ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เรื่องที่เสนอให้ประเมิน
๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
เรื่อง การปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำสังกัดกองพัฒนาระบบหลัก
สำนักการระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อง การจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อบริหารและติดตามการปรับระดับชั้นงาน
ของตำแหน่งลูกจ้างประจำสังกัดสำนักการระบายน้ำ

เสนอโดย
นางสาวมานัสวี วรโชติกนั ตพัฒน์
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(ตำแหน่งเลขที่ สก.สนน. 27)
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ
สำนักการระบายน้ำ

ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
1. ชื่อผลงาน การปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำสังกัดกองพัฒนาระบบหลัก
สำนักการระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
๒. ระยะเวลาที่ดำเนินการ 7 สิงหาคม 2560 – 21 กันยายน ๒๕๖0
๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการดำเนินการ
3.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
3.2 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ. 2535
3.3 ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสุดและสูงสุดของลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๘
3.4 ข้ อบั งคั บกรุ งเทพมหานครว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การให้ ลู กจ้ างประจำของกรุ งเทพมหานครได้ รั บ
อัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ พ.ศ. 2560
3.5 ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสุดและสูงสุดของลูกจ้าง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. ๒๕61
3.6 ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562
3.7 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
3.8 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ งลู กจ้ างประจำกรุ งเทพมหานคร ตามมติ อ.ก.ก. วิ สามั ญเกี่ ยวกั บบุ คลากร
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
3.9 คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2447/2560 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
เพื่อปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3.10 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งลูกจ้างกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
3.11 หนั งสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/598 ลงวันที่ 22 สิ งหาคม 2562 เรื่อง หลั กเกณฑ์การประเมิน
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงขึ้นของลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร
แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินการ
แนวคิดที่ใช้ในการดำเนินการปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ แก้ปัญหา และการพัฒนา
กระบวนการดำเนิ นงานที่ มีคุณภาพตามวงจร PDCA ของ ศาสตราจารย์ เดมมิ่ง (Deming’ s cycle) ประกอบด้วย
การวางแผน (Plan) การดำเนินงาน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง (Act)
ผู้ขอรับการประเมินได้ นำความรู้และทั กษะตามวงจร PDCA ไปใช้ในการวางแผนงาน (Plan) การนำ
แผนงานไปสู่การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check) และการแก้ไขปัญหาที่ทำให้งานไม่บรรลุตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (Act) ดังนั้นการดำเนินการตามการหมุนวงรอบเดมมิ่ง PDCA อย่างต่อเนื่อง
จึ งถื อเป็ นสิ่ งสำคั ญที่ ทำให้ การบริ หารงานการปรับระดับชั้ นงานของตำแหน่ งลู กจ้ างประจำ ทำจนกว่าจะบรรลุ
เป้าหมายหรือแก้ปัญหาได้สำเร็จตามทีว่ างแผนงานไว้ แสดงโดยแผนภูมิกระบวนการ PDCA ดังนี้

-2๔. สรุปสาระสำคัญของเรื่องและขั้นตอนการดำเนินการ
๔.๑ สรุปสาระสำคัญของเรื่อง
ลูกจ้างประจำเป็นทรัพยากรที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานครให้สามารถ
ดำเนิ นงานได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย ความก้าวหน้าในสายงานของลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย
กลุ่มงานบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน และกลุ่มงานช่าง จึงมีความจำเป็นยิ่งโดยเฉพาะการแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
ให้ได้รับการปรับระดับชั้นงานที่สูงขึ้น ช่วยส่งเสริมขวัญ กำลังใจ เกิดแรงจูงใจในการทำงานและพัฒนาตนเองให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กรุ ง เทพมหานครได้ มี คำสั่ งกรุ งเทพมหานคร ที่ 2447/2560 ลงวั นที่ 3 สิ งหาคม 2560 เรื่ อง
หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การคั ดเลื อกเพื่ อปรั บระดั บชั้ นงานของตำแหน่ งลู กจ้ างประจำสั งกั ดกรุ งเทพมหานคร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดให้ หน่ วยงานในสั งกั ดกรุ งเทพมหานครมี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการคั ดเลื อก
เพื่ อปรั บระดั บชั้ นงานของตำแหน่ งลู กจ้ างประจำ ให้ ดำเนิ น การได้ ปี งบประมาณละหนึ่ งครั้ ง ตามระยะเวลาที่
ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ เนื่องจากลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักการระบายน้ำ
มี จำนวนมาก ส่ งผลให้ การตรวจสอบคุ ณสมบั ติ เฉพาะสำหรั บตำแหน่ งและการนั บระยะเวลาการดำรงตำแหน่ งของ
ลูกจ้างประจำเกิดความล่าช้า ดังนั้นเพื่อให้การปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำจะสามารถดำเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยนั้น ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้ าที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรั บตำแหน่ งที่ จะปรั บระดั บชั้ นงาน การนั บระยะเวลาการดำรงตำแหน่ งของลู กจ้ างประจำและอั ตราค่ าจ้ าง
ของลู กจ้ างประจำให้ ถู กต้ องครบถ้ วนภายในกรอบเวลาที่ กำหนด โดยยึ ด ตามหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การคั ดเลื อก
เพื่อปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร
๔.2 ขั้นตอนการดำเนินการ
เมื่อได้รับหนังสือจากสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ด่วนทีส่ ุด ที่ กท 0404/10731 ลงวันที่ 3 สิงหาคม
2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อปรับระดับชั้นงานของตำแหน่ งลูกจ้างประจำสั งกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว ผู้ขอรับการประเมินดำเนินการดังนี้
4.2.1 จั ดทำหนั งสื อเวียนแจ้ งส่ วนราชการในสั งกั ดสำนั กการระบายน้ ำ ให้ ดำเนิ นการตรวจสอบ
คุณสมบัติของลูกจ้างประจำตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำสังกัด
กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และจัดส่งเอกสารการเสนอขอการปรับระดับชั้นงานของตำแหน่ง
ลูกจ้างประจำ ให้กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
4.2.2 จั ดทำหนั งสื อเวี ยนแจ้ งส่ วนราชการในสั งกั ดสำนั กการระบายน้ ำ เพื่ อซั กซ้ อมความเข้ าใจ
ในแนวทางปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การคั ดเลื อกเพื่ อปรั บระดั บชั้ นงานของตำแหน่ งลู กจ้ างประจำสั งกั ด
กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.2.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำสังกัด
สำนักการระบายน้ำ
4.2.4 ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกจ้างประจำตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงาน
ของตำแหน่งลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.2.5 รับเอกสารจากส่วนราชการในสังกัด รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชี
รายชื่อลู กจ้ างประจำผู้ ที่ผ่ านการประเมินเพื่อปรับระดั บชั้นงานของส่ วนราชการในสังกัดสำนักการระบายน้ ำ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
4.2.6 จั ดทำบั ญ ชี รายชื่ อลู กจ้ างประจำผู้ ที่ ผ่ านการประเมิ น เพื่ อปรั บ ระดั บ ชั้ นงาน สั งกั ด
สำนั กการระบายน้ ำ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 และจั ดส่ งไฟล์ ข้ อมู ลให้ กองการเจ้ าหน้ าที่ สำนั กปลั ด
กรุงเทพมหานคร

-34.2.7 รับหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/14046 ลงวันที่
2 ตุลาคม 2560 เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2979/2560 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง แต่งตั้ง
ลูกจ้างประจำ และจัดทำหนังสือเสนอเลขานุการสำนักการระบายน้ำลงนาม เพื่อเวียนแจ้งส่วนราชการในสังกัด
สำนักการระบายน้ำ
4.2.8 รับหนังสือกรุงเทพมหานคร ด่วนมาก ที่ กท 0404/184 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง
ขอให้ ตรวจสอบคำสั่ งแต่ งตั้ งลู กจ้ างประจำ (ปรั บระดั บชั้ นงาน) และจั ดทำหนั งสื อเวี ยนแจ้ งส่ วนราชการในสั งกั ด
สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันรายชื่อลูกจ้างประจำในสังกัดว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติอยู่ในหลักเกณฑ์
ที่จะได้ปรับระดับชั้นงาน และมีสภาพการเป็นลูกจ้างประจำอยู่ในวันที่ 28 กันยายน 2560 และส่งผลการตรวจสอบ
ให้กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ และกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ควบคู่กับส่วนราชการ
4.2.9 รับเอกสารจากส่วนราชการในสังกัดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและยืนยันรายชื่อ
ลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักการระบายน้ำ 2,340 ราย ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้ปรับระดับชั้นงาน
และมีสภาพการเป็นลูกจ้างประจำอยู่ในวันที่ 28 กันยายน 2560 พร้อมจัดทำหนังสือส่งกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
กรุงเทพมหานคร
๕. ผู้ร่วมดำเนินการ “ไม่มี”
๖. ส่วนของงานทีผ่ ้เู สนอเป็นผู้ปฏิบัติ
ผู้ ขอรั บ การประเมิ นมี ห น้ าที่ รั บผิ ดชอบการปรั บระดั บชั้ นงานของตำแหน่ งลู กจ้ างประจำสั งกั ด
กองพัฒนาระบบหลัก สำนักการระบายน้ำ และได้รับมอบหมายงานจากหัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ
ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ประสานงานและดำเนินการแจ้งส่วนราชการในสังกัดสำนักการระบายน้ำ ให้ดำเนินการพิจารณา
คุณสมบัติของลูกจ้างประจำตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำสังกัด
กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
6.1 จั ดทำหนั งสื อเสนอเลขานุ การสำนั กการระบายน้ ำลงนาม เพื่ อเวี ยนแจ้ งส่ วนราชการในสั งกั ด
สำนั กการระบายน้ ำ เกี่ยวกับหลั กเกณฑ์ และวิธีการคั ดเลื อกเพื่ อปรั บระดับชั้นงานของตำแหน่ งลู กจ้ างประจำสั งกั ด
กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบคุณสมบัติของลูกจ้างประจำในสังกัด
และแจ้งผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานทราบ และส่งใบสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่ 7 – 15 สิงหาคม
2560 ตามระยะเวลาที่ ก รุ งเทพมหานครกำหนด โดยกำหนดให้ ส่ ว นราชการในสั งกั ด จั ดส่ งบั ญชี รายชื่ อ
ลูกจ้างประจำที่ผ่ านการประเมินเพื่อขอปรับระดับชั้นงานที่สูงขึ้น ให้ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ
ภายในวันที่ 11 กันยายน 2560 พร้อมแบบฟอร์มในการจัดทำ ประกอบด้วย
6.1.1 แบบคำขอประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
6.1.2 แบบประเมินการสัมภาษณ์ของลูกจ้างประจำ
6.1.3 แบบสรุปผลการทดสอบความสามารถในการพิมพ์
6.1.4 หนังสือยินยอมการปรับระดับระดับชั้นงานสูงขึน้ (เงินติดดาวน์)
6.1.5 หนังสือรับรอง (กรณีปรับระดับชั้นงาน)
6.1.6 บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำทีผ่ ่านการประเมินเพื่อขอปรับระดับชั้นงานที่สูงขึน้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
6.2 จัดทำหนังสือเสนอหัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ ลงนามเพื่อเวียนแจ้งส่วนราชการ
ในสังกัดสำนักการระบายน้ำ เพื่อประชุมซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
เพื่อปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผู้ขอรับ
การประเมินจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อใช้ประกอบการประชุมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือ
สั่ งการที่ เกี่ ย วข้ อ งในการปรั บ ระดั บ ชั้ น งานของกรุง เทพมหานคร เพื่ อ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ของส่ วนราชการในสั งกั ด

-4นั กทรั พยากรบุ คคล ที่ เข้ าร่ วมประชุ ม ได้ ทราบแนวทางปฏิ บั ติ ในการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ของลู กจ้ างประจำ
เพื่ อปรั บระดับชั้ นงาน ให้ ถู กต้ องตามกฎระเบี ยบ หลั กเกณฑ์ และวิธีการที่ กำหนดอย่ างเคร่ งครัด และจัดส่ งเอกสาร
ทีเ่ กี่ยวข้องให้แล้วเสร็จทันระยะเวลาตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครกําหนดให้ดำเนินการ ดังนี้
6.2.1 ให้ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ และฝ่ายบริหารงานทั่วไปของแต่ละส่วนราชการ
สํารวจตําแหน่งลูกจ้างประจําที่ปรับระดับชั้นงานได้ และตรวจสอบคุณสมบัติ ของลูกจ้างประจำตามคุณสมบัติ เฉพาะ
สําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งลูกจ้างประจํา
6.2.2 ให้ผู้บังคับบัญชาของลูกจ้างประจําที่สามารถปรับระดับชั้นงานประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ตามแบบที่ปลัดกรุงเทพมหานครกําหนด
6.2.3 ให้ ส่ วนราชการจั ดส่ งบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ที่ผ่ านการประเมินเพื่ อปรับระดับชั้นงาน
ประจำปี พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว พร้อมแบบประเมินให้กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ ภายในกำหนด
6.3 จัดทำคำสั่งสำนักการระบายน้ำ ที่ 266/2560 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิ นเพื่ อปรั บระดั บชั้ นงานของตำแหน่ งลู กจ้ างประจำสั งกั ดสำนั กการระบายน้ ำ เพื่ อดำเนิ นการสอบข้ อเขี ยน
สอบสัมภาษณ์ และทดสอบการปฏิบัตติ ำแหน่งพนักงานพิมพ์ ทุกระดับ ประกอบด้วย คณะกรรมการ 9 ชุด (รายละเอียด
ปรากฏตามภาคผนวก ก)
6.4 การตรวจสอบคุ ณสมบั ติของลูกจ้างประจำตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลื อกเพื่ อปรับระดับชั้นงานของ
ตำแหน่ งลู กจ้ างประจำสั งกัดกรุ งเทพมหานคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ ขอรับการประเมิ นได้ ดำเนิ นการ
ตรวจสอบประวัติลูกจ้างประจำ ในสังกัดกองพัฒนาระบบหลัก สำนักการระบายน้ำ ตามคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน และกลุ่มงานสนับสนุน ดังนี้
1. กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
๑.1 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานสถานที่
การปรับระดับชั้นจากระดับ บ 1 เป็นระดับ บ 2 ลูกจ้างประจำต้องได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่า
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงกว่า (9,400 บาท) ใช้วิธีการประเมินบุ คคล โดยมีคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง คือ
(1) แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ ๑ และดำรงตำแหน่ง
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
(2) มีความรู้ความสามารถและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้ มาแล้ ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ
(3) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่
2. กลุ่มงานสนับสนุน
2.1 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
การปรับระดับชั้นจากระดับ ส 1 เป็นระดับ ส 2 ลูกจ้างประจำต้องได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่า
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงกว่า (11,500 บาท) ใช้วิธีการประเมินบุคคล โดยมีคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง คือ
(1) แต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๑ ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี หรือ
(2) แต่ งตั้ งจากผู้ มี ความรู้ ความสามารถเหมาะสมและมี ความชํ านาญงานในหน้ าที่ และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามภาคผนวก ข)

-5ในการนั บ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ ง นั บ ตั้ งแต่ วั น ที่ ได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง
เป็ นลูกจ้างประจำ ถึงวันปิ ดรั บสมัคร ระหว่างวันที่ 7 – 15 สิ งหาคม 2560 สำหรับการใช้วิธีประเมินบุคคล ได้แก่
การประเมินตามแบบคำขอประเมินบุคคล ซึง่ ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน
จากการตรวจสอบคุณสมบัติของลูกจ้างประจำสังกัดกองพัฒนาระบบหลัก สำนักการระบายน้ำ
เกีย่ วกับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปรากฏว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว จำนวน 19 ราย ดังนี้
1. กลุ่มบริการพื้นฐาน
- ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 6 ราย
- ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 4 ราย
2. กลุ่มงานสนับสนุน
- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 9 ราย
6.5 รับเอกสารจากส่วนราชการในสังกัด เพื่อรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชีรายชื่อ
ลู ก จ้ างประจำผู้ ที่ ผ่ านการประเมิ น เพื่ อ ปรั บระดั บชั้ นงานของส่ วนราชการในสั งกั ดสำนั กการระบายน้ ำ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ซึ่งผู้ขอรับการประเมินดำเนินการตรวจสอบเอกสารจากส่วนราชการ
ที่ จั ดส่ งบั ญชี รายชื่ อลู กจ้ างประจำในสั งกั ดที่ ผ่ านการประเมิ นเพื่ อปรั บระดั บชั้ นงาน ส่ งให้ กลุ่ มงานการเจ้ าหน้ าที่
สำนั กงานเลขานุ การ เนื่ องจากผู้ ขอรั บ การประเมิ นต้ องตรวจสอบความถู กต้ องในภาพรวมของส่ วนราชการ
สังกัดสำนั กการระบายน้ ำ ประกอบด้วย กลุ่มงานบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน และกลุ่ มงานช่าง แต่ละตำแหน่ง
มีความแตกต่างกัน จึงต้องดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งลูกจ้างประจํา และได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการประเมินที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างประจำผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ ตามแบบฟอร์ม ดังนี้
6.5.1 แบบคำขอประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้ขอรับการประเมิน)
1.1 ชื่อ ชื่อสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด วุฒิการศึกษา
1.๒ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่งเลขที่ กลุ่มงาน (บริการพื้ นฐาน/สนับสนุน/ช่าง)
สังกัด เมื่อวันที่ รวมระยะเวลา ปี / เดือน อัตราค่าจ้าง
1.๓ ขอประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่งเลขที่ กลุ่มงาน (บริการพื้นฐาน/สนับสนุน/ช่าง)
สังกัด
1.๔ หน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ
ทั้ ง นี้ ลู ก จ้ า งประจำผู้ ข อรั บ การประเมิ น เซ็ น ชื่ อ เพื่ อ รั บ รองว่ า ข้ อ มู ล ข้ า งต้ น เป็ น ความจริ ง
ทุกประการและรับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณสมบัตขิ องบุคคล (ผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที)่
ผู้ขอรับการประเมินในฐานะนักทรัพยากรบุคคล ได้ตรวจสอบความถูกต้องของคุณสมบัติของลูกจ้างประจำ
สั งกั ดกองพั ฒนาระบบหลั ก จำนวน 19 คน และรับเอกสารที่ ผ่ านการตรวจคุ ณสมบั ติ และความถูกต้ องของข้ อมู ลจาก
นักทรัพยากรบุคคล ที่ควบคุมดูแลลูกจ้างประจำของแต่ละส่วนราชการ จำนวน 8 ส่วนราชการ มาเพื่อตรวจสอบกลั่นกรอง
ความถูกต้องของข้อมูลของผู้ที่ได้รับการปรับระดับชั้นงานที่สูงขึ้นอีกครั้ง ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.1 ลูกจ้างประจำต้องมีคุณสมบัติครบตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

-62.๒ อัตราค่าจ้ าง เปรียบเที ยบกับอั ตราค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งให้ ปรับระดั บ
ชั้น งาน ว่า ต่ ำกว่าขั้ น ต่ ำ เท่ ากั บ ขั้น ต่ ำ หรื อ สู งกว่าขั้ น ต่ ำ ทั้ งนี้ ลู ก จ้ างประจำที่ ได้ ป รับ ระดั บ ชั้ น งานที่ สู งขึ้ น
ต้องได้รับอัตราค่าจ้างไม่ตำ่ กว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงกว่า
2.๓ จำนวนวัน ลาป่ ว ย ลากิจ มาปฏิ บั ติ ง านสาย และการขาดราชการ ของปี งบประมาณ
ที่ผ่านมา ๓ ปีงบประมาณ (เป็นข้อมูลเพื่อให้ผู้ประเมินใช้ประกอบการพิจารณาปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ
กรุงเทพมหานคร)
2.๔ พฤติ ก ารณ์ ท างวินั ย ไม่ เคยถูก ลงโทษทางวินั ยและไม่ อยู่ ในระหว่างถูก สอบสวน หรือ
ถูกลงโทษทางวินัย หรือเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินัย ระบุคำสั่ง
และข้อหาที่โดนสอบสวนทาง วิ นั ย (เป็ นข้อมู ล เพื่ อให้ ผู้ ป ระเมินใช้ประกอบการพิ จารณาปรั บระดั บ ชั้ น งาน
ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร)
สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล ว่ามีคุณสมบัตคิ รบถ้วนสามารถปรับระดับชั้นงานได้
หรื อ ขาดคุ ณ สมบั ติ ไม่ ส ามารถปรั บ ระดั บ ชั้ น งานได้ หั ว หน้ า กลุ่ ม งานการเจ้ าหน้ า ที่ สำนั ก งานเลขานุ ก าร
สำนั ก การระบายน้ ำ เป็ น ผู้ ล งนาม หลั งจากที่ นั กทรั พ ยากรบุ คคลได้ ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติข องบุ คคลถูก ต้อ ง
ครบถ้วนแล้ว
ตอนที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติ งานและคุณลักษณะบุคคล โดยผู้บังคับบัญชา การสอบ
สัมภาษณ์ การสอบข้อเขียน และการทดสอบปฏิบัติ ให้ดำเนินการระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่
13 กั น ยายน 2560 ตามระยะเวลาที่ ก รุง เทพมหานครกำหนดไว้ ซึ่ ง การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานและ
คุณลักษณะบุคคล ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้คะแนน รวม 100 คะแนน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินบุคคล ดังนี้
จากระดับ 1 เป็นระดับ 2 หรือระดับ 2/หัวหน้า คะแนนประเมินไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
ตอนที่ 4 สรุปความเห็นในการประเมินบุคคล ผู้มีอำนาจการประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
4.1 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (หัวหน้ากลุม่ งาน/หัวหน้าฝ่าย)
4.2 ผู้มีอำนาจประเมินสำนัก คือ หัวหน้ากลุม่ งาน หรือหัวหน้าฝ่าย
4.3 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ (ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า)
4.4 ผู้มีอำนาจประเมินสำนัก คือ ผู้อำนวยการกอง หรือเลขานุการสำนัก
4.5 ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน (กรณีความเห็นของผู้บังคับบัญชา 2 ระดับ แตกต่างกัน)
4.6 ผู้มีอำนาจประเมินสำนัก คือ ผู้อำนวยการสำนัก
6.5.2 แบบประเมินการสัมภาษณ์ของลูกจ้างประจำ
ชื่อ (ผู้ขอรับการประเมิน) ตำแหน่งปัจจุบัน ระดับ ตำแหน่งเลขที่ กลุ่มงาน (บริการพื้นฐาน/สนับสนุน/ช่าง)
สังกัด เพื่อขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง ระดับ ซึ่งการประเมินผลการสัมภาษณ์ของลูกจ้างประจำ คณะกรรมการพิจารณาให้
คะแนน รวม 100 คะแนน จากระดับ 2 เป็นระดับ 2/หัวหน้า ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
6.5.3 หนังสือยินยอมการปรับระดับระดับชั้นงานสูงขึน้ (เงินติดดาวน์)
กรณีลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิ์รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน (เงินติดดาวน์) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่ าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 1 เมษายน 2547 หากลูกจ้างประจำมีความประสงค์ขอปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ต้องทำหนังสือ
ยินยอมการปรับระดับระดับชั้นงานสูงขึ้น (เงินติดดาวน์) ซึ่งจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนตามระเบียบดังกล่าวหลังจาก
ที่กรุงเทพมหานครมีคำสั่งปรับระดับชั้นงานแล้ว
นอกจากผู้ขอรับการประเมินจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของลู กจ้างประจำสังกั ดกองพั ฒนาระบบหลั ก
สำนักการระบายน้ำ แล้ว จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกจ้างประจำในภาพรวมของสำนักการระบายน้ำ ที่ได้รับ
การปรับระดับชั้นงาน จำนวน 8 ส่วนราชการ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จากนักทรัพยากรบุคคลที่ดูแลลูกจ้างประจำ
ของแต่ละส่วนราชการ และส่งให้ผู้ขอรับการประเมินเพื่อกลั่นกรองความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง จำนวน 2,321 ราย

-7ด้วยมีลูกจ้างประจำเป็นจำนวนมากประกอบกับมีหลายกลุ่มและหลายตำแหน่ ง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการตรวจสอบ
คุ ณสมบั ติ และลดระยะเวลาในการตรวจสอบ ผู้ ขอรั บการประเมิ นได้ วางแผนในการตรวจสอบลู กจ้ างประจำของ
แต่ละส่วนราชการ โดยจำแนกตามกลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน และกลุ่มงานช่าง และจัดเรียง
ตำแหน่งที่อยู่ในกลุ่มงานเดียวกันไว้ด้วยกัน เช่น
1. กลุ่มบริการพื้นฐาน
- ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
- ตำแหน่งพนักงานสถานที่
- ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
- ตำแหน่งหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย
- ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์
- ตำแหน่งคนประจำรถ
2. กลุ่มงานสนับสนุน
- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
- ตำแหน่งนายท้ายเรือ
- ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
- ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
- ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
3. กลุ่มงานช่าง
- ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป
- ตำแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา
จากการจัดแยกกลุ่มงานและตำแหน่งดังกล่าวไว้เป็นหมวดหมู่ ทำให้การตรวจสอบระยะเวลาในการดำรง
ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง และแบบประเมิน ทำได้ง่าย รวดเร็ว และข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน โดยมีจำนวนลูกจ้างประจำที่
ผ่ านการประเมิ นเพื่ อขอปรั บระดั บชั้ นงานที่ สู งขึ้ น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สั งกั ดสำนั กการระบายน้ ำ
จำนวน 2,340 ราย ประกอบด้วย กลุ่มงานบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน และกลุ่มงานช่าง ดังนี้
1. กลุ่มบริการพื้นฐาน จำนวน 1,917 ราย
- ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 1,744 ราย
- ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ปรับระดับ บ 2/หัวหน้า จำนวน 42 ราย
- ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 37 ราย
- ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 58 ราย
- ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ปรับระดับ บ 2/หัวหน้า จำนวน 2 ราย
- ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 3 ราย
- ตำแหน่งคนประจำรถ บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 31 ราย
2. กลุ่มงานสนับสนุน จำนวน 353 ราย
- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 279 ราย
- ตำแหน่งนายท้ายเรือ ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 31 ราย
- ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 21 ราย
- ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 13 ราย
- ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 9 ราย

-83. กลุ่มงานช่าง จำนวน 70 ราย
- ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 1 ปรับระดับ ช 2 จำนวน 67 ราย
- ตำแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา ช 1 ปรับระดับ ช 2 จำนวน 3 ราย
(รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามภาคผนวก ค)
6.6 จัดทำบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำที่ผ่านการประเมินเพื่อขอปรับระดับชั้นงานที่สูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเรียงลำดับตามบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
และช่องอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างประจำทีอ่ ตั ราค่าจ้างเต็มขั้นและค่าตอบแทนพิเศษ (ร้อยละ) ณ วันที่ 1 เมษายน 2560
วั นที่ ดำรงตำแหน่ งปั จจุ บั น คื อ วั นที่ ได้ รั บการจ้ างและแต่ งตั้ ง หรื อวั นที่ ได้ รั บการแต่ งตั้ งให้ เปลี่ ยนตำแหน่ งใหม่
(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ค)
ผู้ขอรับการประเมินได้จดั ส่งบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ที่ผ่านการประเมินเพื่อปรับระดับชั้นงาน สังกัด
สำนักการระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ CD โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
และไฟล์ข้อมูลให้กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐
6.7 รับหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/14046 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560
ส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2979/2560 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำและ
ผู้ขอรับการประเมินจัดทำหนังสือเสนอเลขานุการสำนักการระบายน้ำลงนาม เพื่อเวียนแจ้งส่วนราชการในสังกัด
สำนักการระบายน้ำ ทราบ
6.8 รั บหนั งสื อจากกรุ งเทพมหานคร ด่ วนมาก ที่ กท 0404/184 ลงวั นที่ 23 กุ มภาพั นธ์ 2561
แจ้งหน่วยงานตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ (ปรับระดับชั้นงาน) ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2979/2560
ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 ในสั งกัดสำนั กการระบายน้ ำ จำนวน 2,340 ราย ให้ ดำรงตำแหน่ งสู งขึ้นว่าเป็ นผู้ มี
คุณสมบัติอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการปรับระดับชั้นงานและมีสภาพการเป็นลูกจ้างประจำอยู่ในวันที่ 28 กันยายน
2560 หรือไม่ ซึ่งสำนักงานเลขานุการได้จัดทำหนังสือ ที่ กท 1001/271 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวียนแจ้งหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักการระบายน้ำ ตรวจสอบและยืนยันรายชื่อ และส่งให้กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561
6.9 รั บหนั งสื อจากส่ วนราชการในสั งกั ด แจ้ งผลการตรวจสอบและยื นยันรายชื่อลู กจ้างประจำที่ ได้ รับการแต่ งตั้ ง
ตามคำสั่งดังกล่าว มีคุณสมบัติอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้ปรับระดับชั้นงานถูกต้องครบถ้วน จำนวน 2,340 ราย จึงได้จัดทำ
หนังสือยืนยันรายชื่อส่งกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๗. ผลสำเร็จของงาน
7.1 ร้ อยละ 100 การปรั บระดั บชั้ นงานของตำแหน่ งลู กจ้ างประจำสั งกั ดสำนั กการระบายน้ ำ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 2,340 ราย มีความถูกต้องสมบูรณ์
7.2 จั ดส่ งบั ญชี รายชื่ อลู กจ้ างประจำผู้ ที่ ผ่ านการประเมิ นเพื่ อปรั บระดั บชั้ นงานให้ กองการเจ้ าหน้ าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เสร็จทันตามระยะเวลาทีป่ ลัดกรุงเทพมหานครกำหนด
7.3 การปรั บระดั บชั้ นงานของตำแหน่ งลู กจ้ างประจำสั งกั ดสำนั กการระบายน้ ำ ทำให้ ลู กจ้ างประจำเกิ ด
ความก้าวหน้าในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ช่วยส่งเสริมขวัญ กำลังใจ เกิดแรงจูงใจในการทำงานและพัฒนาตนเอง
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๘. การนำไปใช้ประโยชน์
8.1 สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคลในสังกัดสำนักการระบายน้ำ จำนวน
9 คน ได้
8.2 สามารถใช้เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ งานของส่ วนราชการในสั งกั ดสำนั ก การระบายน้ ำ จำนวน
8 ส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
สำนักงานระบบควบคุมน้ำ กองระบบท่อระบายน้ำ กองระบบคลอง กองสารสนเทศระบายน้ำ กองเครื่องจักรกล

-9๙. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ
กรุ งเทพมหานครได้ แ ต่ งตั้ งลู ก จ้ า งให้ ลู ก จ้ า งประจำในระดั บ ชั้ น งานตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2554
ฅตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกําหนดคุณ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ งลู กจ้างกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม 2554 ได้กําหนดให้มีตําแหน่งลูกจ้างประจํากรุงเทพมหานคร จํานวน ๓ กลุ่มงาน ได้แก่
กลุม่ งานบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน และกลุ่มงานช่าง ซึ่งแต่ละกลุ่มงานได้กําหนดระดับชั้นงานแตกต่างกัน
และในปี พ.ศ. 2560 ได้กําหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการคัดเลื อกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้ สู งขึ้นของตําแหน่ง
ลูกจ้างประจําสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นปีแรก ประกอบกับกรุงเทพมหานคร
ได้กำหนดระยะเวลาให้ทุกหน่วยงานดำเนินการรับสมั ครและคัดเลือกในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ด้วยระยะเวลา
การดำเนินงานการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำสังกัดสำนักการระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในระยะเวลาที่จำกัด ประกอบกับมีลูกจ้างประจำเป็นจำนวนมาก จำนวน 2,340 ราย ทำให้สำนักการระบายน้ำ
ต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินการ ดังนี้
9.1 การตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของลูกจ้างประจำเกี่ ยวกับการนับระยะเวลาในการ
ดำรงตำแหน่งและอัตราค่าจ้างต้องตรวจสอบข้อมูลจากแฟ้มประวัติของลูกจ้างประจำทุกราย ซึ่งต้องใช้เวลามาก
ในการเก็บข้อมูล แต่ไม่เคยมีการบันทึกฐานข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากสำนักการระบายน้ำ
มี ลู ก จ้ า งประจำซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ค วรได้ รั บ ปรั บ ระดั บ ชั้ น งานเป็ น จำนวนมาก ทำให้ ต้ องเร่ งรี บตรวจสอบ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของลูกจ้างประจำที่จะขอปรับระดับชั้นงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับ
การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง และแบบประเมิน ทำให้การเสนอขอปรับระดับชั้นงานเกิดความล่าช้า
9.2 ส่ วนราชการในสังกัดส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนื่องมาจากยั งขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการนับระยะเวลาหรือบันทึกข้อมูลในแบบประเมินไม่ครบถ้วน จึงต้องส่งเอกสารกลับไปให้ส่วนราชการแก้ไขใหม่
๑๐. ข้อเสนอแนะ
ทัง้ นี้เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเกี่ยวกับการปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ
สังกัดสำนักการระบายน้ำ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ
กรุงเทพมหานคร เกิดประสิทธิภาพและและมีประสิทธิผลที่คุ้มค่า ผู้ขอรับการประเมินจึงขอเสนอแนะวิธีการดำเนินการ
ดังนี้
10.1 นั กทรัพยากรบุ คคล เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ปฏิ บั ติ งานของส่ วนราชการในสั งกัด ควรเตรียมดำเนิ นการล่ วงหน้ า
ในการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของลูกจ้างประจำที่จะขอปรับระดับชั้นงานประจำปีงบประมาณถัดไป
การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง เพื่อลดความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูล ทำให้การเสนอ
ขอปรับระดับชั้นงานเกิดความรวดเร็วและถูกต้องครบถ้วนภายในกรอบเวลาที่กำหนด
10.2 การตรวจสอบคุณสมบัติต้องทำทุกส่วนราชการและฝ่ายการเจ้าหน้าที่จะทำให้ สามารถสอบทาน
ความถูกต้องของผู้มีคุณสมบัติได้ครบถ้วนทำให้ลูกจ้างประจำไม่เสียสิทธิ์ในการปรับระดับชั้นงานและเอกสาร
มีความถูกต้องสมบูรณ์
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ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ............................................................

ผู้ขอรับการประเมิน
............/................../...............
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ....................................................
(...................................................)
ตำแหน่ง...............................................
............/................../..............
ผู้บังคับบัญชาทีค่ วบคุมดูแลการดำเนินการ

ลงชื่อ....................................................
(...................................................)
ตำแหน่ง...............................................
............/................../..............

ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพือ่ พัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
ของนางสาวมานัสวี วรโชติกันตพัฒน์
เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(ตำแหน่งเลขที่ สก.สนน. 27) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ
เรื่อง การจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปเพือ่ บริหารและติดตามการปรับระดับชั้นงาน
ของตำแหน่งลูกจ้างประจำสังกัดสำนักการระบายน้ำ
หลักการและเหตุผล
กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) ตามกรอบ
การพัฒ นากรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิด ร่วมคิด ร่วมสร้างกรุ งเทพเทพมหานคร เพื่ อพัฒ นาไปสู่เป้าหมาย
“มหานครแห่ งเอเชีย ” ในปี พ.ศ. 2575 ได้กำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริห ารจัด การ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย 7.3 มีแนวทางการพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กำหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าประสงค์ 7.5.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยกรุงเทพมหานครมีการนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับภาระหน้าที่หลักของกรุงเทพมหานคร
และใช้ในการบริหารสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย
กลุ่มงานบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน และกลุ่มงานช่าง ให้ดำเนินการได้ปีงบประมาณละหนึ่งครั้ง ตามระยะเวลาที่
ปลั ดกรุงเทพมหานครกำหนด เนื่ องจากลูกจ้างประจำในสั งกัดสำนักการระบายน้ำมีจำนวนมาก ส่ งผลให้ การ
ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของลูกจ้างประจำเกิดความล่าช้า
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญในชีวิตประจำวัน และเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่มีบทบาท
สำคัญ อันจะนำไปสู่การสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา สำเร็จลุล่วงตาม
เป้ าหมายที่ วางแผนไว้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น หน่ วยงานและส่ วนราชการในสั งกั ด ควรนำเทคโนโลยี สารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล
ผู้ ขอรั บ การประเมิ น จึ งเห็ นควรจั ดทำโปรแกรมสำเร็ จรู ป เพื่ อบริ ห ารและติ ดตามการปรั บระดั บ
ชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำสังกัดสำนักการระบายน้ ำ เพื่ อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิ บัติงานเกี่ยวกั บ
การปรับระดับชั้นงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความรวดเร็ว เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ มีฐานข้อมูลที่เป็นระบบ
ช่ วยลดขั้ นตอนการตรวจสอบเอกสาร ทำให้ ป ระหยั ดเวลาในการตรวจสอบข้ อมู ลบุ คคลและคุ ณ สมบั ติ ของ
ลูกจ้างประจำ ลดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงและตรวจสอบได้
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย
๑. เพื่ อเพิ่มประสิทธิภ าพการตรวจสอบคุณ สมบัติการปรับ ระดับชั้น งานของลูกจ้ างประจำและ
ลดขั้ น ตอนการตรวจสอบเอกสารของฝ่ า ยการเจ้ า หน้ า ที่ สำนั ก งานเลขานุ ก าร สำนั ก การระบายน้ ำ ของ
ลูกจ้างประจำทีม่ คี ุณสมบัตปิ รับระดับชั้นงานครบตามหลักเกณฑ์
2. เพื่ อ นำโปรแกรมสำเร็ จ รูป มาช่ ว ยบริห ารและติ ด ตามการปรั บ ระดั บ ชั้ น งานลู ก จ้ างประจำ
มีฐานข้อมูลถูกต้องและตรวจสอบได้
3. เพื่ อมี ฐานข้อมูลระบบงานบุ คลากรด้านข้อมูล บุ คคลครบถ้ว นสมบู รณ์ สามารถให้ ข้อมูล กับ
ส่วนราชการในสังกัด และผู้บริหาร ได้อย่างรวดเร็ว
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เนื่องจากการบริหารงานภาครัฐที่ผ่านมาได้ดำเนินการขับเคลื่ อนนโยบาย “Thailand 4.0”
ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ภาครัฐจึงต้องมุ่งเน้นความคล่องตัวเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน
ภาครัฐสู่ “ระบบราชการ 4.0” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
โปร่งใสในการบริหารงาน และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น
การปรับ ระดับชั้ น งานของตำแหน่งลูกจ้างประจำสังกัด สำนั กการระบายน้ ำ ในทุกระดับ ชั้ น
จะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยต้องยึดหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชั้นงาน
ที่สู งขึ้น ของลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนดไว้และการจัดทำโปรแกรม
สำเร็จรูป เพื่ อบริห ารและติ ดตามการปรับระดับชั้น งานของตำแหน่ งลูกจ้างประจำสังกัด สำนั กการระบายน้ำ
ที่จะเสนอขอปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำที่มีคุณสมบัติครบในปีงบประมาณทำให้มีฐานข้อมูล
อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล รวบรวมข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล
ผู้ขอรับการประเมินเห็นว่าการปฏิบัติงานด้านข้อมูลบุคคลในภาพรวมของสำนักการระบายน้ำ
ยังคงใช้วิธีการตรวจสอบจากเอกสาร ทั้งผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบแต่ละส่วนราชการ และนั กทรัพยากรบุคคล
บ่อยครั้งข้อมูลระหว่างส่วนราชการและฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ไม่ตรงกัน
ทำให้ต้องดำเนินการตรวจสอบเอกสารใหม่ ก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้ขอรับการประเมิน
จึ ง มี แ นวคิ ด ในการจั ด ทำโปรแกรมสำเร็ จ รู ป เพื่ อ บริ ห ารและติ ด ตามการปรั บ ระดั บ ชั้ น งานของตำแหน่ ง
ลูกจ้างประจำสังกัดสำนักการระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณสมบัติการปรับระดับชั้นงานของ
ลูกจ้างประจำและลดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ
ของลูกจ้ างประจำที่มี คุณ สมบั ติ ป รับ ระดับชั้นงานครบตามหลั กเกณฑ์ มี ฐานข้อมู ล ถูกต้องและตรวจสอบได้
สามารถให้ข้อมูลกับส่วนราชการในสังกัด และผู้บริหาร ได้อย่างรวดเร็ว
ข้อเสนอ
ปัจจุบันข้อมูลประวัติบุคคลของลูกจ้างประจำ วันดำรงตำแหน่งปัจจุบัน และอัตราค่าจ้างของ
ลู ก จ้ างประจำ เจ้ าหน้ าที่ ข องส่ ว นราชการที่ รับ ผิ ด ชอบ ทั้ งในระดั บ กลุ่ ม งาน กอง และสำนั ก งาน ยั งคงใช้
วิธี ต รวจสอบข้ อ มู ล จากเอกสาร ยั งไม่ ได้ จั ดทำฐานข้ อมู ล ด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ างเป็ น ระบบ ทำให้
การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ เฉพาะสำหรับ ตำแหน่งที่ จะปรับระดับชั้ น งาน การนั บระยะเวลาการดำรงตำแหน่ ง
ของลูกจ้างประจำ ต้องใช้เวลานานในการตรวจสอบและคิดคำนวณอายุงาน เนื่องจากไม่มีข้อมูลประวัติบุคคล
ของสำนักการระบายน้ำในภาพรวม ทำให้การตรวจสอบเกิดความล่าช้าและผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงได้
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการ
ตรวจสอบคุณ สมบั ติ เฉพาะสำหรับ ตำแหน่งของลู กจ้างประจำที่จะมี สิทธิ์ได้ปรับ ระดั บชั้นงานที่สูงขึ้น ดังนั้ น
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒ นาและปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลประวัติบุคคลของลูกจ้างประจำสังกัด
สำนักการระบายน้ำ อย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของลูกจ้างประจำ และอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ เพือ่ บริหารและติดตาม
การปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การสนับสนุนการปฏิบัติงานทีม่ ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผู้ ขอรับการประเมินมี ข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดทำโปรแกรมสำเร็ จรู ปเพื่ อบริหารและติ ดตามการปรั บ
ระดั บชั้ นงานของตำแหน่ งลู กจ้ างประจำสั งกั ดสำนั กการระบายน้ ำ มาประยุ กต์ ใช้ ในกระบวนการปรั บระดั บชั้ นงาน
เพื่ อช่ วยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการตรวจสอบคุณ สมบัติ การปรับ ระดับ ชั้ น งานของลู กจ้างประจำและลดขั้ น ตอน
การตรวจสอบเอกสารของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำของลูกจ้างประจำที่มี
คุณสมบัติ ปรับระดับ ชั้นงานครบตามหลักเกณฑ์ และเป็นประโยชน์ให้ส่ วนราชการในสังกัดนำไปประยุกต์ใช้

-3ในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลให้เกิดความถูกต้องตรงกัน ลดความล่าช้าในการปฏิบั ติงาน ซึ่งผู้ขอรับการประเมินได้รับ
ความอนุ เคราะห์ ในการจั ดทำโปรแกรมสำเร็ จรูปจากนายสิ ทธิ ชั ย วรโชติ กันตพั ฒน์ ตำแหน่ งนั กวิ ชาการคอมพิ วเตอร์
ชำนาญการ ฝ่ายแผนงาน กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ
ขั้นตอนในการดำเนินการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 1
รูปแสดงการแบ่งส่วนของโปรแกรม

ส่วนที่ 1 คือ ส่วนข้อมูลพืน้ ฐาน
ข้อมูลพื้นฐานที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ได้จดั ทำเพื่อเป็นฐานข้อมูล
ประกอบด้วย ลำดับ ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ งและระดั บ ก่อนการปรับระดั บ ชั้ น งาน สั งกั ด ตำแหน่ ง ระดั บ
สังกัดกลุ่มงาน เลขทีต่ ำแหน่ง ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง วัน เดือน ปี ที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน
ส่ ว นที่ 2 คื อ ส่ ว นคำนวณข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย วั น ที่ ด ำรงตำแหน่ ง เดื อ น ที่ ด ำรงตำแหน่ ง
เกณฑ์ จ ำนวนปี ที่ ใช้ ป ระเมิ น วั น เดื อน ปี ที่ ครบคุณ สมบัติ ป รับ ระดับชั้ น งาน ปี ที่ครบคุณ สมบั ติ ปรั บ ระดั บ
ชั้นงาน หมายเหตุ โดยส่วนคำนวณข้อมูล มี การคำนวณ ประมวลผลข้อมูล โดยมีวิธีการเลือกข้อมูล (Filter)
(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ง)

1.4

2.1

2.2

รูปแสดงข้อมูล 2.1 – 2.2
2.1 วัน ที่ ดำรงตำแหน่ ง คือ ตัว เลขวัน ที่ แยกมาจากข้อ 1.4 วัน เดื อน ปี ที่ดำรงตำแหน่งปั จจุบั น
เช่น 30 พฤศจิกายน 2561 จะเป็นตัวเลข 30
2.2 เดือน ที่ดำรงตำแหน่ง คือ ตัวเลขเดือนแยกมาจากข้อ 1.4 วัน เดือน ปี ที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน
เช่น 30 พฤศจิกายน 2561 จะเป็นตัวเลข 11
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2.3

1.3
รูปแสดงข้อมูล 2.3
2.3 เกณฑ์คำนวณปี คือ ตัวเลขแสดงเงื่อนไขจำนวนปีที่จะต้องดำรงตำแหน่งในข้อ 1.3 มาไม่น้อยกว่า
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เช่น ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ ส 1 จะต้องดำรงตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จะเป็นตัวเลข 3

ใส่ วันที่ และเดือน ที่สิ้นสุดการรับสมัครคัดเลือกเพื่อ
แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตำแหน่งในระดับชั้นงานทีส่ ูงขึ้น

รูปแสดงวิธีการใส่ข้อมูลเพื่อคำนวณ วัน เดือน ปี ทีค่ รบคุณสมบัติปรับระดับชั้นงาน
2.4 วัน เดือน ปี ที่ครบคุณสมบัติปรับระดับชั้นงาน โดยคำนวณมาจาก 2.1 วัน ที่ดำรงตำแหน่ง 2.2
เดือน ที่ดำรงตำแหน่ง และ 2.3 เกณฑ์คำนวณปี โดยจำเป็นต้องใส่ วันที่ และเดือน ที่สิ้นสุดการรับสมัครคัดเลือก
เพื่ อ แต่ งตั้ งให้ ดํ ารงตำแหน่ งในระดั บ ชั้ น งานที่ สู งขึ้ น เช่ น ปี 2564 การรั บ สมั ค รคั ด เลื อ ก ระหว่ างวั น ที่
๑6 – ๒0 สิงหาคม ๒๕๖4 ให้ใส่ 21 ที่ช่องวัน ที่ดำรงตำแหน่ง และ 8 ที่ช่องเดือน ที่ดำรงตำแหน่ง ตามภาพ
ข้างต้น
จากนั้นสูตรจะคำนวณว่าผู้ที่มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งปัจจุบันก่อนวันที่รับสมัครคัดเลือกจะเป็นไป
ตามเกณฑ์ แต่ ห ากหลั งจากผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ด ำรงตำแหน่ งปั จจุ บั น ตั้ งแต่ วั นสิ้ นสุ ด การสมั ครคั ดเลื อกจะครบ
คุณสมบัติอีก 1 ปีถดั ไป การรับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๑6 – ๒0 สิงหาคม ๒๕๖4 ผู้มีคุณสมบัติ 2 คน คือ
ตัวอย่ างที่ 1 ดำรงตำแหน่ งพนั กงานขั บรถยนต์ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561 เกณฑ์จำนวนปี 3 ปี
จะมีคุณสมบั ติครบเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 เนื่ องจาก 30 พฤศจิกายน อยู่หลังวั นที่สิ้ นสุดของการรับสมั คร
คัดเลือกที่ ๒๑ สิงหาคม
ตัวอย่างที่ 2 ดำรงตำแหน่ งพนักงานขับรถยนต์ เมื่อ 1 มิถุนายน 2564 เกณฑ์จำนวนปี 3 ปี จะมี
คุณสมบัตคิ รบเมื่อ 1 มิถุนายน 2567 เนื่องจาก 1 มิถุนายน ก่อนวันทีส่ ิ้นสุดของการรับสมัครคัดเลือกที่ ๒๑ สิงหาคม
2.5 หมายเหตุ ลู กจ้ างประจำเมื่ อถึงเกณฑ์ การปรับระดับชั้ นงานแต่ ยังไม่ ได้ ปรับระดั บชั้นงานที่ สู งขึ้ น
เนื่องจากเลือกรับ “เงินติดดาวน์” จะแสดงหมายเหตุในช่องดังกล่าว
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รูปแสดงข้อมูลบุคคลถึงเกณฑ์ปรับระดับชั้นงานแต่ยังไม่ได้ปรับระดับ เนื่องจากเลือกรับ “เงินติดดาวน์”
ส่ ว นลู ก จ้ า งประจำที่ มี คุ ณ สมบั ติ ถึ ง เกณฑ์ ก ารปรั บ ระดั บ ชั้ น งาน ตั้ ง แต่ ปี 2562 - 2563
แล้วยังไม่ได้รบั การปรับระดับชั้นงาน เนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน หรือคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
จะบันทึกไว้วา่ ให้เสนอขอปรับระดับชั้นงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ก ารปรั บ ระดั บ ชั้ น งานของลู ก จ้ า งประจำ
และลดขั้น ตอนการตรวจสอบเอกสารของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนัก งานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำของ
ลูกจ้างประจำทีม่ คี ุณสมบัตปิ รับระดับชั้นงานครบตามหลักเกณฑ์ ทำการสืบค้นและประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็ว
๒. สำนั ก การระบายน้ ำมี ร ะบบโปรแกรมสำเร็ จ รู ป และฐานข้ อ มู ล ลู ก จ้ างประจำที่ ช่ ว ยพั ฒ นา
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปพิจารณาการปรับ
ระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำได้ถูกต้องทันเวลา
3. นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลสามารถใช้ ป ระโยชน์ ข องโปรแกรมสำเร็ จ รู ป ในการตรวจสอบข้ อ มู ล
การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของลูกจ้างประจำทีม่ ีคุณสมบัติปรับระดับชั้นงานครบตามหลักเกณฑ์ได้
ตัวชีว้ ัดความสำเร็จ
1. ร้ อยละ 100 การปรั บ ระดับ ชั้ น งานของตำแหน่ งลู กจ้ างประจำสั งกั ดสำนั ก การระบายน้ ำ
มีความถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงขึ้น
ของลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. สามารถลดขั้ น ตอนในกระบวนการดำเนิ น การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องลู ก จ้ า งประจำ
ได้ ม ากกว่ า ร้ อ ยละ 80 ส่ งผลให้ จั ด ส่ ง คำสั่ งแต่ งตั้ งลู ก จ้ างประจำ และบั ญ ชี รายชื่ อ ลู ก จ้ า งประจำผู้ ที่ ผ่ า น
การประเมินเพื่อปรับระดั บชั้นงาน ประจำปีงบประมาณ ให้สำนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
เสร็จก่อนระยะเวลาที่ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด
3. สำนั ก การระบายน้ ำ มี โปรแกรมสำเร็ จ รู ป ช่ ว ยบริ ห ารและติ ด ตามการปรั บ ระดั บ ชั้ น งาน
ลูกจ้างประจำ มีระบบฐานข้อมูลถูกต้องและตรวจสอบได้ ผู้ขอรับการประเมินคาดว่าผู้ที่นำโปรแกรมสำเร็จรูป
ไปใช้เกิดความพึงพอใจ ได้มากกว่าร้อยละ 80

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

ผู้ขอรับการประเมิน
............./................../..........

ภาคผนวก ก
คณะกรรมการประเมินเพื่อปรับระดับชั้นงาน
ของตำแหน่งลูกจ้างประจำสังกัดสำนักการระบายน้ำ

-1จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับระดับชั้นงานของ
ตำแหน่งลูกจ้างประจำสังกัดสำนักการระบายน้ำ เพือ่ ให้การปรับระดับชั้นงานเกิดความยุตธิ รรม โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ เพื่อให้ คณะกรรมการดำเนิ นการสอบข้ อเขียน สอบสั มภาษณ์ และทดสอบการปฏิบัติ ตำแหน่งพนักงานพิ มพ์
ทุกระดับ โดยกำหนดวันดำเนินการปรับระดับชั้นงานในช่วงที่กรุงเทพมหานครกำหนด ประกอบด้วย คณะกรรมการ 9 ชุด
ดังนี้
1. คณะที่ 1 คณะกรรมการสำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ
1.1 เลขานุการสำนักการระบายน้ำ ประธานกรรมการ
1.2 หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง/หัวหน้ากลุม่ งานนิติการ/
หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที/่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ
1.3 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการหรือชำนาญการ
กลุม่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะที่ 2 คณะกรรมการกองพัฒนาระบบหลัก
2.1 ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบหลัก ประธานกรรมการ
2.2 หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดกองพัฒนาระบบหลัก กรรมการ
2.3 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปกองพัฒนาระบบหลัก
กรรมการและเลขานุการ
3. คณะที่ 3 คณะกรรมการกองสารสนเทศระบายน้ำ
3.1 ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำ ประธานกรรมการ
3.2 หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดกองสารสนเทศระบายน้ำ กรรมการ
3.3 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปกองสารสนเทศระบายน้ำ
กรรมการและเลขานุการ
4. คณะที่ 4 คณะกรรมการกองระบบอาคารบังคับน้ำ
4.1 ผู้อำนวยการกองระบบอาคารบังคับน้ำ ประธานกรรมการ
4.2 หัวหน้ากลุม่ งานในสังกัดกองระบบอาคารบังคับน้ำ กรรมการ
4.3 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปกองระบบอาคารบังคับน้ำ
กรรมการและเลขานุการ
5. คณะที่ 5 คณะกรรมการกองระบบท่อระบายน้ำ
5.1 ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ ประธานกรรมการ
5.2 หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดกองระบบท่อระบายน้ำ กรรมการ
5.3 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไปกองระบบท่อระบายน้ำ
กรรมการและเลขานุการ

-26. คณะที่ 6 คณะกรรมการกองระบบคลอง
6.1 ผู้อำนวยการกองระบบคลอง ประธานกรรมการ
6.2 หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดกองระบบคลอง กรรมการ
6.3 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไปกองระบบคลอง
กรรมการและเลขานุการ
7. คณะที่ 7 คณะกรรมการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ
7.1 ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ ประธานกรรมการ
7.2 หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ กรรมการ
7.3 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไปสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ
7.4 กรรมการและเลขานุการ
8. คณะที่ 8 คณะกรรมการกองเครื่องจักรกล
8.1 ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกล ประธานกรรมการ
8.2 หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดกองเครื่องจักรกล กรรมการ
8.3 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไปกองเครื่องจักรกล
กรรมการและเลขานุการ
9. คณะที่ 9 คณะกรรมการดำเนินการทดสอบการปฏิบัติตำแหน่งพนักงานพิมพ์
9.1 หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ประธานกรรมการ
9.2 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จำนวน 2 คน กรรมการ
9.3 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ

ภาคผนวก ข
การตรวจสอบคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งลูกจ้างประจํา
กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
กลุ่มงานสนับสนุน
กลุ่มงานช่าง
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๑. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
การปรับระดับชั้นจากระดับ บ 1 เป็นระดับ บ 2 ลูกจ้างประจำต้องได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ของตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงกว่า (9,400 บาท) ใช้วิธีการประเมินบุคคล โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ
(1) แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ ๑ และดำรงตำแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
(2) มีความรู้ความสามารถและมีความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๕ ปี หรือ
(3) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
2. ตำแหน่งหัวหน้าพนักงานทัว่ ไป
การปรับระดับชั้นจากระดับ บ 1 เป็นระดับ บ 2/หัวหน้า ลูกจ้างประจำต้องได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตรา
ค่ าจ้ างขั้ นต่ ำของตำแหน่ งในระดั บชั้ นงานที่ สู งกว่ า (11,500 บาท) หน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบเป็ นผู้ บั งคั บบั ญชา
ควบคุมดูแลการปฏิบั ติงานของพนักงานทั่วไปที่ปฏิบัติงานในบริเวณเดียวกัน มีจำนวนตั้งแต่ ๑๕ คนขึ้นไป ใช้วิธีการ
ประเมินบุคคลและสอบสัมภาษณ์ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ
(1) แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ ๑ และดำรงตำแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ
(2) แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ ๒ และดำรงตำแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
3. ตำแหน่งพนักงานสถานที่
การปรับระดับชั้นจากระดับ บ 1 เป็นระดับ บ 2 ลูกจ้างประจำต้องได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ของตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงกว่า (9,400 บาท) ใช้วิธีการประเมินบุคคล โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ
(1) แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งพนักงานสถานที่ ระดับ 1 และดำรงตำแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
(2) มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
๕ ปี หรือ
(3) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
4. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
การปรับระดับชั้นจากระดับ บ 1 เป็นระดับ บ 2 ลูกจ้างประจำต้องได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ของตำแหน่ งในระดับชั้ นงานที่สู งกว่า (9,400 บาท) หน้ าที่และความรับผิ ดชอบเป็ นผู้ บังคับบัญชาควบคุมดู แลการ
ปฏิ บั ติงานของพนั กงานรักษาความปลอดภัยที่ ปฏิ บัติงานในบริเวณเดียวกัน มีจำนวนตั้ งแต่ ๑0 คนขึ้นไป ใช้วิธีการ
ประเมินบุคคล โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ
(1) แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ ๑ และดำรงตำแหน่ง
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
(2) มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๕ ปี หรือ
(3) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
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5. ตำแหน่งหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย
การปรับระดับชั้นจากระดับ บ 1 เป็นระดับ บ2/หัวหน้า ลูกจ้างประจำต้องได้รับอัตราค่าจ้ างไม่ต่ำกว่าอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่ งในระดับชั้นงานที่สูงกว่า (11,500 บาท) ใช้วิธีการประเมินบุคคลและสอบสัมภาษณ์ โดยมี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ
(1) แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งเดิม หรือ
(2) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ ๑ และดำรงตำแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
(3) แต่งตั้งจากผู้ ที่เคยดำรงตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภั ย ระดับ 2 และดำรงตำแหน่งดั งกล่ าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
6. ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์
การปรับระดับชั้นจากระดับ บ 1 เป็นระดับ บ 2 ลูกจ้างประจำต้องได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ของตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงกว่า (9,400 บาท) ใช้วิธีการประเมินบุคคล โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ
(1) แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ ระดับ ๑ และดำรงตำแหน่งดังกล่าว
ของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
(2) มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๕ ปี หรือ
(3) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
7. ตำแหน่งคนประจำรถ
การปรับระดับชั้นจากระดับ บ 1 เป็นระดับ บ 2 ลูกจ้างประจำต้องได้รบั อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ของตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงกว่า (9,400 บาท) ใช้วิธีการประเมินบุคคล โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ
(1) แต่งตั้งจากผู้ ที่เคยดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งคนประจำรถ ระดับ 1 และดำรงตำแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
(2) มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๕ ปี หรือ
(3) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
8. ตำแหน่งคนประจำเรือ
การปรับระดับชั้นจากระดับ บ 1 เป็นระดับ บ 2 ลูกจ้างประจำต้องได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ำ
ของตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงกว่า (9,400 บาท) ใช้วิธีการประเมินบุคคล โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ
(1) แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งคนประจำเรือ ระดับ 1 และดำรงตำแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
(2) มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๕ ปี หรือ
(3) ได้รบั วุฒไิ ม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
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9. ตำแหน่งพนักงานประตูน้ำ
การปรับระดับชั้นจากระดับ บ 1 เป็นระดับ บ 2 ลูกจ้างประจำต้องได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ำ
ของตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงกว่า (9,400 บาท) ใช้วิธีการประเมินบุคคล โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ
(1) แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งพนักงานประตูน้ำ ระดับ 1 และดำรงตำแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
(2) มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
๕ ปี หรือ
(3) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
กลุ่มงานสนับสนุน
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
การปรับระดับชั้นจากระดับ ส 1 เป็นระดับ ส 2 ลูกจ้างประจำต้องได้รับอัตราค่าจ้างไม่ตำ่ กว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ของตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงกว่า (11,500 บาท) ใช้วิธีการประเมินบุคคล โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ
(1) แต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่ งเดิม หรือตำแหน่ งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๑ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
(2) แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี
2. ตำแหน่งนายท้ายเรือ
การปรับระดับชั้นจากระดับ ส 1 เป็นระดับ ส 2 ลูกจ้างประจำต้องได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ของตำแหน่งในระดับชั้นงานทีส่ ูงกว่า (11,500 บาท) ใช้วิธีการประเมินบุคคล โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ
(1) แต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งนายท้ายเรือ ระดับ ๑ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๓ ปี หรือ
(2) แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี
3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
การปรับระดับชั้นจากระดับ ส 1 เป็น ส 2 ลูกจ้างประจำต้องได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของ
ตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงกว่า (11,500 บาท) ใช้วิธีการประเมินบุคคล โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ
แต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ๑ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า ๓ ปี
4. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
การปรับระดับชั้นจากระดับ ส 1 เป็นระดับ ส 2 ลูกจ้างประจำต้องได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ของตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงกว่า (15,000 บาท) ใช้วิธีการประเมินบุคคล โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ
(1) แต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ๑ ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
(2) แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
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5. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
การปรับระดับชั้นจากระดับ ส 1 เป็นระดับ ส 2 ลูกจ้างประจำต้องได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ของตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงกว่า (17,500 บาท) ใช้วิธีการประเมินบุคคล โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ
(1) แต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ๑ ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
(2) แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี
6. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์
การปรับระดับชั้นจากระดับ ส 1 เป็นระดับ ส 2 ลูกจ้างประจำต้องได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ของตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงกว่า (9,400 บาท) ใช้วิธีการประเมินบุคคลและสอบปฏิบัติ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่ง คือ
(1) แต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ๑ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า ๓ ปี หรือ
(2) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
(3) ทั้งข้อ (1) และข้อ (2) ต้องมีความรู้ความสามารถ ดังนี้
(๓.๑) สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ ๓๕ คํา และสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า
นาทีละ ๒๕ คํา หรือในอัตราความเร็วสำหรับภาษาไทย ไม่น้อยกว่านาทีละ ๒๕ คํา หรือ
(3.2) กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ และ
สำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ หรือในอัตราความเร็วสำหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 40
คำ และสำหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ
7. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์
การปรับระดับชั้นจากระดับ ส 2 เป็นระดับ ส 3 ลูกจ้างประจำต้องได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ของตำแหน่ งในระดั บชั้ นงานที่ สู งกว่ า (11,500 บาท) ใช้ วิ ธีการประเมิ นบุ คคล สอบปฏิ บั ติ และสั มภาษณ์ โดยมี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ
(1) แต่งตั้งจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ๑ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า ๕ ปี หรือ
(๒) แต่งตั้งจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ๒ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือ
(3) แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
(๔) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
(๕) ทั้งข้อ (๑) – ข้อ (๔) ต้องผ่านการทดสอบความสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศที่เหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ในอัตราความเร็วไม่น้อยกว่า นาทีละ ๕๐ คํา กรณีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องไม่น้อยกว่า
นาทีละ ๕๕ คํา
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8. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์
การปรับระดับชั้นจากระดับ ส 3 เป็นระดับ ส 4 ใช้วิธีการประเมินบุคคล สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ โดยมี
คุ ณ สมบั ติ เฉพาะสำหรั บ ตำแหน่ ง คื อ แต่ ง ตั้ ง จากผู้ ดำรงตำแหน่ ง เดิ ม หรื อ ตำแหน่ ง พนั กงานพิ มพ์
ระดั บ ๓ และได้ รั บค่ าจ้ างในอั ตราค่ าจ้ างขั้ นสู งของตำแหน่ งแล้ ว (25,670 บาท) โดยผ่ านการประเมิ นตามที่
กรุงเทพมหานครกำหนด
กลุม่ งานช่าง
1. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป
การปรับระดับชั้นจากระดับ ช 1 เป็นระดับ ช 2 ลูกจ้างประจำต้องได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ของตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงกว่า (9,400 บาท) ใช้วิธีการประเมินบุคคล โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ
(1) แต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ ๑ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือ
(2) แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและชำนาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
(3) เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่
2. ตำแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา
การปรับระดับชั้นจากระดับ ช 1 เป็นระดับ ช 2 ลูกจ้างประจำต้องได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ของตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงกว่า (11,500 บาท) ใช้วิธีการประเมินบุคคล โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ
(1) แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ๑ และดำรง
ตำแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
(2) แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
(3) ได้รับวุ ฒิ ไม่ต่ำกว่าประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพชั้ นสู ง หรือเที ยบเท่ าในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้ องกับลั กษณะงาน
ในหน้าที่
3. ตำแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องจักรกลขนาดหนัก
การปรับระดับชั้นจากระดับ ช 1 เป็นระดับ ช 2 ลูกจ้างประจำต้องได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ของตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงกว่า (11,500 บาท) ใช้วิธีการประเมินบุคคล โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ
(1) แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ๑ และ
ดำรงตำแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
(2) แต่งตั้งจากมีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
(3) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
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4. ตำแหน่งช่าง (ทุกประเภท)
การปรับระดับชั้นจากระดับ ช 1 เป็นระดับ ช 2 ลูกจ้างประจำต้องได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ของตำแหน่งในระดับชั้นงานทีส่ ูงกว่า (11,500 บาท) ใช้วิธีการประเมินบุคคล โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ
(1) แต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งช่าง (ทุกประเภท) ระดับ ๑ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า ๓ ปี หรือ
(๒) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่และ
เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ
(๓) แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
(๔) ได้รับวุฒิ ไม่ต่ำกว่าประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พชั้นสู ง หรือเที ยบเท่ าในสาขาวิชาที่ เกี่ ยวข้องกับลั กษณะงาน
ในหน้าที่ หรือ
(๕) เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
5. ตำแหน่งช่าง (ทุกประเภท)
การปรับระดับชั้นจากระดับ ช 2 เป็นระดับ ช 3 ลูกจ้างประจำต้องได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ของตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงกว่า (15,000 บาท) ใช้วิธีการประเมินบุคคลและสอบสัมภาษณ์ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง คือ
(1) แต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งช่าง (ทุกประเภท) ระดับ ๒ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า ๒ ปี หรือ
(2) แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
(๓) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
(๔) เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ
6. ตำแหน่งช่าง (ทุกประเภท)
การปรับระดับชั้นจากระดับ ช 3 เป็นระดับ ช 4 ลูกจ้างประจำต้องได้รับอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ของตำแหน่ งในระดั บชั้ นงานที่ สู งกว่า (17,500 บาท) ใช้ วิธีการประเมิ นบุ คคล สอบข้ อเขียน และสั มภาษณ์ โดยมี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ
(1) แต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งช่าง (ทุกประเภท) ระดับ ๓ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า ๒ ปี หรือ
(2) แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี หรือ
(๓) ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ภาคผนวก ค
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำทีผ่ ่านการประเมินเพื่อขอปรับระดับชั้นงานทีส่ ูงขึน้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัดสำนักการระบายน้ำ
จำนวน 2,340 ราย

-1บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำทีผ่ ่านการประเมินเพื่อขอปรับระดับชั้นงานที่สูงขึน้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัดสำนักการระบายน้ำ จำนวน 2,340 ราย ประกอบด้วย กลุ่มงานบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน
และกลุ่มงานช่าง ดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการ จำนวน 17 ราย
กลุ่มบริการพืน้ ฐาน
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 5 ราย
ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 6 ราย
กลุม่ งานสนับสนุน
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 6 ราย
2. กองพัฒนาระบบหลัก จำนวน 19 ราย
กลุ่มบริการพืน้ ฐาน
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 6 ราย
ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 4 ราย
กลุม่ งานสนับสนุน
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 9 ราย
3. กองสารสนเทศระบายน้ำ จำนวน 11 ราย
กลุ่มบริการพืน้ ฐาน
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 1 ราย
ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 2 ราย
ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 3 ราย
กลุม่ งานสนับสนุน
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 4 ราย
กลุ่มงานช่าง
ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างวิทยุ) ช 1 ปรับระดับ ช 2 จำนวน 1 ราย
4. กองระบบอาคารบังคับน้ำ จำนวน 760 ราย
กลุ่มบริการพืน้ ฐาน
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 701 ราย
ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 4 ราย
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 4 ราย
ตำแหน่งคนประจำรถ บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 5 ราย
กลุม่ งานสนับสนุน
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 36 ราย
ตำแหน่งนายท้ายเรือ ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 2 ราย
กลุม่ งานช่าง
ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทัว่ ไป (ช่างไฟฟ้า) ช 1 ปรับระดับ ช 2 จำนวน 3 ราย
ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างเครื่องยนต์) ช 1 ปรับระดับ ช 2 จำนวน 4 ราย
ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างยนต์) ช 1 ปรับระดับ ช 2 จำนวน 1 ราย

-25. กองระบบคลอง จำนวน 466 ราย
กลุ่มบริการพืน้ ฐาน
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 281 ราย
ตำแหน่งพนักงานทัว่ ไป บ 1 ปรับระดับ บ 2/หัวหน้า จำนวน 26 ราย
ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 2 ราย
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 24 ราย
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ปรับระดับ บ 2/หัวหน้า จำนวน 1 ราย
ตำแหน่งพนักงานคนประจำรถ บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 18 ราย
กลุม่ งานสนับสนุน
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 68 ราย
ตำแหน่งพนักงานนายท้ายเรือ ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 25 ราย
ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 7 ราย
ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 7 ราย
ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 7 ราย
6. กองระบบท่อระบายน้ำ จำนวน 627 ราย
กลุ่มบริการพืน้ ฐาน
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 504 ราย
ตำแหน่งพนักงานทัว่ ไป บ 1 ปรับระดับ บ 2/หัวหน้า จำนวน 16 ราย
ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 5 ราย
ตำแหน่งคนประจำรถ ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 1 ราย
กลุม่ งานสนับสนุน
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 90 ราย
ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 1 ราย
ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 4 ราย
กลุม่ งานช่าง
ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างเชื่อม) ช 1 ปรับระดับ ช 2 จำนวน 3 ราย
ตำแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา ช 1 ปรับระดับ ช 2 จำนวน 3 ราย
7. สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ จำนวน 245 ราย
กลุ่มบริการพืน้ ฐาน
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 164 ราย
ตำแหน่งพนักงานทัว่ ไป (ประจำเรือ) บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 4 ราย
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เครื่องเติมอากาศ) บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 5 ราย
ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 4 ราย
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 19 ราย
กลุ่มงานสนับสนุน
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 40 ราย
ตำแหน่งนายท้ายเรือ ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 4 ราย
ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 2 ราย

-37. สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ จำนวน 245 ราย (ต่อ)
กลุม่ งานช่าง
ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทัว่ ไป (ช่างประปา) ช 1 ปรับระดับ ช 2 จำนวน 3 ราย
8. กองเครื่องจักรกล จำนวน 195 ราย
กลุ่มบริการพืน้ ฐาน
ตำแหน่งพนักงานทัว่ ไป บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 73 ราย
ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 10 ราย
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ปรับระดับ บ 2 จำนวน 11 ราย
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 ปรับระดับ บ 2/หัวหน้า จำนวน 1 ราย
ตำแหน่งคนประจำรถ ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 7 ราย
กลุม่ งานสนับสนุน
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 26 ราย
ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 11 ราย
ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 2 ราย
ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ส 1 ปรับระดับ ส 2 จำนวน 2 ราย
กลุม่ งานช่าง
ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างไฟฟ้า) ช 1 ปรับระดับ ช 2 จำนวน 27 ราย
ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างเครื่องยนต์) ช 1 ปรับระดับ ช 2 จำนวน 23 ราย
ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างยนต์) ช 1 ปรับระดับ ช 2 จำนวน 1 ราย
ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างปะยาง) ช 1 ปรับระดับ ช 2 จำนวน 1 ราย

ภาคผนวก ง
การเลือกข้อมูล (Filter)
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อบริหารและติดตาม
การปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำสังกัดสำนักการระบายน้ำ

-1การเลือกข้อมูล (Filter)
วิธีการเลือกข้อมูลจากโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อบริหารและติดตามการปรับระดับชั้นงาน
ของตำแหน่งลูกจ้างประจำสังกัดสำนักการระบายน้ำ เพื่อแสดงข้อมูลการปรับระดับชั้นงานของตำแหน่ง
ลูกจ้างประจำสังกัดสำนักการระบายน้ำ ในแต่ละปี โดยการคลิกเลือกปี ได้จากรูป ดังนี้

รูปแสดงวิธีการเลือกข้อมูล ปีที่ได้รับการปรับระดับชั้นงาน
จะได้ผลลัพธ์รายชื่อลูกจ้างประจำ ในปีทเี่ ลือก

รูปแสดงรายชื่อลูกจ้างประจำ ปีที่ได้รับการปรับระดับชั้นงาน

-2การแสดงรูปแบบกราฟ สรุปจำนวนลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักการระบายน้ำ แยกตามสังกัด

รูปกราฟแสดงจำนวนลูกจ้างประจำ แยกตามสังกัดสำนักการระบายน้ำ

-3การแสดงรูปแบบกราฟ สรุปจำนวนลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักการระบายน้ำ แยกตามตำแหน่ง

รูปกราฟแสดงจำนวนลูกจ้างประจำ แยกตามตำแหน่ง

-4การแสดงรูปแบบกราฟ สรุปจำนวนลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักการระบายน้ำ ทีถ่ ึงเกณฑ์ปรับระดับ
ชั้นงาน แยกตามสังกัด และปี ที่ครบคุณสมบัติ

รูปกราฟแสดงจำนวนลูกจ้างประจำ แยกตามปีที่ครบคุณสมบัติ

เอกสารอ้างอิง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องในการปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร

