 

ด้วยส ำนักงำนชลประทำนที่ 11 มีควำมประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้ำงประจ ำ  ที่มีเลขที่
อัตรำในสังกัด  เพื่อเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต ำแหน่ง) และกลุ่มงำน ในต ำแหน่งต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. ต ำแหน่งพนักงำนกำรเงินและบัญชี ส 2 
 2. ต ำแหน่งพนักงำนพัสดุ ส 2 
 3. ต ำแหน่งพนักงำนธุรกำร ส 2 
 4. ต ำแหน่งพนักงำนสื่อสำร ส 2 
 5. ต ำแหน่งพนักงำนกำรเกษตร ส 2 
 6. ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ ส 2 
 7. ต ำแหน่งพนักงำนพิมพ์แบบ ส 2 
 8. ต ำแหน่งพนักงำนพิมพ์ ส 2 
 9. ต ำแหน่งพนักงำนส่งน้ ำ ส 2 
 10. ต ำแหน่งพนักงำนกำรเงินและบัญชี ส 3 
 11. ต ำแหน่งพนักงำนพัสดุ ส 3 
 12. ต ำแหน่งพนักงำนธุรกำร ส 3 
 13. ต ำแหน่งพนักงำนกำรเกษตร ส 3 
 14. ต ำแหน่งพนักงำนพิมพ์แบบ ส 3 
 15. ต ำแหน่งพนักงำนพิมพ์ ส 3 
 16. ต ำแหน่งพนักงำนธุรกำร ส 4 

  ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนำคม 2553  
ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนำยน 2553 หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0428/ว 83 ลงวันที่ 17 
สิงหำคม 2553 ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2558 ที่ กค 0420/ว 147 ลงวันที่ 27 ตุลำคม 
2559 ที่ กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนำคม 2560 หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0420/ว 337 ลงวันที่ 
31 สิงหำคม 2559 และค ำสั่งกรมชลประทำนที่ 637/2560 ลงวันที่ 21 เมษำยน 2560 จึงประกำศรับ
สมัครสอบคัดเลือกลูกจ้ำงประจ ำ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

ข้อ 1 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 1.1 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 2 
       ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิม หรือ ต ำแหน่งพนักงำนกำรเงินและบัญชี ระดับ 1  
ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 

ข. แต่งตั้ง ... 

กลุ่มงานสนับสนุน 
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       ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 8 ปี หรือ 
       ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือ เทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ 
งำนในหน้ำที่ และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
       ง. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับ 
ลักษณะงำนในหน้ำที่ 
       จ. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงข้ันต่ ำของต ำแหน่งพนักงำนกำรเงินและบัญชี ส 2 

1.2 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งพนักงานพัสด ุส 2 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิม หรือต ำแหน่งพนักงำนพัสดุ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้วเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม และมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 8 ปี หรือ 
       ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำน
ในหน้ำที่ และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
       ง. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับ 
ลักษณะงำนในหน้ำที่ 
 จ. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งพนักงำนพัสดุ ส 2 

1.3 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งพนักงานธุรการ ส 2 
       ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิม หรือ ต ำแหน่งพนักงำนธุรกำร ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้ว
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
       ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสม และมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่  และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 8 ปี หรือ 

      ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรอืเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งำนในหน้ำที่ และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 
       ง. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับ 
ลักษณะงำนในหน้ำที่ 
       จ. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงข้ันต่ ำของต ำแหน่งพนักงำนธุรกำร ส 2 

1.4 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งพนักงานสื่อสาร ส 2 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิม หรือต ำแหน่งพนักงำนสื่อสำร ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้ว
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
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 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 8 ปี หรือ 
       ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำน
ในหน้ำที่ และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
 ง. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงำนในหน้ำที่ 
 จ. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งพนักงำนสื่อสำร ส 2 

1.5 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งพนักงานการเกษตร ส 2 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิม หรือต ำแหน่งพนักงำนกำรเกษตร ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงำน
มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 8 ปี หรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำน
ในหน้ำที่ และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
 ง. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงำนในหน้ำที่ 
 จ. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งพนักงำนกำรเกษตร ส 2 

1.6 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิม หรือต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ ระดับ 1 ซ่ึงปฏิบัติงำน
มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปีหรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 8 ปี 
 ค. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ ส 2 

1.7 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งพนักงานพิมพ์แบบ ส 2 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิม หรือต ำแหน่งพนักงำนพิมพ์แบบ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้ว
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี หรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำน
ในหน้ำที่ 
 ง. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งพนักงำนพิมพ์แบบ ส 2 
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 1.8 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 
       ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิม หรือ ต ำแหน่งพนักงำนพิมพ์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้วเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
       ข. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งำนในหน้ำที่ 
       ค. ทั้งข้อ ก. และข้อ ข. ต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ดังนี้ 
  1.) สำมำรถพิมพ์ดีดภำษำไทยได้ไม่น้อยกว่ำนำทีละ 35 ค ำ และส ำหรับภำษำต่ำงประเทศ 
ไม่น้อยกว่ำนำทีละ 25 ค ำ หรือในอัตรำควำมเร็วส ำหรับภำษำต่ำงประเทศไม่น้อยกว่ำนำทีละ 35 ค ำ และ
ส ำหรับภำษำไทยไม่น้อยกว่ำนำทีละ 25 ค ำ หรือ 
  2.) กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สำมำรถพิมพ์ดีดภำษำไทยได้ไม่น้อยกว่ำนำทีละ 40 ค ำ  
และส ำหรับภำษำต่ำงประเทศไม่น้อยกว่ำนำทีละ 30 ค ำ หรือในอัตรำควำมเร็วส ำหรับภำษำต่ำงประเทศ 
ไม่น้อยกว่ำนำทีละ 40 ค ำ และส ำหรับภำษำไทยไม่น้อยกว่ำนำทีละ 30 ค ำ 
       ง. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงข้ันต่ ำของต ำแหน่งพนักงำนพิมพ์ ส 2 

1.9 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งพนักงานส่งน  า ส 2 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิม หรือต ำแหน่งพนักงำนส่งน้ ำ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้วเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี หรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่ 
 ง. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งพนักงำนส่งน้ ำ ส 2 

1.10 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิม หรือต ำแหน่งพนักงำนกำรเงินและบัญชี ระดับ 2 ซ่ึงปฏิบัติงำน
มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปีหรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี หรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่ 
 ง. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งพนักงำนกำรเงินและบัญชี ส 3 

1.11 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งพนักงานพัสด ุส 3 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิม หรือต ำแหน่งพนักงำนพัสดุ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้วเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
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 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี หรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่ 
 ง. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งพนักงำนพัสดุ ส 3 

1.12 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งพนักงานธุรการ ส 3 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิม หรือต ำแหน่งพนักงำนธุรกำร ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้ว
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปีหรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี หรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่ 
 ง. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งพนักงำนธุรกำร ส 3 

1.13 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งพนักงานการเกษตร ส 3 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิม หรือต ำแหน่งพนักงำนกำรเกษตร ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงำน
มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี หรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่ 
 ง. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งพนักงำนกำรเกษตร ส 3 

1.14 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งพนักงานพิมพ์แบบ ส 3 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิม หรือต ำแหน่งพนักงำนพิมพ์แบบ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้ว
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 8 ปี หรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำน
ในหน้ำที่ และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
 ง. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงำนในหน้ำที่ 
 จ. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งพนักงำนพิมพ์แบบ ส 3 

 1.15 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิม หรือต ำแหน่งพนักงำนพิมพ์ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้วเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 8 ปี หรือ 
 

ค. ได้รับวุฒิ... 
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 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงำนในหน้ำที่ 
 ง. ทั้งข้อ ก. - ข้อ ค. ต้องผ่ำนกำรทดสอบควำมสำมำรถพิมพ์ดีดภำษำไทย หรือภำษำต่ำงประเทศ
ที่เหมำะสมแก่กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ในอัตรำควำมเร็วไม่น้อยกว่ำนำทีละ 50 ค ำ กรณีพิมพ์ด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ต้องไม่น้อยกว่ำ 55 ค ำ 
       จ. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงข้ันต่ ำของต ำแหน่งพนักงำนพิมพ์ ส 3 

1.16 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งพนักงานธุรการ ส 4 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิม หรือต ำแหน่งพนักงำนธุรกำร ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้ว
เป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีหรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 12 ปี หรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำโท หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่ 
 ง. ทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องผ่ำนกำรประเมินตำมท่ีส่วนรำชกำรก ำหนด 
 จ. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งพนักงำนธุรกำร ส 4 

ข้อ 2 การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต ำแหน่ง) และกลุ่มงำน ขอและยื่นใบสมัครได้ที่  

งำนบริหำรบุคคลและสวัสดิกำร ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนชลประทำนที่ 11 กรมชลประทำน (ปำกเกร็ด) 
ต ำบลบำงตลำด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  โทร 0 2583 2616 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 
ธันวำคม 2560 

ข้อ 3 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องย่ืนเอกสาร ดังนี  
 1. ใบสมัครขอเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต ำแหน่ง) และกลุ่มงำนลูกจ้ำงประจ ำ (สบค.ลจ.04) 
 2. แบบแสดงเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรขอเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต ำแหน่ง) และกลุ่มงำน
ลูกจ้ำงประจ ำ (สบค.ลจ.01) 
 3. เอกสำรหลักฐำนตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งที่ขอเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต ำแหน่) และกลุ่มงำน
ลูกจ้ำงประจ ำ 
      3.1 กรณีใช้คุณวุฒิ ให้แนบหลักฐำนกำรศึกษำ (ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ และประกำศนียบัตร 
หรือปริญญำบัตร) 
      3.2 กรณีใช้ระยะเวลา ให้แนบส ำเนำค ำสั่งมอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ (เฉพำะค ำสั่งกรม
ชลประทำนเท่ำนั้น กรณีค ำสั่งมอบหมำยก่อนปี พ.ศ. 2553 อนุโลมให้ใช้ค ำสั่งหรือบันทึกมอบหมำยกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนัก/โครงกำร/ส่วน/ฝ่ำย ได้) 
      3.3 กรณีใช้ระยะเวลาประกอบคุณวุฒิ ให้แนบหลักฐำนกำรศึกษำ และค ำสั่งมอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

 
4. แผนภูมิ... 
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 4. แผนภูมิโครงสร้ำงแสดงอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำของหน่วยงำน  
(แบบ สบค.ลจ.02) 
 5. บัญชีแสดงอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ของหนว่ยงำน (แบบ สบค.ลจ.03) 
 6. แบบประเมินบุคคลและผลงำนเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งลูกจ้ำงประจ ำไปด ำรงต ำแหน่งใหม่ 
กรณีกำรเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต ำแหน่ง) และกลุ่มงำนลูกจ้ำงประจ ำ (แบบ สบค.ลจ.05)  
 กรณีใช้ระยะเวลาประกอบคุณวุฒิ และกรณีใช้ระยะเวลา แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี  
 7. แบบแสดงผลงำนที่สอดคล้องกับต ำแหน่งที่ขอประเมิน (แบบ สบค.ลจ.06) 
 8. แบบแสดงผลงำนย้อนหลัง 3 ปี (แบบ สบค.ลจ.07) 
 9. ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำ (แบบ สบค.ลจ.08) 
 การรับรองเอกสาร 
 1. ส ำเนำเอกสำรส่วนบุคคลให้รับรองโดยเจ้ำตัว 
 2. ส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรใหร้ับรองโดยข้ำรำชกำรตั้งแต่ระดับปฏิบัติงำนหรือปฏิบัติกำรขึ้นไป โดยระบุชื่อ
และต ำแหน่งของผู้รับรองให้ชัดเจน 

ข้อ 4  วิธีการสอบคัดเลือก 

 ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรสอบคัดเลือก 
ข้อ 5  หลักสูตรการสอบคัดเลือก 

ก. ภาคความรู้ทั่วไป 
สอบควำมรู้เกี่ยวกับงำนของกรมชลประทำน ระเบียบปฏิบัติรำชกำรทั่วไป และควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบ

กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2537  (สอบข้อเขียน) 

(ให้เวลำ 1 ชั่วโมง 30 นำที  คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ต ำแหน่งพนักงำนกำรเงินและบัญชี ส 2 และพนักงำนกำรเงินและบัญชี ส 2 สอบควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชี 
ต ำแหน่งพนักงำนพัสดุ ส 2 และพนักงำนพัสดุ ส 3 สอบควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนพัสดุ 
ต ำแหน่งพนักงำนธุรกำร ส 2 พนักงำนธุรกำร ส 3 และพนักงำนธุรกำร ส 4 สอบควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนธุรกำร 
ต ำแหน่งพนักงำนสื่อสำร ส 2 สอบควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนสื่อสำร โดยใช้เครื่องมือ
สื่อสำรในระบบต่ำง ๆ 
ต ำแหน่งพนักงำนกำรเกษตร ส 2 และพนักงำนกำรเกษตร ส 3 สอบควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเกษตร 
 

ต ำแหน่งพนักงำน... 





 

 

ประกาศกรมชลประทาน 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจ าเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน 

 

ด้วยส ำนักงำนชลประทำนที่ 11  มีควำมประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้ำงประจ ำ ที่มีเลขที่
อัตรำในสังกัด เพ่ือเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต ำแหน่ง) และกลุ่มงำน  ในต ำแหน่งดังต่อไปนี้ 

 1. ต ำแหน่งช่ำงเขียน ช 2 
 2. ต ำแหน่งช่ำงไฟฟ้ำ ช 2 
 3. ต ำแหน่งช่ำงสื่อสำร ช 2 
 4. ต ำแหน่งช่ำงส ำรวจ ช 2 
 5. ต ำแหน่งช่ำงก่อสร้ำง ช 2 
 6. ต ำแหน่งช่ำงเครื่องจักรกล ช 2 
 7. ต ำแหน่งพนักงำนเครื่องจักรกล ช 2 
 8. ต ำแหน่งช่ำงเครื่องยนต์ ช 2 
 9. ต ำแหน่งช่ำงฝีมือสนำม ช 2 
 10. ต ำแหน่งช่ำงฝีมือโรงงำน ช 2 
 11. ต ำแหน่งช่ำงเขียน ช 3 
 12. ต ำแหน่งช่ำงไฟฟ้ำ ช 3 
 13. ต ำแหน่งช่ำงสื่อสำร ช 3 
 14. ต ำแหน่งช่ำงส ำรวจ ช 3 
 15. ต ำแหน่งช่ำงก่อสร้ำง ช 3 
 16. ต ำแหน่งช่ำงเครื่องจักรกล ช 3 
 17. ต ำแหน่งพนักงำนเครื่องจักรกล ช 3 
 18. ต ำแหน่งช่ำงเครื่องยนต์ ช 3 
 19. ต ำแหน่งช่ำงฝีมือสนำม ช 3 
 20. ต ำแหน่งช่ำงฝีมือโรงงำน ช 3 

  ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนำคม 2553  
ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนำยน 2553 หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0428/ว 83 ลงวันที่ 17 
สิงหำคม 2553 ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที ่29 พฤษภำคม 2558 ที่ กค 0420/ว 147 ลงวันที่ 27 ตุลำคม 
2559 ที่ กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนำคม 2560 หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0420/ว 337 ลงวันที่ 
31 สิงหำคม 2559 และค ำสั่งกรมชลประทำนที่ 637/2560 ลงวันที่ 21 เมษำยน 2560 จึงประกำศรับ
สมัครสอบคัดเลือกลูกจำ้งประจ ำ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 

ข้อ 1 คุณสมบัต.ิ.. 
 

กลุ่มงานช่าง 
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ข้อ 1  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1.1  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในต าแหน่งช่างเขียน ช 2 
ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิม หรือต ำแหน่งช่ำงเขียน ช 1 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้ว 

เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
ข.  แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย

ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 8 ปี หรือ 
ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับ 

ลักษณะงำนในหน้ำที่ และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
ง.  ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง 

กับลักษณะงำนในหน้ำที่ หรือ 
จ.  เป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในระดับชั้นที่มีควำมสัมพันธ์กับลักษณะงำนใน

หน้ำที่ 
ฉ.  ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงข้ันต่ ำของต ำแหน่งช่ำงเขียน ช 2 

1.2  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในต าแหน่งช่างไฟฟ้า ช 2 
ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิม หรือต ำแหน่งช่ำงไฟฟ้ำ ช 1 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้ว 

เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
ข.  แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย

ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 8 ปี หรือ 
ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง 

กับลักษณะงำนในหน้ำที่ และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
ง. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง 

กับลักษณะงำนในหน้ำที่ หรือ 
จ.  เป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในระดับชั้นที่มีควำมสัมพันธ์กับลักษณะงำนใน

หน้ำที่ 
ฉ.  ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงข้ันต่ ำของต ำแหน่งช่ำงไฟฟ้ำ ช 2 

1.3  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในต าแหน่งช่างสื่อสาร ช 2 
ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิม หรือต ำแหน่งช่ำงสื่อสำร ช 1 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้ว    

เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย

ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 8 ปี หรือ 
ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะ

งำนในหน้ำที่ และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
ง.  ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับ

ลักษณะงำนในหน้ำที่ หรือ 
 
 

จ. เป็นผู้ผ่ำน... 
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จ. เป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในระดับชั้นที่มีควำมสัมพันธ์กับหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

ฉ. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งช่ำงสื่อสำร ช 2 

1.4  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในต าแหน่งช่างส ารวจ ช 2 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิมหรือต ำแหน่งช่ำงส ำรวจระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้วเป็นเวลำ 
ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 8 ปี หรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำน
ในหน้ำที่และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
 ง. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงำนในหน้ำที่ 
 จ. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งช่ำงส ำรวจ ช 2 

1.5  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในต าแหน่งช่างก่อสร้าง ช 2 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิมหรือต ำแหน่งช่ำงก่อสร้ำง ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้วเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 8 ปี หรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำน
ในหน้ำที่ และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
 ง. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงำนในหน้ำที่ หรือ 
 จ. เป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในระดับชั้นที่มีควำมสัมพันธ์กับหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ 
 ฉ. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งช่ำงก่อสร้ำง ช 2 

1.6  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในต าแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 2 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิมหรือต ำแหน่งช่ำงเครื่องจักรกลระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้ว
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 8 ปี หรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะ
งำนในหน้ำที่และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
 ง. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงำนในหน้ำที่หรือ 

 
จ. เป็นผู้ผ่ำน... 
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 จ. เป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในระดับชั้นที่มีควำมสัมพันธ์กับลักษณะงำนใน
หน้ำที่ 
 ฉ. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งช่ำงเครื่องจักรกล ช 2 

1.7  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในต าแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 2 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิมหรือต ำแหน่งพนักงำนเครื่องจักรกล ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงำน
มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี หรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะ
งำนในหน้ำที่ หรือ 
 ง. เป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในระดับชั้นที่มีควำมสัมพันธ์กับลักษณะงำนใน
หน้ำที่ 
 จ. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งพนักงำนเครื่องจักรกล ช 2 

1.8  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในต าแหน่งช่างเครื่องยนต์ ช 2 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิมหรือต ำแหน่งช่ำงเครื่องยนต์ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้วเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 8 ปี หรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำน
ในหน้ำที่และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
 ง. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงำนในหน้ำที่ หรือ 
 จ. เป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในระดับชั้นที่มีควำมสัมพันธ์กับลักษณะงำนใน
หน้ำที่ 
 ฉ. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งช่ำงเครื่องยนต์ ช 2 

1.9  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในต าแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิมหรือต ำแหน่งช่ำงฝีมือสนำม ระดับ 1 ซ่ึงปฏิบัติงำนมำแล้วเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี หรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำน
ในหน้ำที่ หรือ 
 ง. เป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในระดับชั้นที่มีควำมสัมพันธ์กับหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ 
 จ. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งช่ำงฝีมือสนำม ช 2 

 
1.10 ผู้สมัคร... 
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1.10  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในต าแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 2 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิมหรือต ำแหน่งช่ำงฝีมือโรงงำน ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้วเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ5 ปี หรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำน
ในหน้ำที่หรือ 
 ง. เป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในระดับชั้นที่มีควำมสัมพันธ์กับหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 
 จ. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งช่ำงฝีมือโรงงำน ช 2 

1.11  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในต าแหน่งช่างเขียน ช 3 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิมหรือต ำแหน่งช่ำงเขียนระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้วเป็นเวลำไม่
น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี หรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่หรือ 
 ง. เป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในระดับชั้นที่มีควำมสัมพันธ์กับหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ 
 จ. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งช่ำงเขียน ช 3 

1.12  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในต าแหน่งช่างไฟฟ้า ช 3 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิมหรือต ำแหน่งช่ำงไฟฟ้ำระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้วเป็นเวลำ
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีหรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี หรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่หรือ 
 ง. เป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในระดับชั้นที่มีควำมสัมพันธ์กับลักษณะงำนใน
หน้ำที่ 
 จ. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งช่ำงไฟฟ้ำ ช 3 

1.13  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในต าแหน่งช่างสื่อสาร ช 3 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิมหรือต ำแหน่งช่ำงสื่อสำรระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้วเป็นเวลำ
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี หรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่หรือ 
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 ง. เป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในระดับชั้นที่มีควำมสัมพันธ์กับหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ 
 จ. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งช่ำงสื่อสำร ช 3 

1.14  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในต าแหน่งช่างส ารวจ ช 3 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิมหรือต ำแหน่งช่ำงส ำรวจระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้วเป็นเวลำ
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี หรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่ 
 ง. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งช่ำงส ำรวจ ช 3 

1.15  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในต าแหน่งช่างก่อสร้าง ช 3 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิมหรือต ำแหน่งช่ำงก่อสร้ำง ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้วเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี หรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่หรือ 
 ง. เป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในระดับชั้นที่มีควำมสัมพันธ์กับลักษณะงำนใน
หน้ำที่ 
 จ. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งช่ำงก่อสร้ำง ช 3 

1.16  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในต าแหน่งช่างเครื่องจักรกล ช 3 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิมหรือต ำแหน่งช่ำงเครื่องจักรกลระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้ว
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี หรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่หรือ 
 ง. เป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในระดับชั้นที่มีควำมสัมพันธ์กับลักษณะงำนใน
หน้ำที่ 
 จ. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งช่ำงเครื่องจักรกล ช 3 

1.17  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในต าแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 3 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิมหรือต ำแหน่งพนักงำนเครื่องจักรกล ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงำน
มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 8 ปี หรือ 
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 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งำนในหน้ำที่หรือ 
 ง. เป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในระดับชั้นที่มีควำมสัมพันธ์กับลักษณะงำนใน
หน้ำที่ 
 จ. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งพนักงำนเครื่องจักรกล ช 3 

1.18  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในต าแหน่งช่างเครื่องยนต์ ช 3 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิมหรือต ำแหน่งช่ำงเครื่องยนต์ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้วเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี หรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนในหน้ำที่หรือ 
 ง. เป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในระดับชั้นที่มีควำมสัมพันธ์กับหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 
 จ. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งช่ำงเครื่องยนต์ ช 3 

1.19  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในต าแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิมหรือต ำแหน่งช่ำงฝีมือสนำม ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้วเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 8 ปี หรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะ
งำนในหน้ำที่และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
 ง. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงำนในหน้ำที่ หรือ 
 จ. เป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในระดับชั้นที่มีควำมสัมพันธ์กับลักษณะงำนใน
หน้ำที่ 
 ฉ. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งช่ำงฝีมือสนำม ช 3 

1.20  ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกในต าแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 3 
 ก. แต่งตั้งจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งเดิมหรือต ำแหน่งช่ำงฝีมือโรงงำน ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงำนมำแล้วเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี หรือ 
 ข. แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมและมีควำมช ำนำญงำนในหน้ำที่ และเคย
ปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 8 ปี หรือ 
 ค. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เก่ียวข้องกับลักษณะ
งำนในหน้ำที่และเคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือ 
 ง. ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่ำในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงำนในหน้ำที่ 
 จ. ได้รับอัตรำค่ำจ้ำงไม่ต่ ำกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำของต ำแหน่งช่ำงฝีมือโรงงำน ช 3 

ข้อ 2 ... 
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ข้อ 2  การรับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต ำแหน่ง) และกลุ่มงำน ขอและยื่นใบสมัคร
ได้ที่งำนบริหำรบุคคลและสวัสดิกำร ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนชลประทำนที่ 11 กรมชลประทำน (ปำกเกร็ด) 
ต ำบลบำงตลำด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2583 2616 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 
ธันวำคม 2560 

ข้อ 3  ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นเอกสารพร้อมใบสมัคร ดังนี   
 1. ใบสมัครขอเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต ำแหน่ง) และกลุ่มงำนลูกจ้ำงประจ ำ (สบค.ลจ.04) 
 2. แบบแสดงเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรขอเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต ำแหน่ง) และกลุ่มงำน
ลูกจ้ำงประจ ำ (สบค.ลจ.01) 
 3. เอกสำรหลักฐำนตำมคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งที่ขอเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต ำแหน่) และกลุ่มงำน
ลูกจ้ำงประจ ำ 
      3.1 กรณีใช้คุณวุฒิ ให้แนบหลักฐำนกำรศึกษำ (ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ และประกำศนียบัตร 
หรือปริญญำบัตร) 
      3.2 กรณีใช้ระยะเวลา ให้แนบส ำเนำค ำสั่งมอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ (เฉพำะค ำสั่งกรม
ชลประทำนเท่ำนั้น กรณีค ำสั่งมอบหมำยก่อนปี พ.ศ. 2553 อนุโลมให้ใช้ค ำสั่งหรือบันทึกมอบหมำยกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนัก/โครงกำร/ส่วน/ฝ่ำย ได้) 
      3.3 กรณีใช้ระยะเวลาประกอบคุณวุฒิ ให้แนบหลักฐำนกำรศึกษำ และค ำสั่งมอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 4. แผนภูมิโครงสร้ำงแสดงอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำของหน่วยงำน  
(แบบ สบค.ลจ.02) 
 5. บัญชีแสดงอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ของหนว่ยงำน (แบบ สบค.ลจ.03) 
 6. แบบประเมินบุคคลและผลงำนเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งลูกจ้ำงประจ ำไปด ำรงต ำแหน่งใหม่ 
กรณีกำรเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต ำแหน่ง) และกลุ่มงำนลูกจ้ำงประจ ำ (แบบ สบค.ลจ.05)  
 กรณีใช้ระยะเวลาประกอบคุณวุฒิ และกรณีใช้ระยะเวลา แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี  
 7. แบบแสดงผลงำนที่สอดคล้องกับต ำแหน่งที่ขอประเมิน (แบบ สบค.ลจ.06) 
 8. แบบแสดงผลงำนย้อนหลัง 3 ปี (แบบ สบค.ลจ.07) 
 9. ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำ (แบบ สบค.ลจ.08) 
 การรับรองเอกสาร 
 1. ส ำเนำเอกสำรส่วนบุคคลให้รับรองโดยเจ้ำตัว 
 2. ส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรใหร้ับรองโดยข้ำรำชกำรตั้งแต่ระดับปฏิบัติงำนหรือปฏิบัติกำรขึ้นไป โดยระบุชื่อ
และต ำแหน่งของผู้รับรองให้ชัดเจน 

 
ข้อ 4 ... 
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ข้อ 4 วิธีการสอบคัดเลือก 
 ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรสอบคัดเลือก 

ข้อ 5 หลักสูตรการสอบคัดเลือก 

ก. ภาคความรู้ทั่วไป 
 สอบควำมรู้เกี่ยวกับงำนของกรมชลประทำน  ระเบียบปฏิบัติรำชกำรทั่วไป และควำมรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร  พ.ศ. 2537  (สอบข้อเขียน) 
(ให้เวลำ  1  ชั่วโมง  30  นำที  คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง    

 ต ำแหน่งช่ำงเขียน ช 2 และช่ำงเขียน ช 3 สอบควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงเขียนแบบ  
คัดลอกแบบ ออกแบบ  ค ำนวณแบบ 

 ต ำแหน่งช่ำงไฟฟ้ำ ช 2 และช่ำงไฟฟ้ำ ช 3 สอบควำมรู้เกี่ยวกับงำนด้ำนกำรใช้ และบ ำรุงรักษำ
เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ำ ภำยในอำคำรและเครื่องจักรกล 

ต ำแหน่งช่ำงสื่อสำร ช 2 และช่ำงสื่อสำร ช 3 สอบควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรสื่อสำร 
และกำรซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องสื่อสำร 

ต ำแหน่งช่ำงส ำรวจ ช 2 และช่ำงส ำรวจ ช 3 สอบควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงส ำรวจ  
วัดระยะ วัดมุม วัดระดับของภูมิประเทศ 

ต ำแหน่งช่ำงก่อสร้ำง ช 2 และช่ำงก่อสร้ำง ช 3 สอบควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนช่ำงไม้  
ช่ำงปูน ช่ำงเหล็ก และเครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง 

ต ำแหน่งช่ำงเครื่องจักรกล ช 2 และช่ำงเครื่องจักรกล ช 3 สอบควำมรู้เกี่ยวกับกำรซ่อมสร้ำง 
ประกอบ ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้ง และบ ำรุงรักษำเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล 

ต ำแหน่งพนักงำนเครื่องจักรกล ช 2 และพนักงำนเครื่องจักรกล ช 3 สอบควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำเครื่องจักรกล 

ต ำแหน่งช่ำงเครื่องยนต์ ช 2 และช่ำงเครื่องยนต์ ช 3 สอบควำมรู้เกี่ยวกับกำรตรวจ ทดสอบ ซ่อม 
บ ำรุงรักษำ ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักรเครื่องยนต์ 

ต ำแหน่งช่ำงฝีมือสนำม ช 2 และช่ำงฝีมือสนำม ช 3 สอบควำมรู้เกี่ยวกับช่ำงปูน ช่ำงไม้ ช่ำงเหล็ก 
และเทคนิคกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงในสนำม 

ต ำแหน่งช่ำงฝีมือโรงงำน ช 2 และช่ำงฝีมือโรงงำน ช 3 สอบควำมรู้เกี่ยวกับงำนซ่อม สร้ำง ประดิษฐ์
เครื่องจักรกล เครื่องมือกล งำนซ่อมแซมยำนพำหนะ งำนหล่อชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์ งำนกลึง งำนซ่อม 
และบ ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง ๆ 

(ให้เวลำ  2  ชั่วโมง  คะแนนเต็ม  100  คะแนน)  
 

ค. ภาคความเหมาะสม... 
 
 





แบบแสดงเหตุผลและความจ าเป็น 
ในการขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจ า 

1. เหตุผลและความจ าเป็น (การเขียนเหตุผลและความจ าเป็นต้องชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นของภารกิจ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปริมาณงาน คุณภาพของงาน จ านวนอัตราก าลัง เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างไร) 

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

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

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

2 . ประโยชน์ ที่ หน่ วยงานจะได้ รับจากการเปลี่ ยน สายงาน  (ชื่ อต าแหน่ ง) และกลุ่ ม งาน  
(ให้ระบุว่าหน่วยงานได้รับประโยชน์อย่างไรและท าให้หน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้อย่างไร) 

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

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

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

3. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

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

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

      (ลงชื่อ) .....................................................  
                (..................................................)  
     ต่ำแหน่ง ผู้บังคับบัญชำต่่ำกว่ำส่ำนัก/กอง/กลุ่ม 1 ระดับ 
                      วันที่ ........................................ ....... 
4. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้นไป 

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

............................................................................................................................................................................... 
 
 
      (ลงชื่อ) .....................................................  
                (นำยพงศ์ศักดิ์  อรุณวิจิตรสกุล) 
         ต่ำแหน่ง ผู้อ่ำนวยกำรส่ำนักงำนชลประทำนที่ 11 
                       วันที่ ............................................... 

สบค.ลจ.0๑ 



แผนภูมิโครงสร้างแสดงอัตราก าลังข้าราชการ พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจ าของหน่วยงาน (ใหม่) 
 

    
ส่ำนัก/ กอง.................................................... 

  

 

     
  

     
     

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
    

     
  

     
  

ข้ำรำชกำร 
 

  
นักจัดกำรงำนทั่วไประดับปฏิบัติกำรหรือช่ำนำญกำรหรือช่ำนำญกำรพิเศษ   ๑ 

 

  
นักจัดกำรงำนทั่วไประดับปฏิบัติกำรหรือช่ำนำญกำร 

 
  ๒ 

 

  
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับปฏิบัติงำน หรือช่ำนำญงำน 

 
  ๔ 

 

  
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงำนหรือช่ำนำญงำน 

 
  ๓ 

 
  

เจ้ำพนักงำนพัสดุ  ระดับปฏิบัติงำนหรือช่ำนำญงำน       ๒ 
 

     
  

     
  

              
  ลูกจ้ำงประจ่ำ 

 
พนักงำนรำชกำร 

พนักงำนกำรเงินและบัญชี  ส 3 (30000) ๑ 
 

เจ้ำพนักงำนธุรกำร     ๑ 
พนักงำนพิมพ์ ส 3 (*30001,30002,30003) ๓ 

 
  

   
  

พนักงำนบริกำรเอกสำรทั่วไป บ 1 (30005) ๑ 
 

          

 

 

 

* หมายเหตุ ให้ท าเครื่องหมาย * หน้าเลขท่ีต าแหน่งของลูกจ้างประจ าที่ขอเปลี่ยนต าแหน่ง 

สบค.ลจ.0๒ 

ตัวอย่าง 



ต่ำแหน่ง............................................................... 

วันที่.................................................................... 
 

 

บัญชีแสดงอัตราก าลังข้าราชการ พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจ า (ใหม่) 
 

ส่วน/โครงการ/ส านักงาน..........................................................ส านัก/กอง.................................................................. 

ต าแหน่งข้าราชการ จ านวน ต าแหน่งลูกจ้างประจ า จ านวน ต าแหน่งพนักงานราชการ จ านวน 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
รวม 0   0   0 

ขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง เป็นจริงทุกประกำร 

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

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

สบค.ลจ.0๓ 



ใบสมัครขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน 
ลูกจ้างประจ ากรมชลประทาน 

จำกต่ำแหน่ง...................................................กลุ่มงำน.................................................ระดับ.. .............. 

เป็นต่ำแหน่ง...................................................กลุ่มงำน.................................................ระดับ................  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (ส าหรับผู้รับการประเมินกรอก) 

ชื่อ – สกุล (นำย/นำง/นำงสำว) ของผู้รับกำรประเมิน .........................................................................................  

เกิดวันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ................ อำยุ ...............ป.ี........ ....เดือน 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่............................ถนน..............................................ต่ำบล/แขวง....................................  

อ่ำเภอ/เขต ....................................................จังหวัด........................................โทรศัพท์........ ............................. 

มีคุณวุฒิกำรศึกษำ............................................................................................................ .................................... 

ได้รับกำรบรรจุเป็นลูกจ้ำงประจ่ำเมื่อ.....................................................ต่ำแหน่ง................................................. 

ฝ่ำย/ส่วน/โครงกำร..............................................................................ส่ำนัก/กอง..................... .......................... 

ด่ำรงต่ำแหน่งปัจจุบันเมื่อ.......................................................................ต่ำแหน่ง................................................  

ต่ำแหน่งเลขท่ี .......................................................... อัตรำจ้ำงเดือนละ........................................................บำท 

ฝ่ำย/ส่วน/โครงกำร..............................................................................ส่ำนัก/กอง............................ ................... 

ข้ำพเจ้ำขอสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้ำงประจ่ำ เพ่ือเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต่ำแหน่ง) และกลุ่มงำน  
ลูกจ้ำงประจ่ำให้ด่ำรงต่ำแหน่ง..............................................................................................................................  

 

ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวเป็นจริงทุกประกำร 

 

 

                     (ลงชื่อ)...................................................................ผู้ขอรับกำรประเมิน 
                                       (....................................................................) 

                      ต่ำแหน่ง.................................................................. 
                      วันที่ .............เดือน........................ พ.ศ. ................ 
 

 

 
 

สบค.ลจ.0๔ 

 



แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจ า 
กรณีใช้คุณวุฒิ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน 

 1. ชื่อผู้รับกำรประเมิน...................................................................................................... ................. 

 2. ปัจจุบันด่ำรงต่ำแหน่ง................................................ระดับ..........ต่ำแหน่งเลขท่ี..........................  

     ส่วน/ฝ่ำย.............................................................สว่น/ศูนย์/โครงกำร.......................................... 

     ส่ำนัก/กอง/กลุ่ม.................................................................................................. ......................... 

 3. วุฒิกำรศึกษำ (เรียงจำกวุฒิบรรจุ) 

      วุฒิ   พ.ศ. (ท่ีส่ำเร็จกำรศึกษำ)   สถำนศึกษำ 

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

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

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

 4. ประวัติกำรท่ำงำน  

  ต่ำแหน่ง   วัน เดือน ปี อัตรำค่ำจ้ำง  สังกัด 

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

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

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

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

 5. ต่ำแหน่งที่ขอประเมิน .................................................ระดับ.... ......ต่ำแหน่งเลขท่ี........................ 

     กลุ่ม/ฝ่ำย.................................................... ส่วน/ศูนย์/โครงกำร............................................ .... 

     ส่ำนัก/กอง/กลุ่ม................................................................ ........................................................... 

     * เคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นระยะเวลำ....................ป ี........................ เดือน 

 6. ระยะเวลำที่ด่ำรงต่ำแหน่งปัจจุบัน จ่ำนวน ....................ปี ........................ เดือน  

 7. ลักษณะงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต่ำแหน่งปัจจุบัน 

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

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

 

   (ลงชื่อ) ....................................... ................ ผู้ขอรบักำรประเมินเพ่ือเปล่ียนสำยงำน 
           (...............................................................)  
   ต่ำแหน่ง .............................................. ระดับ ............  
 
     

สบค.ลจ.0๕ 
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ส่วนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล (ส าหรับการเจ้าหน้าที่) 
 
 1. คุณวุฒิการศึกษา 
  คุณวุฒิ....................................................................... สำขำวิชำ.............................................. 

  (     ) ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต่ำแหน่ง 
  (     ) ไม่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต่ำแหน่ง 
  (     ) กระทรวงกำรคลังไม่ได้ก่ำหนดไว้เป็นคุณสมบัติเฉพำะต่ำแหน่ง 
 
 2. อัตราค่าจ้าง เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่่ำของต่ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

  (     ) ต่่ำกว่ำขั้นต่่ำ 
  (     ) เท่ำกับขั้นต่่ำ 
  (     ) สูงกว่ำขั้นต่่ำ 
 
 3. ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย 

  (     ) เคยถูกลงโทษทำงวินัย .................................................. เมื่อ.......................................  
  (     ) อยู่ระหว่ำงถูกสอบสวนทำงวินัย 
  (     ) อยู่ระหว่ำงถูกลงโทษทำงวินัย 
  (     ) ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยและไม่อยู่ในระหว่ำงถูกสอบสวยหรือถูกลงโทษทำงวินัย 
 

สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่กระทรวงการคลังก าหนด 

  (     ) ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต่ำแหน่ง 
  (     ) ไม่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต่ำแหน่ง 

 

 

      (ลงชื่อ) .....................................................................  
                      (นำงมำลีรัตน์  เทียนถวำย) 
                                                                                       บส.ชป.11 
                 วันที่ ...................................................................... 
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ส่วนที่ 3 การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (ส าหรับคณะกรรมการประเมินบุคคล)  
           (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

1. ทักษะองค์ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอประเมิน  
     เป็นกำรประเมินจำกกำรสอบข้อเขียน และ/หรือกำรทดสอบกำรปฏิบัติงำน 
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมกำรของส่ำนัก/กอง/กลุ่ม เป็นผู้ก่ำหนด 

60 
 
 

 
 

2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
     เป็นกำรพิจำรณำอุปนิสัยและควำมประพฤติส่วนตัว ตลอดจนกำรปฏิบัติ 
ตำมนโยบำย ระเบียบแบบแผน และข้อบังคับของส่วนรำชกำร กำรรักษำวินัย  
โดยพิจำรณำจำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรท่ำงำน และพฤติกรรมที่ปรำกฎทำงอ่ืน 

10  

3. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
     เป็นกำรพิจำรณำควำมตั้งใจในกำรท่ำงำน ควำมมุ่งม่ันที่จะท่ำงำนที่ได้รับ 
มอบหมำยให้ส่ำเร็จเป็นผลดี กำรไม่ละเลย ต่องำน รวมถึงควำมเต็มใจ และควำมกล้ำ 
ที่จะรับผิดชอบต่อผลเสียหำยที่อำจเกิดข้ึน ไม่ปัดควำมรับผิดชอบและควำมตั้งใจที่จะ 
พัฒนำหรือปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น   

10 
 
 

 
 

4. ความอุตสาหะ 
     เป็นกำรพิจำรณำควำมมีมำนะ อดทน และเอำใจใส่ในหน้ำที่กำรงำน 
ควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำน ควำมขยันหมั่นเพียร และกำรอุทิศเวลำให้กับ 
ทำงรำชกำร  

10  

5. ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนรวมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
     เป็นกำรพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรท่ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน กำรยอมรับฟัง 
ควำมคิดเห็นของผู้อื่น และยอมรับในควำมสำมำรถของผู้ร่วมงำนทุกระดับ 

10 
 
 

 
 

 

 

คะแนนรวมทั้งสิ้น   ..................................... คะแนน  
(เกณฑ์กำรผ่ำนจะต้องได้คะแนนไม่ต่่ำกว่ำ 60 คะแนน) 
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ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน (ส าหรับคณะกรรมการประเมินบุคคล) 
   

คณะกรรมกำรได้พิจำรณำผลกำรตรวจสอบ กำรประเมินบุคคลและกำรปฏิบัติงำน ในส่วนที่ 3  
ของ.................................................................................................... ซึ่งได้คะแนนรวม................. คะแนน      
ในกำรประชุมครั้งที่ ........................... วันที่.........เดือน.................... พ.ศ. .................... มีมติ ดังนี้  
 

  (     ) ผ่ำนกำรประเมิน........................................................................................................... 

  (     ) ไม่ผ่ำนกำรประเมิน  เนื่องจำก.................................................................................... . 

 

 

     (ลงชื่อ) ...................................................... ประธำนกรรมกำร 

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

       

     (ลงชื่อ) ....................................................... รองประธำนกรรมกำร 

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

 

     (ลงชื่อ) ....................................................... กรรมกำร  

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

 

     (ลงชื่อ) ....................................................... กรรมกำร  

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

 

     (ลงชื่อ) ....................................................... กรรมกำร  

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

 

     (ลงชื่อ) ..................................................... กรรมกำรและเลขำนุกำร 

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

     วันที่ ........... เดือน............................ พ.ศ. ................  
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ส่วนที่ 5 ความเห็นในการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจ า 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  

 (     ) สมควรเปลีย่นสำยงำน (ช่ือต่ำแหน่ง) และกลุ่มงำนลูกจ้ำงประจำ่ 
 (     ) ยังไม่สมควรเปลี่ยนสำยงำน (ช่ือตำ่แหน่ง) และกลุ่มงำนลูกจ้ำงประจำ่ เนื่องจำก............................... 

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

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

 

 

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

ต่ำแหน่ง ผู้บังคับบัญชำต่่ำกว่ำส่ำนัก/กอง/กลุ่ม 1 ระดับ 
                วันที่................................................................. 

 

 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ  

 (     ) เห็นด้วย กับกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินบุคคลฯ สมควรได้รับกำรเปลี่ยนสำยงำน 
(ช่ือต่ำแหน่ง) และกลุ่มงำนลูกจ้ำงประจ่ำ 

 (     ) ไม่เห็นด้วย กับกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินบุคคลฯ ยังไม่สมควรได้รับกำรเปลี่ยนสำยงำน 
(ช่ือต่ำแหน่ง) และกลุ่มงำนลูกจ้ำงประจ่ำ   เนื่องจำก.......................................................................................................... 

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

 

 

 

(ลงชื่อ) ..........................................................         
             (นำยพงศ์ศักดิ์  อรุณวิจิตรสกุล)  

       ผู้อ่ำนวยกำรส่ำนักงำนชลประทำนที่ 11 
     วันที่.................................................................     
 

 
 

 

 

 



บัญชีรายช่ือลูกจ้างประจ าที่ได้รับการคัดเลือกให้เปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจ า 

กรณีใช้วุฒิ    ส านัก/กอง/กลุ่ม ........................................................................................ 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)..........................................................................ต่ำแหน่งผู้อ่ำนวยกำรส่ำนัก /กอง ................................................................ ..........  
ขอรับรองรำยชื่อลูกจ้ำงประจ่ำดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติ กำรประเมินและตรวจสอบเอกสำรอย่ำงถูกต้อง และเป็นธรรม 

 

             ลงชื่อ ............................................................... ...... 
                                                                                                                                                                 (นำยพงศ์ศักดิ์  อรุณวิจิตรสกุล) 
                                                                                                                                                             ผู้อ่ำนวยกำรส่ำนักงำนชลประทำนที่ 11 
                                                                                                                                                         วันที่.................................................................... 

*ในการเรียงล าดับบัญชีรายชื่อให้เรียงล าดับตามคะแนนสรุปที่ได้จากมากไปน้อย 
* หมายเหตุ ใช้ 1 แบบฟอร์มต่อ 1 ชื่อต าแหน่งที่ขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจ า

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล คะแนน เลขที่ต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่ง 

(เดิม) 
ชื่อต าแหน่งท่ี 
ขอเปลี่ยน 

อัตราค่าจ้าง ณ  
ปัจจุบัน 

อัตราค่าจ้าง 
(ในต าแหน่งที่ขอเปลี่ยน) 

๑. ........................................................... ............ .......................... ............................................ ......................................... .............................. ............................. 

๒. ........................................................... ............ .......................... ............................................ ......................................... .............................. ............................. 

๓. ........................................................... ............ .......................... ............................................ ......................................... .............................. ............................. 

๔. ........................................................... ............ .......................... ............................................ ......................................... .............................. ............................. 

๕. ........................................................... ............ .......................... ............................................ ......................................... .............................. ............................. 

๖. ........................................................... ............ .......................... ............................................ ......................................... .............................. ............................. 

๗. ........................................................... ............ .......................... ............................................ ......................................... .............................. ............................. 

8. ........................................................... ............ .......................... ............................................ ......................................... .............................. ............................. 

สบค.ลจ.0๙ 

 



 



แบบแสดงเหตุผลและความจ าเป็น 
ในการขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจ า 

1. เหตุผลและความจ าเป็น (การเขียนเหตุผลและความจ าเป็นต้องชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นของภารกิจ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปริมาณงาน คุณภาพของงาน จ านวนอัตราก าลัง เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างไร) 

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

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

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

2 . ประโยชน์ ที่ หน่ วยงานจะได้ รับจากการเปลี่ ยน สายงาน  (ชื่ อต าแหน่ ง) และกลุ่ ม งาน  
(ให้ระบุว่าหน่วยงานได้รับประโยชน์อย่างไรและท าให้หน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้อย่างไร) 

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

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

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

3. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

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

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

      (ลงชื่อ) .....................................................  
                (..................................................)  
     ต่ำแหน่ง ผู้บังคับบัญชำต่่ำกว่ำส่ำนัก/กอง/กลุ่ม 1 ระดับ 
                      วันที่ ........................................ ....... 
4. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้นไป 

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

............................................................................................................................................................................... 
 
 
      (ลงชื่อ) .....................................................  
                (นำยพงศ์ศักดิ์  อรุณวิจิตรสกุล) 
         ต่ำแหน่ง ผู้อ่ำนวยกำรส่ำนักงำนชลประทำนที่ 11 
                       วันที่ ............................................... 

สบค.ลจ.0๑ 



แผนภูมิโครงสร้างแสดงอัตราก าลังข้าราชการ พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจ าของหน่วยงาน (ใหม่) 
 

    
ส่ำนัก/ กอง.................................................... 

  

 

     
  

     
     

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
    

     
  

     
  

ข้ำรำชกำร 
 

  
นักจัดกำรงำนทั่วไประดับปฏิบัติกำรหรือช่ำนำญกำรหรือช่ำนำญกำรพิเศษ   ๑ 

 

  
นักจัดกำรงำนทั่วไประดับปฏิบัติกำรหรือช่ำนำญกำร 

 
  ๒ 

 

  
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับปฏิบัติงำน หรือช่ำนำญงำน 

 
  ๔ 

 

  
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงำนหรือช่ำนำญงำน 

 
  ๓ 

 
  

เจ้ำพนักงำนพัสดุ  ระดับปฏิบัติงำนหรือช่ำนำญงำน       ๒ 
 

     
  

     
  

              
  ลูกจ้ำงประจ่ำ 

 
พนักงำนรำชกำร 

พนักงำนกำรเงินและบัญชี  ส 3 (30000) ๑ 
 

เจ้ำพนักงำนธุรกำร     ๑ 
พนักงำนพิมพ์ ส 3 (*30001,30002,30003) ๓ 

 
  

   
  

พนักงำนบริกำรเอกสำรทั่วไป บ 1 (30005) ๑ 
 

          

 

 

 

* หมายเหตุ ให้ท าเครื่องหมาย * หน้าเลขท่ีต าแหน่งของลูกจ้างประจ าที่ขอเปลี่ยนต าแหน่ง 

สบค.ลจ.0๒ 

ตัวอย่าง 



ต่ำแหน่ง............................................................... 

วันที่.................................................................... 
 

 

บัญชีแสดงอัตราก าลังข้าราชการ พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจ า (ใหม่) 
 

ส่วน/โครงการ/ส านักงาน..........................................................ส านัก/กอง.................................................................. 

ต าแหน่งข้าราชการ จ านวน ต าแหน่งลูกจ้างประจ า จ านวน ต าแหน่งพนักงานราชการ จ านวน 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
รวม 0   0   0 

ขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง เป็นจริงทุกประกำร 

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

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

สบค.ลจ.0๓ 



ใบสมัครขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน 
ลูกจ้างประจ ากรมชลประทาน 

จำกต่ำแหน่ง...................................................กลุ่มงำน.................................................ระดับ.. .............. 

เป็นต่ำแหน่ง...................................................กลุ่มงำน.................................................ระดับ................  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (ส าหรับผู้รับการประเมินกรอก) 

ชื่อ – สกุล (นำย/นำง/นำงสำว) ของผู้รับกำรประเมิน .........................................................................................  

เกิดวันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ................ อำยุ ...............ป.ี........ ....เดือน 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่............................ถนน..............................................ต่ำบล/แขวง....................................  

อ่ำเภอ/เขต ....................................................จังหวัด........................................โทรศัพท์........ ............................. 

มีคุณวุฒิกำรศึกษำ............................................................................................................ .................................... 

ได้รับกำรบรรจุเป็นลูกจ้ำงประจ่ำเมื่อ.....................................................ต่ำแหน่ง................................................. 

ฝ่ำย/ส่วน/โครงกำร..............................................................................ส่ำนัก/กอง..................... .......................... 

ด่ำรงต่ำแหน่งปัจจุบันเมื่อ.......................................................................ต่ำแหน่ง................................................  

ต่ำแหน่งเลขท่ี .......................................................... อัตรำจ้ำงเดือนละ........................................................บำท 

ฝ่ำย/ส่วน/โครงกำร..............................................................................ส่ำนัก/กอง............................ ................... 

ข้ำพเจ้ำขอสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้ำงประจ่ำ เพ่ือเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต่ำแหน่ง) และกลุ่มงำน  
ลูกจ้ำงประจ่ำให้ด่ำรงต่ำแหน่ง..............................................................................................................................  

 

ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวเป็นจริงทุกประกำร 

 

 

                     (ลงชื่อ)...................................................................ผู้ขอรับกำรประเมิน 
                                       (....................................................................) 

                      ต่ำแหน่ง.................................................................. 
                      วันที่ .............เดือน........................ พ.ศ. ................ 
 

 

 
 

สบค.ลจ.0๔ 

 



แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจ า 
กรณีใช้ระยะเวลา 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน 

 1. ชื่อผู้รับกำรประเมิน...................................................................................................... ................. 

 2. ปัจจุบันด่ำรงต่ำแหน่ง................................................ระดับ..........ต่ำแหน่งเลขท่ี..........................  

     ส่วน/ฝ่ำย.............................................................สว่น/ศูนย์/โครงกำร.......................................... 

     ส่ำนัก/กอง/กลุ่ม.................................................................................................. ......................... 

 3. วุฒิกำรศึกษำ (เรียงจำกวุฒิบรรจุ) 

      วุฒิ   พ.ศ. (ท่ีส่ำเร็จกำรศึกษำ)   สถำนศึกษำ 

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

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

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

 4. ประวัติกำรท่ำงำน  

  ต่ำแหน่ง   วัน เดือน ปี อัตรำค่ำจ้ำง  สังกัด 

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

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

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

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

 5. ต่ำแหน่งที่ขอประเมิน .................................................ระดับ.... ......ต่ำแหน่งเลขท่ี........................ 

     กลุ่ม/ฝ่ำย.................................................... ส่วน/ศูนย์/โครงกำร............................................ .... 

     ส่ำนัก/กอง/กลุ่ม................................................................ ........................................................... 

     * เคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นระยะเวลำ....................ป ี........................ เดือน 

 6. ระยะเวลำที่ด่ำรงต่ำแหน่งปัจจุบัน จ่ำนวน ....................ปี ........................ เดือน  

 7. ลักษณะงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต่ำแหน่งปัจจุบัน 

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

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

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

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

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

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

 

สบค.ลจ.0๕ 
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      8. ลักษณะงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต่ำแหน่งที่ขอประเมิน 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

     9. ผลงำนดีเด่น/ผลงำนส่ำคัญท่ีสอดคล้องกับต่ำแหน่งที่ขอประเมิน 
             (อย่างน้อย 1 เรื่อง ไม่เกิน 3 เรื่อง โดยให้เรียงตามล าดับความส าคัญ) 

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

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

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

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

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

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

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

 

      

   (ลงชื่อ) ....................................................... ผู้รบักำรประเมินเพ่ือเปล่ียนสำยงำน 

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

   ต่ำแหน่ง .............................................. ระดับ ............    
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ส่วนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล (ส าหรับการเจ้าหน้าที่) 
 
 1. ระยะเวลาการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน 

  (     ) มีระยะเวลำกำรมอบหมำยหน้ำที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต่ำแหน่งที่สำมำรถเทียบเคียงได้  
   กับงำนในสำยงำนใหม่ ดังนี้ 
   มอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่....................................................................................................  
   ระดับ........................................เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ.........................ปี  

 2. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ถ้ามี) 

  (     ) เป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ในระดับชั้นงำนที่มีควำมสัมพันธ์กับลักษณะงำน  
   ในหน้ำที่ คือ ผ่ำนกำรทดสอบฝีมือแรงงำน ระดับ.................................................................. 

 3. อัตราค่าจ้าง เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่่ำของต่ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

  (     ) ต่่ำกว่ำขั้นต่่ำ 
  (     ) เท่ำกับขั้นต่่ำ 
  (     ) สูงกว่ำขั้นต่่ำ 
 
 4. ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย 

  (     ) เคยถูกลงโทษทำงวินัย .................................................. เมื่อ....................................... 
  (     ) อยู่ระหว่ำงถูกสอบสวนทำงวินัย 
  (     ) อยู่ระหว่ำงถูกลงโทษทำงวินัย 
  (     ) ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยและไม่อยู่ในระหว่ำงถูกสอบสวยหรือถูกลงโทษทำงวินัย 
 

สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่กระทรวงการคลังก าหนด 

  (     ) ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต่ำแหน่ง 
  (     ) ไม่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต่ำแหน่ง 

 

 

      (ลงชื่อ) .....................................................................  
                      (นำงมำลีรัตน์  เทียนถวำย) 
                                                                                       บส.ชป.11 
                 วันที่ ........................................ .............................. 
 
 
 
 
 
 



- 4 - 
 
ส่วนที่ 3 การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

1. ความประพฤติ 
    เป็นกำรพิจำรณำอุปนิสัยและควำมประพฤติส่วนตัว ตลอดจนกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำย ระเบียบ แบบแผน และข้อบังคับของส่วนรำชกำร กำรรักษำวินัย 
โดยพิจำรณำจำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรท่ำงำน และพฤติกรรมที่ปรำกฎทำงอ่ืน 

25  
 

2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
    เป็นกำรพิจำรณำควำมตั้งใจในกำรท่ำงำน ควำมมุ่งมั่นที่จะท่ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำยให้ส่ำเร็จเป็นผลดี กำรไม่ละเลย ต่องำน รวมถึงควำมเต็มใจ และ
ควำมกล้ำที่จะรับผิดชอบต่อผลเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น ไม่ปัดควำมรับผิดชอบ 
และควำมตั้งใจที่จะพัฒนำหรือปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น 

25  
 

3. ความอุตสาหะ 
    เป็นกำรพิจำรณำควำมมีมำนะ อดทน และเอำใจใส่ในหน้ำที่กำรงำน 
ควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำน ควำมขยันหมั่นเพียร และกำรอุทิศเวลำให้กับ 
ทำงรำชกำร 

25  
 

4. ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
     เป็นกำรพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรท่ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน กำรยอมรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้อื่น และยอมรับในควำมสำมำรถของผู้ร่วมงำนทุกระดับ 

25  
 

 
คะแนนรวมส่ำหรับคุณลักษณะเฉพำะบุคคล  ................................ คะแนน 
 
สรุปกำรประเมิน  (     ) ผ่ำนกำรประเมิน  (ได้คะแนนไม่น้อยกว่ำ 60) 
   (     ) ไม่ผ่ำนกำรประเมิน (ได้คะแนนน้อยกว่ำ 60) 
 
 

     (ลงชื่อ) ............................................................. ผู้ประเมิน  
             (.................................................................)  
              ต่ำแหน่ง  ผู้บังคับบัญชำต่่ำกว่ำส่ำนัก/กอง/กลุ่ม 1 ระดับ  
                 วันที่ .............................................................. ... 
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ส่วนที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
        (ส าหรับคณะกรรมการประเมินบุคคล)  
            

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

1. ทักษะ องค์ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
ที่ขอประเมิน  
     (ประเมินจำกกำรสอบข้อเขียน และหรือกำรสัมภำษณ์ และหรือกำร 
ทดสอบกำรปฏิบัติงำน  ขึ้นอยู่กับคณะกรรมกำรฯ ก่ำหนด) 
 

60 
 
 

 
 

2. คุณภาพและประสิทธิภาพของผลงานดีเด่น/ผลงานส าคัญ 
    พิจำรณำจำก 
    ก. ควำมยุ่งยำกในกำรปฏิบัติงำน 
    ข. ควำมสอดคล้องกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต่ำแหน่งที่ขอประเมิน 
    (ประเมินจำกเอกสำรตำมแบบ สบค.ลจ. 06) 
 

20  

3. ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี 
    พิจำรณำจำก 
    ก. ปริมำณงำน และควำมยุ่งยำกในกำรปฏิบัติงำน 
    ข. ควำมสอดคล้องกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต่ำแหน่งที่ขอประเมิน 
     (ประเมินจำกเอกสำรตำมแบบ สบค.ลจ. 07) 
 

20 
 
 

 
 

 
คะแนนส่ำหรับส่วนที่ 4                                     ................................ คะแนน  

คะแนนรวมทั้งสิ้น 
(คะแนนส่วนที่ 3 x 0.3  + คะแนนส่วนที่ 4 x 0.7)   ................................ คะแนน  
(เกณฑ์กำรผ่ำนจะต้องได้คะแนนไม่ต่่ำกว่ำ 60 คะแนน) 
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ส่วนที่ 5 สรุปผลการประเมิน (ส าหรับคณะกรรมการประเมินบุคคล) 
   

คณะกรรมกำรได้พิจำรณำผลกำรตรวจสอบ และประเมินบุคคลและกำรปฏิบัติงำน ในส่วนที่ 3  
และ 4  ของ...........................................................................................  ซึ่งได้คะแนนรวม............. คะแนน      
ในกำรประชุมครั้งที่ ........................... วันที่.........เดือน........... ......... พ.ศ. .................... มีมติ ดังนี้ 
 

  (     ) ผ่ำนกำรประเมิน........................................................................................................... 

  (     ) ไม่ผ่ำนกำรประเมิน  เนื่องจำก.................................................................................... . 

 

 

     (ลงชื่อ) ...................................................... ประธำนกรรมกำร 

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

       

     (ลงชื่อ) ....................................................... รองประธำนกรรมกำร 

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

 

     (ลงชื่อ) ....................................................... กรรมกำร  

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

 

     (ลงชื่อ) ....................................................... กรรมกำร  

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

 

     (ลงชื่อ) ....................................................... กรรมกำร 

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

 

     (ลงชื่อ) ..................................................... กรรมกำรและเลขำนุกำร 

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

     วันที่ ........... เดือน............................ พ.ศ. ................  

 

 
 



แบบแสดงผลงานที่สอดคล้องกับต าแหน่งที่ขอประเมิน  
ประกอบการพิจารณาเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจ า 

 

ผลงำนที่ส่งประเมิน เรื่องที่ .............................................................................................................. ................... 

1. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
..............................................................................................................................................................................   

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

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

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

๒. ประโยชน์ของผลงำน
............................................................. .................................................................................................................  

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

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

3. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน
.............................................................................................................................................. ................................ 

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

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

4. แนวทำงกำรแก้ไข
............................................................................................................................. ................................................. 

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

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

 ขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริง 

 
 

(ลงชื่อ) .............................................ผู้ขอรับกำรประเมินเพ่ือเปลี่ยนสำยงำน          

       (.....................................................)    
 ต่ำแหน่ง ..................................................ระดับ..............    
 วันที่ ................................................................................    
 
 
 
 
 

 
 

สบค.ลจ.0๖ 

 



แบบแสดงผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ป ี
 

ชื่อ ............................................................................................................................. .......................................... 

ต่ำแหน่ง ....................................................................................................... ต่ำแหน่งเลขที่ .............................. 

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

ล่ำดับ รำยละเอียด/ประเภทงำน หน่วยนับ ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ........... 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ........... 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
ขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริง   ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำชั้นต้น 
 
(ลงชื่อ) .............................................................            .............................................................. 
 (...........................................................)            ............................................................. 

เจ้ำของผลงำน     ............................................................. 
            วันที่ .............................................   ............................................................. 
 

(ลงชื่อ) ................................................................. 
             (...............................................................)                         
                                                                      ต่ำแหน่ง ผู้บังคับบัญชำต่่ำกว่ำส่ำนัก/กอง 1 ระดับ              
                                                                      วันที่ ...................................................................... 

สบค.ลจ.0๗ 

 



ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 

 
  ตำมท่ี..................................................................... ต่ำแหน่ง.......................................... .......... 
ต่ำแหน่งเลขท่ี ..................... สังกัด.............................................................................. ..........................................  
ได้เสนอผลงำนดีเด่น/ผลงำนส่ำคัญที่สอดคล้องกับต่ำแหน่งที่ขอประเมิน เพ่ือขอเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต่ำแหน่ง) 
และกลุ่มงำน จ่ำนวน....................เรื่อง/ชิ้นงำน ดังนี้ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

และผลกำรปฏิบัติงำนย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 255..... ถึงปีงบประมำณ พ.ศ. 255..... ) 

โดยข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นผลงำนของผู้ขอรับกำรประเมิน และปฏิบัติงำนจริง มิใช่ผลงำนของผู้อื่น 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  

 (     ) สมควรเปลีย่นสำยงำน (ช่ือต่ำแหน่ง) และกลุ่มงำนลูกจ้ำงประจำ่ 
 (     ) ยังไม่สมควรเปลี่ยนสำยงำน (ช่ือตำ่แหน่ง) และกลุ่มงำนลูกจ้ำงประจำ่ เนื่องจำก............................... 

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

 

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

ต่ำแหน่ง ผู้บังคับบัญชำต่่ำกว่ำส่ำนัก/กอง/กลุ่ม 1 ระดับ 
                วันที่................................................................. 

 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  

 (     ) เห็นด้วย กับกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินบุคคลฯ และผลงำนท่ีขอประเมิน 
สมควรไดร้ับกำรเปลี่ยนสำยงำน (ช่ือต่ำแหน่ง) และกลุ่มงำนลูกจ้ำงประจ่ำ 

 (     ) ไม่เห็นด้วย กับกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินบุคคลฯ และผลงำนท่ีขอประเมิน 

ยังไม่สมควรไดร้ับกำรเปลี่ยนสำยงำน(ช่ือต่ำแหน่ง) และกลุ่มงำนลูกจำ้งประจ่ำ   เนื่องจำก......................................................... 

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

 

 

(ลงชื่อ) ..........................................................         
             (นำยพงศ์ศักดิ์  อรุณวิจิตรสกุล)  

       ผู้อ่ำนวยกำรส่ำนักงำนชลประทำนที่ 11 
     วันที่.................................................................     
 

 

สบค.ลจ.0๘ 

 



บัญชีรายช่ือลูกจ้างประจ าที่ได้รับการคัดเลือกให้เปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจ า 

กรณีใช้ระยะเวลา    ส านัก/กอง/กลุ่ม ........................................................................................ 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)..........................................................................ต่ำแหน่งผู้อ่ำนวยกำรส่ำนัก /กอง ................................................................ ..........  
ขอรับรองรำยชื่อลูกจ้ำงประจ่ำดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติ กำรประเมินและตรวจสอบเอกสำรอย่ำงถูกต้อง และเป็นธรรม 

 

             ลงชื่อ ..................................................................... 
                                                                                                                                                                 (นำยพงศ์ศักดิ์  อรุณวิจิตรสกุล) 
                                                                                                                                                             ผู้อ่ำนวยกำรส่ำนักงำนชลประทำนที่ 11 
                                                                                                                                                         วันที่.................................................................... 

*ในการเรียงล าดับบัญชีรายชื่อให้เรียงล าดับตามคะแนนสรุปที่ได้จากมากไปน้อย 
* หมายเหตุ ใช้ 1 แบบฟอร์มต่อ 1 ชื่อต าแหน่งที่ขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจ า

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล คะแนน เลขที่ต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่ง 

(เดิม) 
ชื่อต าแหน่งท่ี 
ขอเปลี่ยน 

อัตราค่าจ้าง ณ  
ปัจจุบัน 

อัตราค่าจ้าง 
(ในต าแหน่งที่ขอเปลี่ยน) 

๑. ........................................................... ............ .......................... ............................................ ......................................... .............................. ............................. 

๒. ........................................................... ............ .......................... ............................................ ......................................... .............................. ............................. 

๓. ........................................................... ............ .......................... ............................................ ......................................... .............................. ............................. 

๔. ........................................................... ............ .......................... ............................................ ......................................... .............................. ............................. 

๕. ........................................................... ............ .......................... ............................................ ......................................... .............................. ............................. 

๖. ........................................................... ............ .......................... ............................................ ......................................... .............................. ............................. 

๗. ........................................................... ............ .......................... ............................................ ......................................... .............................. ............................. 

8. ........................................................... ............ .......................... ............................................ ......................................... .............................. ............................. 

สบค.ลจ.0๙ 

 



 



แบบแสดงเหตุผลและความจ าเป็น 
ในการขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจ า 

1. เหตุผลและความจ าเป็น (การเขียนเหตุผลและความจ าเป็นต้องชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นของภารกิจ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปริมาณงาน คุณภาพของงาน จ านวนอัตราก าลัง เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างไร) 

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

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

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

2 . ประโยชน์ ที่ หน่ วยงานจะได้ รับจากการเปลี่ ยน สายงาน  (ชื่ อต าแหน่ ง) และกลุ่ ม งาน  
(ให้ระบุว่าหน่วยงานได้รับประโยชน์อย่างไรและท าให้หน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้อย่างไร) 

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

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

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

3. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

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

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

      (ลงชื่อ) .....................................................  
                (..................................................)  
     ต่ำแหน่ง ผู้บังคับบัญชำต่่ำกว่ำส่ำนัก/กอง/กลุ่ม 1 ระดับ 
                      วันที่ ........................................ ....... 
4. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้นไป 

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

............................................................................................................................................................................... 
 
 
      (ลงชื่อ) .....................................................  
                (นำยพงศ์ศักดิ์  อรุณวิจิตรสกุล) 
         ต่ำแหน่ง ผู้อ่ำนวยกำรส่ำนักงำนชลประทำนที่ 11 
                       วันที่ ............................................... 

สบค.ลจ.0๑ 



แผนภูมิโครงสร้างแสดงอัตราก าลังข้าราชการ พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจ าของหน่วยงาน (ใหม่) 
 

    
ส่ำนัก/ กอง.................................................... 

  

 

     
  

     
     

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
    

     
  

     
  

ข้ำรำชกำร 
 

  
นักจัดกำรงำนทั่วไประดับปฏิบัติกำรหรือช่ำนำญกำรหรือช่ำนำญกำรพิเศษ   ๑ 

 

  
นักจัดกำรงำนทั่วไประดับปฏิบัติกำรหรือช่ำนำญกำร 

 
  ๒ 

 

  
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับปฏิบัติงำน หรือช่ำนำญงำน 

 
  ๔ 

 

  
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงำนหรือช่ำนำญงำน 

 
  ๓ 

 
  

เจ้ำพนักงำนพัสดุ  ระดับปฏิบัติงำนหรือช่ำนำญงำน       ๒ 
 

     
  

     
  

              
  ลูกจ้ำงประจ่ำ 

 
พนักงำนรำชกำร 

พนักงำนกำรเงินและบัญชี  ส 3 (30000) ๑ 
 

เจ้ำพนักงำนธุรกำร     ๑ 
พนักงำนพิมพ์ ส 3 (*30001,30002,30003) ๓ 

 
  

   
  

พนักงำนบริกำรเอกสำรทั่วไป บ 1 (30005) ๑ 
 

          

 

 

 

* หมายเหตุ ให้ท าเครื่องหมาย * หน้าเลขท่ีต าแหน่งของลูกจ้างประจ าที่ขอเปลี่ยนต าแหน่ง 

สบค.ลจ.0๒ 

ตัวอย่าง 



ต่ำแหน่ง............................................................... 

วันที่.................................................................... 
 

 

บัญชีแสดงอัตราก าลังข้าราชการ พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจ า (ใหม่) 
 

ส่วน/โครงการ/ส านักงาน..........................................................ส านัก/กอง.................................................................. 

ต าแหน่งข้าราชการ จ านวน ต าแหน่งลูกจ้างประจ า จ านวน ต าแหน่งพนักงานราชการ จ านวน 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
รวม 0   0   0 

ขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง เป็นจริงทุกประกำร 

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

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

สบค.ลจ.0๓ 



ใบสมัครขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน 
ลูกจ้างประจ ากรมชลประทาน 

จำกต่ำแหน่ง...................................................กลุ่มงำน.................................................ระดับ.. .............. 

เป็นต่ำแหน่ง...................................................กลุ่มงำน.................................................ระดับ................  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน (ส าหรับผู้รับการประเมินกรอก) 

ชื่อ – สกุล (นำย/นำง/นำงสำว) ของผู้รับกำรประเมิน .........................................................................................  

เกิดวันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ................ อำยุ ...............ป.ี........ ....เดือน 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่............................ถนน..............................................ต่ำบล/แขวง....................................  

อ่ำเภอ/เขต ....................................................จังหวัด........................................โทรศัพท์........ ............................. 

มีคุณวุฒิกำรศึกษำ............................................................................................................ .................................... 

ได้รับกำรบรรจุเป็นลูกจ้ำงประจ่ำเมื่อ.....................................................ต่ำแหน่ง................................................. 

ฝ่ำย/ส่วน/โครงกำร..............................................................................ส่ำนัก/กอง..................... .......................... 

ด่ำรงต่ำแหน่งปัจจุบันเมื่อ.......................................................................ต่ำแหน่ง................................................  

ต่ำแหน่งเลขท่ี .......................................................... อัตรำจ้ำงเดือนละ........................................................บำท 

ฝ่ำย/ส่วน/โครงกำร..............................................................................ส่ำนัก/กอง............................ ................... 

ข้ำพเจ้ำขอสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้ำงประจ่ำ เพ่ือเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต่ำแหน่ง) และกลุ่มงำน  
ลูกจ้ำงประจ่ำให้ด่ำรงต่ำแหน่ง..............................................................................................................................  

 

ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวเป็นจริงทุกประกำร 

 

 

                     (ลงชื่อ)...................................................................ผู้ขอรับกำรประเมิน 
                                       (....................................................................) 

                      ต่ำแหน่ง.................................................................. 
                      วันที่ .............เดือน........................ พ.ศ. ................ 
 

 

 
 

สบค.ลจ.0๔ 

 



แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจ า 
กรณีใช้ระยะเวลาประกอบคุณวุฒิ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน 

 1. ชื่อผู้รับกำรประเมิน...................................................................................................... ................. 

 2. ปัจจุบันด่ำรงต่ำแหน่ง................................................ระดับ..........ต่ำแหน่งเลขท่ี..........................  

     ส่วน/ฝ่ำย.............................................................สว่น/ศูนย์/โครงกำร.......................................... 

     ส่ำนัก/กอง/กลุ่ม.................................................................................................. ......................... 

 3. วุฒิกำรศึกษำ (เรียงจำกวุฒิบรรจุ) 

      วุฒิ   พ.ศ. (ท่ีส่ำเร็จกำรศึกษำ)   สถำนศึกษำ 

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

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

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

 4. ประวัติกำรท่ำงำน  

  ต่ำแหน่ง   วัน เดือน ปี อัตรำค่ำจ้ำง  สังกัด 

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

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

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

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

 5. ต่ำแหน่งที่ขอประเมิน .................................... .............ระดับ..........ต่ำแหน่งเลขท่ี........................ 

     กลุ่ม/ฝ่ำย.................................................... ส่วน/ศูนย์/โครงกำร............................................ .... 

     ส่ำนัก/กอง/กลุ่ม................................................................ ........................................................... 

     * เคยปฏิบัติงำนด้ำนนี้มำแล้วเป็นระยะเวลำ....................ป ี........................ เดือน 

 6. ระยะเวลำที่ด่ำรงต่ำแหน่งปัจจุบัน จ่ำนวน ....................ปี ........................ เดือน  

 7. ลักษณะงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต่ำแหน่งปัจจุบัน 

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

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

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

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

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

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

 

สบค.ลจ.0๕ 

 



- 2 - 

 
      8. ลักษณะงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต่ำแหน่งที่ขอประเมิน 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

     9. ผลงำนดีเด่น/ผลงำนส่ำคัญท่ีสอดคล้องกับต่ำแหน่งที่ขอประเมิน 
             (อย่างน้อย 1 เรื่อง ไม่เกิน 3 เรื่อง โดยให้เรียงตามล าดับความส าคัญ) 

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

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

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

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

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

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

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

 

      

   (ลงชื่อ) ....................................................... ผู้รับกำรประเมินเพ่ือเปลี่ ยนสำยงำน 

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

   ต่ำแหน่ง .............................................. ระดับ ............    
  

 
 
 
 
 



- 3 - 
 
ส่วนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล (ส าหรับการเจ้าหน้าที่) 
 
 1. ระยะเวลาการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน 

  คุณวุฒิ....................................................................... สำขำวิชำ...................................... ........ 

  (     ) ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต่ำแหน่ง 
  (     ) ไม่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต่ำแหน่ง 
  (     ) กระทรวงกำรคลังไม่ได้ก่ำหนดไว้เป็นคุณสมบัติเฉพำะต่ำแหน่ง 

 2. ระยะเวลาการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน 

  (     ) มีระยะเวลำกำรมอบหมำยหน้ำที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต่ำแหน่งที่สำมำรถเทียบเคียงได้  
   กับงำนในสำยงำนใหม่ ดังนี้ 
   มอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่....................................................................................................  
   ระดับ........................................เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ.........................ปี  

 3. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ถ้ามี) 

  (     ) เป็นผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ในระดับชั้นงำนที่มีควำมสัมพันธ์กับลักษณะงำน  
   ในหน้ำที่ คือ ผ่ำนกำรทดสอบฝีมือแรงงำน ระดับ.................................................................. 

 4. อัตราค่าจ้าง เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่่ำของต่ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 

  (     ) ต่่ำกว่ำขั้นต่่ำ 
  (     ) เท่ำกับขั้นต่่ำ 
  (     ) สูงกว่ำขั้นต่่ำ 
 
 5. ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย 

  (     ) เคยถูกลงโทษทำงวินัย .................................................. เมื่อ....................................... 
  (     ) อยู่ระหว่ำงถูกสอบสวนทำงวินัย 
  (     ) อยู่ระหว่ำงถูกลงโทษทำงวินัย 
  (     ) ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยและไม่อยู่ในระหว่ำงถูกสอบสวยหรือถูกลงโทษทำงวินัย 
 

สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่กระทรวงการคลังก าหนด 

  (     ) ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต่ำแหน่ง 
  (     ) ไม่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะต่ำแหน่ง 

 
 
      (ลงชื่อ) .....................................................................  
                      (นำงมำลีรัตน์  เทียนถวำย) 
                                                                                       บส.ชป.11 
                 วันที่ ........................................ .............................. 
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ส่วนที่ 3 การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

1. ความประพฤติ 
    เป็นกำรพิจำรณำอุปนิสัยและควำมประพฤติส่วนตัว ตลอดจนกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำย ระเบียบ แบบแผน และข้อบังคับของส่วนรำชกำร กำรรักษำวินัย 
โดยพิจำรณำจำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรท่ำงำน และพฤติกรรมที่ปรำกฎทำงอ่ืน 

25  
 

2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
    เป็นกำรพิจำรณำควำมตั้งใจในกำรท่ำงำน ควำมมุ่งมั่นที่จะท่ำงำนที่ได้รับ
มอบหมำยให้ส่ำเร็จเป็นผลดี กำรไม่ละเลย ต่องำน รวมถึงควำมเต็มใจ และ
ควำมกล้ำที่จะรับผิดชอบต่อผลเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น ไม่ปัดควำมรับผิดชอบ 
และควำมตั้งใจที่จะพัฒนำหรือปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น 

25  
 

3. ความอุตสาหะ 
    เป็นกำรพิจำรณำควำมมีมำนะ อดทน และเอำใจใส่ในหน้ำที่กำรงำน 
ควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำน ควำมขยันหมั่นเพียร และกำรอุทิศเวลำ 
ให้กับทำงรำชกำร 

25  
 

4. ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
     เป็นกำรพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรท่ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน กำรยอมรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้อื่น และยอมรับในควำมสำมำรถของผู้ร่วมงำนทุกระดับ 

25  
 

 
คะแนนรวมส่ำหรับคุณลักษณะเฉพำะบุคคล  ................................ คะแนน 
 
สรุปกำรประเมิน  (     ) ผ่ำนกำรประเมิน  (ได้คะแนนไม่น้อยกว่ำ 60) 
   (     ) ไม่ผ่ำนกำรประเมิน (ได้คะแนนน้อยกว่ำ 60) 
 
 

     (ลงชื่อ) ............................................................. ผู้ประเมิน  
             (.................................................................)  
              ต่ำแหน่ง  ผู้บังคับบัญชำต่่ำกว่ำส่ำนัก/กอง/กลุ่ม 1 ระดับ  
                 วันที่ .............................................................. ... 
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ส่วนที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
        (ส าหรับคณะกรรมการประเมินบุคคล)  
            

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

1. ทักษะ องค์ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
ที่ขอประเมิน  
     (ประเมินจำกกำรสอบข้อเขียน และหรือกำรสัมภำษณ์ และหรือกำร 
ทดสอบกำรปฏิบัติงำน  ขึ้นอยู่กับคณะกรรมกำรฯ ก่ำหนด) 
 

60 
 
 

 
 

2. คุณภาพและประสิทธิภาพของผลงานดีเด่น/ผลงานส าคัญ 
    พิจำรณำจำก 
    ก. ควำมยุ่งยำกในกำรปฏิบัติงำน 
    ข. ควำมสอดคล้องกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต่ำแหน่งที่ขอประเมิน 
    (ประเมินจำกเอกสำรตำมแบบ สบค.ลจ. 06) 
 

20  

3. ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี 
    พิจำรณำจำก 
    ก. ปริมำณงำน และควำมยุ่งยำกในกำรปฏิบัติงำน 
    ข. ควำมสอดคล้องกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต่ำแหน่งที่ขอประเมิน 
     (ประเมินจำกเอกสำรตำมแบบ สบค.ลจ. 07) 
 

20 
 
 

 
 

 
คะแนนส่ำหรับส่วนที่ 4                                     ................................ คะแนน  

คะแนนรวมทั้งสิ้น 
(คะแนนส่วนที่ 3 x 0.3  + คะแนนส่วนที่ 4 x 0.7)   ................................ คะแนน  
(เกณฑ์กำรผ่ำนจะต้องได้คะแนนไม่ต่่ำกว่ำ 60 คะแนน) 
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ส่วนที่ 5 สรุปผลการประเมิน (ส าหรับคณะกรรมการประเมินบุคคล) 
   

คณะกรรมกำรได้พิจำรณำผลกำรตรวจสอบ และประเมินบุคคลและกำรปฏิบัติงำน ในส่วนที่ 3  
และ 4  ของ...........................................................................................  ซึ่งได้คะแนนรวม............. คะแนน      
ในกำรประชุมครั้งที่ ........................... วันที่.........เดือน.................... พ.ศ. .................... มีมติ ดังนี้  
 

  (     ) ผ่ำนกำรประเมิน........................................................................................................... 

  (     ) ไม่ผ่ำนกำรประเมิน  เนื่องจำก.................................................................................... . 

 

 

     (ลงชื่อ) ...................................................... ประธำนกรรมกำร 

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

       

     (ลงชื่อ) ....................................................... รองประธำนกรรมกำร 

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

 

     (ลงชื่อ) ....................................................... กรรมกำร  

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

 

     (ลงชื่อ) ....................................................... กรรมกำร 

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

 

     (ลงชื่อ) ....................................................... กรรมกำร  

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

 

     (ลงชื่อ) ..................................................... กรรมกำรและเลขำนุกำร 

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

     วันที่ ........... เดือน............................ พ.ศ. ................  

 

 
 



แบบแสดงผลงานที่สอดคล้องกับต าแหน่งที่ขอประเมิน  
ประกอบการพิจารณาเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจ า 

 

ผลงำนที่ส่งประเมิน เรื่องที่ .............................................................................................................. ................... 

1. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
............................................................................................................... ...............................................................   

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

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

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

๒. ประโยชน์ของผลงำน
............................................................. .................................................................................................................  

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

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

3. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน
.............................................................................................................................................. ................................ 

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

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

4. แนวทำงกำรแก้ไข
............................................................................................................................. ................................................. 

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

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

 ขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริง 

 
 

(ลงชื่อ) .............................................ผู้ขอรับกำรประเมินเพ่ือเปลี่ยนสำยงำน          

       (.....................................................)    
 ต่ำแหน่ง ..................................................ระดับ..............    
 วันที่ ................................................................................    
 
 
 
 
 

 
 

สบค.ลจ.0๖ 

 



แบบแสดงผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ป ี
 

ชื่อ ............................................................................................................................. .......................................... 

ต่ำแหน่ง ....................................................................................................... ต่ำแหน่งเลขที่ .............................. 

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

ล่ำดับ รำยละเอียด/ประเภทงำน หน่วยนับ ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ........... 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ........... 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
ขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริง   ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำชั้นต้น 
 
(ลงชื่อ) .............................................................            .............................................................. 
 (...........................................................)            ............................................................. 

เจ้ำของผลงำน     ............................................................. 
            วันที่ .............................................   ............................................................. 
 

(ลงชื่อ) ................................................................. 
             (...............................................................)                         
                                                                      ต่ำแหน่ง ผู้บังคับบัญชำต่่ำกว่ำส่ำนัก/กอง 1 ระดับ              
                                                                      วันที่ ...................................................................... 

สบค.ลจ.0๗ 

 



ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 

 
  ตำมท่ี..................................................................... ต่ำแหน่ง.......................................... .......... 
ต่ำแหน่งเลขท่ี ..................... สังกัด.............................................................................. ..........................................  
ได้เสนอผลงำนดีเด่น/ผลงำนส่ำคัญที่สอดคล้องกับต่ำแหน่งที่ขอประเมิน เพ่ือขอเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต่ำแหน่ง) 
และกลุ่มงำน จ่ำนวน....................เรื่อง/ชิ้นงำน ดังนี้ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

และผลกำรปฏิบัติงำนย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 255..... ถึงปีงบประมำณ พ.ศ. 255..... ) 

โดยข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นผลงำนของผู้ขอรับกำรประเมิน และปฏิบัติงำนจริง มิใช่ผลงำนของผู้อื่น 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  

 (     ) สมควรเปลีย่นสำยงำน (ช่ือต่ำแหน่ง) และกลุ่มงำนลูกจ้ำงประจำ่ 
 (     ) ยังไม่สมควรเปลี่ยนสำยงำน (ช่ือตำ่แหน่ง) และกลุ่มงำนลูกจ้ำงประจำ่ เนื่องจำก............................... 

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

 

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

ต่ำแหน่ง ผู้บังคับบัญชำต่่ำกว่ำส่ำนัก/กอง/กลุ่ม 1 ระดับ 
                วันที่................................................................. 

 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  

 (     ) เห็นด้วย กับกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินบุคคลฯ และผลงำนท่ีขอประเมิน 
สมควรไดร้ับกำรเปลี่ยนสำยงำน (ช่ือต่ำแหน่ง) และกลุ่มงำนลูกจ้ำงประจ่ำ 

 (     ) ไม่เห็นด้วย กับกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินบุคคลฯ และผลงำนท่ีขอประเมิน 

ยังไม่สมควรไดร้ับกำรเปลี่ยนสำยงำน(ช่ือต่ำแหน่ง) และกลุ่มงำนลูกจำ้งประจ่ำ   เนื่องจำก......................................................... 

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

 

 

(ลงชื่อ) ..........................................................         
             (นำยพงศ์ศักดิ์  อรุณวิจิตรสกุล)  

       ผู้อ่ำนวยกำรส่ำนักงำนชลประทำนที่ 11 
     วันที่.................................................................     
 

 

สบค.ลจ.0๘ 

 



บัญชีรายช่ือลูกจ้างประจ าที่ได้รับการคัดเลือกให้เปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจ า 

กรณีใช้ระยะเวลาประกอบคุณวุฒิ    ส านัก/กอง/กลุ่ม ........................................................................................ 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)..........................................................................ต่ำแหน่งผู้อ่ำนวยกำรส่ำนัก /กอง ................................................................ ..........  
ขอรับรองรำยชื่อลูกจ้ำงประจ่ำดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติ กำรประเมินและตรวจสอบเอกสำรอย่ำงถูกต้อง และเป็นธรรม 

 

             ลงชื่อ ............................................................... ...... 
                                                                                                                                                                 (นำยพงศ์ศักดิ์  อรุณวิจิตรสกุล) 
                                                                                                                                                             ผู้อ่ำนวยกำรส่ำนักงำนชลประทำนที่ 11 
                                                                                                                                                         วันที่.................................................................... 

*ในการเรียงล าดับบัญชีรายชื่อให้เรียงล าดับตามคะแนนสรุปที่ได้จากมากไปน้อย 
* หมายเหตุ ใช้ 1 แบบฟอร์มต่อ 1 ชื่อต าแหน่งที่ขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจ า

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล คะแนน เลขที่ต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่ง 

(เดิม) 
ชื่อต าแหน่งท่ี 
ขอเปลี่ยน 

อัตราค่าจ้าง ณ  
ปัจจุบัน 

อัตราค่าจ้าง 
(ในต าแหน่งที่ขอเปลี่ยน) 

๑. ........................................................... ............ .......................... ............................................ ......................................... .............................. ............................. 

๒. ........................................................... ............ .......................... ............................................ ......................................... .............................. ............................. 

๓. ........................................................... ............ .......................... ............................................ ......................................... .............................. ............................. 

๔. ........................................................... ............ .......................... ............................................ ......................................... .............................. ............................. 

๕. ........................................................... ............ .......................... ............................................ ......................................... .............................. ............................. 

๖. ........................................................... ............ .......................... ............................................ ......................................... .............................. ............................. 

๗. ........................................................... ............ .......................... ............................................ ......................................... .............................. ............................. 
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