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ฉบับนี้ขึ้น ประกอบด้วยสาระสาคัญ 3 ส่วน ได้แก่ หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง และอัตราค่าจ้างขั้นต่า – ขั้นสูง
สานักอานวยการ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและช่วยให้หน่วยงาน
ในสังกัดสามารถบริหารอัตรากาลังลูกจ้างประจาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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สำรบัญ
หน้า
คำนำ
สำรบัญ
มำตรฐำนตำแหน่ง
กลุ่มงำนบริกำรพื้นฐำน
พนักงานทั่วไป ............................................................................................................................. ..................................................
พนักงานสถานที่ ............................................................................................................................. ...............................................
พนักงานรักษาความปลอดภัย ........................................................................................................................................................
ผู้ดูแลหมวดสถานที่ .......................................................................................................................................................................
พนักงานบริการ ............................................................................................................................. ................................................
พนักงานรับโทรศัพท์ .....................................................................................................................................................................
พนักงานโรงพิมพ์ ..........................................................................................................................................................................
พนักงานเข้าเล่ม ............................................................................................................................................................................
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ............................................................................................................................. ..........................
พนักงานซ่อมเอกสาร ............................................................................................................................. .......................................
พนักงานโสตทัศนศึกษา ................................................................................................................................................................
พนักงานบันทึกเสียง .....................................................................................................................................................................

1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11

-2หน้า
กลุม่ งำนสนับสนุน
พนักงานธุรการ ............................................................................................................................. ..............................
พนักงานพิมพ์ .............................................................................................................................................................
พนักงานห้องสมุด .......................................................................................................................................................
พนักงานนาชม ............................................................................................................................. ...............................
ผู้ชานาญการอิสลาม ...................................................................................................................................................
ผู้สอนวิชาชีพ ..............................................................................................................................................................
นายท้ายเรือ ............................................................................................................................. ..................................
พนักงานขับรถยนต์ ............................................................................................................................. .......................
กลุ่มงำนช่ำง
ช่างเขียน ....................................................................................................................................................................
ช่างไม้ ..................................................................................................................... ...................................................
ช่างปูน ............................................................................................................................. ..........................................
ช่างสี .........................................................................................................................................................................
ช่างฝีมือโรงงาน.........................................................................................................................................................
ช่างเครื่องเรือ ............................................................................................................................. ...............................
พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง .....................................................................................................................

12
14
17
19
20
21
22
23
25
27
29
32
34
36
37

-3พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา .................................................................................................................
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ...............................................................................................................
ช่างระบบน้า .....................................................................................................................................................
ช่างต่อท่อ ............................................................................................................................. ...........................
ช่างครุภัณฑ์ ............................................................................................................................. .......................
ผู้ช่วยช่างทั่วไป ...............................................................................................................................................
ภำคผนวก
- ประกาศหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการปรับระดับชั้นงานสูงขึ้น/เปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างประจา
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2554
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว83 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553
- หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553
- หนังสือสานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

หน้า
38
39
41
42
44
45

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานบริการพื้นฐาน

ลาดับ
รหัส
ที่
1

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

1101 พนักงานทั่วไป

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ
1

2

1. ปฏิบตั งิ านที่ใช้แรงงานทั่วไป ในการยก แบก
เคลือ่ นย้าย สิง่ ของ วัสดุ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบตั งิ านใช้แรงงาน ในการยก แบก เคลือ่ นย้าย
สิง่ ของ วัสดุ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ซึง่ ต้องใช้ประสบการณ์
ในงาน
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2/หัวหน้า 1. บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานทั่วไปที่ปฏิบตั งิ านในบริเวณเดียวกัน
ซึง่ มีจานวนตัง้ แต่ 10 คนขึน้ ไป
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบตั งิ าน
ในหน้าที่

5,080

14,140

1. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ 1 และดารง
ตาแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่
1. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานทั่วไป ระดับ 1 และดารง
ตาแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่แคยดารงตาแหน่งพนักงานทั่วไป
ระดับ 2 และดารงตาแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี

5,840

15,260

7,100

18,190

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานบริการพื้นฐาน

ลาดับ
รหัส
ที่
2

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

1103 พนักงานสถานที่

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ
1

2

1. ปฏบัตงิ านในการเปิด - ปิดสานักงาน ทาความสะอาด
บริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
เดินหนังสือราชการในสานักงานและนอกสถานที่
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏบัตงิ านในการเปิด - ปิดสานักงาน ทาความสะอาด
บริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
เดินหนังสือราชการในสานักงานและนอกสถานที่
ซึง่ ต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบตั งิ าน
ในหน้าที่

5,080

14,140

1. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานสถานที่ ระดับ 1 และดารง
ตาแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้ว เป็น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่

5,840

15,260

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานบริการพื้นฐาน

ลาดับ
รหัส
ที่
3

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

1105 พนักงานรักษา
ความปลอดภัย

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ
1

2

1. ปฏิบตั งิ านในการเฝ้าสถานที่ราชการ ดูแล
รับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ และความ
เรียบร้อยในบริเวณสถานที่ดงั กล่าว
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบตั งิ านในการเฝ้าสถานที่ราชการ ดูแล
รับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ และความ
เรียบร้อยในบริเวณสถานที่ดงั กล่าว ซึง่ ต้องใช้
ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2/หัวหน้า 1. บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย ซึง่ มีจานวนตัง้ แต่
10 คนขึน้ ไป ซึง่ ปฏิบตั งิ านในบริเวณเดียวกัน
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบตั งิ าน
ในหน้าที่

5,080

14,140

1. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ระดับ 1 และดารงตาแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการ
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 1
และดารงตาแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการ
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่งพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ระดับ 2 และดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 3 ปี

5,840

15,260

7,100

18,190

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานบริการพื้นฐาน

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

4

1106 ผูด้ แู ลหมวดสถานที่

5

1117 พนักงานบริการ

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ
2/หัวหน้า 1. บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานสถานที่ คนสวน พนักงานทั่วไป ตาแหน่ง
หนึง่ หรือหลายตาแหน่ง ซึง่ ปฏิบตั งิ านในบริเวณ
เดียวกัน โดยมีจานวนรวมกันตัง้ แต่ 10 คนขึน้ ไป
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1

2

1. ปฏิบตั งิ านในการบริการ ต้อนรับ และรับรองแขก
ของหน่วยงาน รวมทั้งบริการอาหารและเครื่องดืม่
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบตั งิ านในการบริการ ต้อนรับ และรับรองแขก
ของหน่วยงาน รวมทั้งบริการอาหารและเครื่องดืม่
โดยใช้ประสบการณ์และความชานาญในงาน
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

1. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่งเดิม และ
ดารงตาแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่งพนักงานทั่วไป
ระดับ 2 หรือ ตาแหน่งคนสวน ระดับ 2 หรือ ตาแหน่ง
พนักงานสถานที่ ระดับ 2 หรือ ตาแหน่งพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ระดับ 2 และดารงตาแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบตั งิ าน
ในหน้าที่

7,100

18,190

5,080

15,260

1. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานบริการ ระดับ 1 และดารง
ตาแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่

5,840

18,190

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานบริการพื้นฐาน

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

1117 พนักงานบริการ (ต่อ)

6

1119 พนักงานรับโทรศัพท์

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ
2/หัวหน้า 1. บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานบริการ
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1

2

1. ปฏิบตั งิ านในการต่อสายประจาตูก้ ลางโทรศัพท์
หรือตูส้ าขาภายในสถานที่ราชการ ให้บริการด้าน
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนดูแลบารุงรักษาเครื่อง
โทรศัพท์
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบตั งิ านในการต่อสายประจาตูก้ ลางโทรศัพท์
หรือตูส้ าขาภายในสถานที่ราชการ ให้บริการด้าน
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนดูแลบารุงรักษาเครื่อง
โทรศัพท์ ซึง่ ต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

1. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่งเดิม หรือ
พนักงานบริการ ระดับ 1 และดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่แคยดารงตาแหน่งพนักงานบริการ
ระดับ 2 และดารงตาแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบตั งิ าน
ในหน้าที่

7,100

22,220

5,080

15,260

1. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ ระดับ 1 และ
ดารงตาแหน่งดัวกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

5,840

18,190

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานบริการพื้นฐาน

ลาดับ
รหัส
ที่
7

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

1405 พนักงานโรงพิมพ์

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ
1

2

1. ปฏิบตั งิ านในการเรียงพิมพ์ดว้ ยมือหรือเครื่องจักร
2. ปฏิบตั งิ านออกแบบพิมพ์ ทาแม่พิมพ์ ทาตรายาง
จัดวางรูปเล่ม เย็บเล่ม ทาปก
3. ดูแล บารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การพิมพ์
ให้พร้อมใช้งาน
4. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบตั งิ านในการเรียงพิมพ์ดว้ ยมือหรือเครื่องจักร
ซึง่ ต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบตั งิ านออกแบบพิมพ์ ทาแม่พิมพ์ ทาตรายาง
จัดวางรูปเล่ม เย็บเล่ม ทาปก
3. ดูแล บารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การพิมพ์
ให้พร้อมใช้งาน
4. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2/หัวหน้า 1. บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบและดูแล
รับผิดชอบการปฏิบตั งิ านของพนักงานโรงพิมพ์
ตามจานวนที่เหมาะสมกับสภาพของงานแต่ไม่
น้อยกว่า 10 คน

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบตั งิ าน
ในหน้าที่

5,080

15,260

1. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานโรงพิมพ์ ระดับ 1 และดารง
ตาแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่งเดิม หรือ
ตาแหน่งพนักงานโรงพิมพ์ ระดับ 1 และดารง
ตาแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ

5,840

18,190

7,100

22,220

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานบริการพื้นฐาน

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

ระดับ

1405 พนักงานโรงพิมพ์ (ต่อ)

8

1408 พนักงานเข้าเล่ม

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1

2

1. ปฏิบตั งิ านในการเรียงหน้า ตัดขอบกระดาษ ปรุกระดาษ
เก็บเล่มเข้าปก เย็บเล่ม หุม้ ปกเรียงเล่ม พับเอกสารด้วยมือ
หรือเครื่องจักร ตัดและพับแบบ ตลอดจนดูแลรักษา
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการเข้าเล่มและเย็บ
2. ปฏิบติงานอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบตั งิ านในการเรียงหน้า ตัดขอบกระดาษ ปรุกระดาษ
เก็บเล่มเข้าปก เย็บเล่ม หุม้ ปกเรียงเล่ม พับเอกสารด้วยมือ
หรือเครื่องจักร ตัดและพับแบบ ตลอดจนดูแลรักษา
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการเข้าเล่มและเย็บ
ซึง่ ต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่งพนักงาน
โรงพิมพ์ ระดับ 2 และดารงตาแหน่งดังกล่าว
ของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบตั งิ าน
ในหน้าที่

1. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
พนักงานเข้าเล่ม ระดับ 1 และดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

5,080

14,140

5,840

15,260

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานบริการพื้นฐาน

ลาดับ
รหัส
ที่
9

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

1409 พนักงานบริการเอกสาร
ทั่วไป

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ
1

2

1. ปฏิบตั งิ านในการจัดทาสาเนาเอกสาร ตลอดจนควบคุม
ดูแลบารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของ
เครื่องดังกล่าว เพื่ออานวยความสะดวกแก่ราชการทั่วไป
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบตั งิ านในการจัดทาสาเนาเอกสาร ตลอดจนควบคุม
ดูแลบารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของ
เครื่องดังกล่าว เพื่ออานวยความสะดวกแก่ข้าราชการ
ทั่วไป ซึง่ ต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2/หัวหน้า 1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จานวนไม่นอ้ ยกว่า 10 คน
ขึน้ ไป
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบตั งิ าน
ในหน้าที่

5,080

15,260

1. มีความรู้ความสามารถและความชานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่
1. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่งพนักงานบริการ
อัดสาเนา หรือตาแหน่งพนักงานบริการเอกสาร
ทั่วไป ระดับ 1 และดารงตาแหน่งดังกล่าวของ
ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 2 และดารง
ตาแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
3. มีความรู้ความสามารถและความชานาญงานใน
หน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี หรือ

5,840

18,190

7,100

22,220

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานบริการพื้นฐาน

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

ระดับ

1409 พนักงานบริการเอกสาร
ทั่วไป (ต่อ)

10 1411 พนักงานซ่อมเอกสาร

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

1

2

1. ปฏิบตั งิ านในการซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ
ที่ชารุด ให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้ชารุด
เสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบตั งิ านในการซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ
ที่ชารุด ให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้ชารุด
เสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
ซึง่ ต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรือ
5. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่
มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบตั งิ าน
ในหน้าที่

1. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
พนักงานซ่อมเอกสาร ระดับ 1 และดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

5,080

15,260

5,840

18,190

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานบริการพื้นฐาน

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

11 1505 พนักงานโสตทัศนศึกษา

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ
1

2

1. ปฏิบตั งิ านในการควบคุมการใช้อปุ กรณ์โสตทัศนนูปกรณ์
ดูแลและจัดเก็บรักษาอุปกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
จัดเตรียมวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดง บรรยาย
ซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯ ในเบือ้ งต้น บันทึกเทป วีดทิ ัศน์
ในการเรียนการสอนและสัมนา ให้บริการยืมและรับคืน
อุปกรณ์โสตฯ ในบริการทาสาเนาเทป วีดโี อ ฟิล์มสไลด์
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบตั งิ านในการควบคุมการใช้อปุ กรณ์โสตทัศนนูปกรณ์
ดูแลและจัดเก็บรักษาอุปกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
จัดเตรียมวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดง บรรยาย
ซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯ ในเบือ้ งต้น บันทึกเทป วีดทิ ัศน์
ในการเรียนการสอนและสัมนา ให้บริการยืมและรับคืน
อุปกรณ์โสตฯ ในบริการทาสาเนาเทป วีดโี อ ฟิล์มสไลด์
ซึง่ ต้องใช้ประสบการณ์ในงาน
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

1. มีความรู้ความสามารถและความชานาญงานในหน้าที่
และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

5,840

18,190

1. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
พนักงานโสตทัศนศึกษา ระดับ 1 และดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชานาญงานในหน้าที่
และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
8 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และ
เคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
3 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงหรือ
เทียบเท่าในสขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

7,100

22,220

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานบริการพื้นฐาน

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

12 1506 พนักงานบันทึกเสียง

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ
1

2

1.ปฏิบตั งิ านในการบักทึกเทปการประชุม ควบคุม ดูแล และ
บารุงรักษาการใช้อปุ กรณ์ภายในห้องประชุม ในหน่วยงาน
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ประสบการณ์และความชานาญ
ในการบันทึกเทปการประชุม ควบคุม ดูแล และบารุง
รักษาการใช้อปุ กรณ์ภายในห้องประชุม ในหน่วยงาน
2. ปฏิบติงานอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบตั งิ าน
ในหน้าที่

5,080

15,260

1. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
พนักงานบันทึกเสียง ระดับ 1 และดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและความชานาญงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่

5,840

18,190

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานสนับสนุน

ลาดับ
รหัส
ที่
1

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหรือหน้าทีโ่ ดยย่อ
ตาแหน่ง

2108 พนักงานธุรการ

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ
1

2

1. ปฏิบตั งิ านชัน้ ต้นในการรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท
และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง เก็บและ
ค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบ
ง่าย ๆ ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม ความเรียบร้อย
ของเอกสาร สิง่ พิมพ์กอ่ นทาการพิมพ์ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ
ที่เกีย่ วกับการบันทึกข้อมูล ตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึง่
ใช้กบั แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสาเนาหนังสือเอกสาร
และปฏิบตั หิ น้าที่อนื่ ที่เกีย่ วข้อง
2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ ที่ชารุดให้คง
สภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้ชารุดเสียหาย เบิกและ
เก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
3. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชานาญ
ในการรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ
เอกสารให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ
กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจ
ความถูกต้อง ความสวยงาม ความเรียบร้อยของเอกสาร
สิง่ พิมพ์กอ่ นทาการพิมพ์ ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับ
การบันทึกข้อมูล ตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึง่ ใช้กบั
แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสาเนาหนังสือเอกสาร และ
ปฏิบตั หิ น้าที่อนื่ ที่เกีย่ วข้อง

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

1. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
มีความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่

5,840

18,190

1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
พนักงานธุรการ ระดับ 1 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน

7,100

22,220

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานสนับสนุน

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหรือหน้าทีโ่ ดยย่อ
ตาแหน่ง

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ

2108 พนักงานธุรการ (ต่อ)

3

4

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ ที่ชารุดให้คง
สภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้ชารุดเสียหาย เบิกและ
เก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
3. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชานาญ
มากในการรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่ง
หนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง เก็บและค้นหา
หนังสือกรอกแบบฟอร์และร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ
ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม ความเรียบร้อยของ
เอกสาร สิง่ พิมพ์กอ่ นทาการพิมพ์ ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ
ที่เกีย่ วกับการบันทึกข้อมูล ตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึง่
ใช้กบั แบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสาเนาหนังสือเอกสาร
และปฏิบตั หิ น้าที่อนื่ ที่เกีย่ วข้อง
2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ ที่ชารุดให้คง
สภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้ชารุดเสียหาย เบิกและ
เก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
3. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ทาหน้าที่ในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม
ประเมินผล ติดต่อประสานงาน และแก้ปญ
ั าขัดข้องใน
การปฏิบตั งิ านในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุม

ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเที่ยบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
พนักงานธุรการ ระดับ 2 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ตอ่ กว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
พนักงานธุรการ ระดับ 3 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่เคยมีความรู้ความสามารถเหมาะสม

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

7,940

29,320

9,700

31,420

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานสนับสนุน

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหรือหน้าทีโ่ ดยย่อ
ตาแหน่ง

ระดับ

2108 พนักงานธุรการ (ต่อ)

ตรวจสอบการดาเนินงานต่าง ๆ หลายด้าน หรือด้านใด
ด้านหนึง่ เกีย่ วกับงานธุรการและงานสารบรรณ
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4/หัวหน้า

2

2113 พนักงานพิมพ์

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

1

ปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ทาหน้าที่ในการ
วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา
แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม ประเมินผล ติดต่อ
ประสานงานและแก้ปญ
ั หาขัดข้องในการปฏิบตั งิ านใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการ
ดาเนินงานต่าง ๆ หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึง่ เกีย่ วกับ
งานธุรการและงานสารบรรณ
1. ปฏิบตั งิ านพิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย เช่น
พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คาสัง่
แบบฟอร์ม เป็นต้น
2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องใช้
อย่างอืน่ ที่มไี ว้เพื่อปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการพิมพ์เอกสาร
เช่น เครื่องพิมพ์ดดี เครื่องประมวลผลคา เป็นต้น
ตลอดจนวัสดุอปุ กรณ์ในการพิมพ์
3. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

และมีความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ตอ่ กว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
พนักงานธุรการ ระดับ 4 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 ปี
3. ทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตาม
ที่ส่วนราชการกาหนด
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตั งิ าน
ในหน้าที่และเคยผ่านงานด้านที่เกีย่ วข้องมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้
3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องมีความรู้ความสามารถ
ในการพิมพ์ดดี ภาษาไทยได้ไม่นอ้ ยกว่านาทีละ
35 คา หรือพิมพ์ดดี ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไม่
น้อยกว่านาทีละ 40 คา

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

9,700

33,540

5,080

15,260

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานสนับสนุน

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหรือหน้าทีโ่ ดยย่อ
ตาแหน่ง

2113 พนักงานพิมพ์ (ต่อ)

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ
2

1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ทักษะ ประสบการณ์และความ
ชานาญในการพิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย ภาษา
ต่างประเทศ
2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องใช้
อย่างอืน่ ที่มไี ว้เพื่อปฏิบตั งิ านและเกีย่ วกับการพิมพ์
เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดดี เครื่องประมวลผลคา
เป็นต้น ตลอดจนวัสดุอปุ กรณ์ในการพิมพ์
3. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
พนักงานพิมพ์ ระดับ 1 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่
3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องมีความรู้ความสามารถ
ดังนี้
3.1 สามารถพิมพ์ดดี ภาษาไทยได้ไม่นอ้ ยกว่า
นาทีละ 35 คา และสาหรับภาษาต่างประเทศ
ไม่นอ้ ยกว่านาทีละ 25 คา หรือในอัตรา
ความเร็วสาหรับภาษาไทยไม่นอ้ ยกว่านาทีละ
25 คา หรือ
3.2 กรณีพิมพ์ดว้ ยเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ
พิมพ์ดดี ภาษาไทยได้ไม่นอ้ ยกว่านาทีละ 40
คา และสาหรับภาษาต่างประเทศไม่นอ้ ยกว่า
นาทีละ 30 คา หรือ
ในอัตราความเร็วสาหรับภาษาต่างประเทศ
ไม่นอ้ ยกว่านาทีละ 40 คา และสาหรับ
ภาษาไทยไม่นอ้ ยกว่านาทีละ 30 คา

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

5,840

18,190

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานสนับสนุน

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหรือหน้าทีโ่ ดยย่อ
ตาแหน่ง

2113 พนักงานพิมพ์ (ต่อ)

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ
3

1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ทักษะ ประสบการณ์และความ
ชานาญสูงในการพิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย ภาษา
ต่างประเทศ พร้อมตรวจทานความถูกต้องของหนังสือ
2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องใช้
อย่างอืน่ ที่มไี ว้เพื่อปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการพิมพ์เอกสาร
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดดี เป็นต้น
ตลอดจนวัสดุอปุ กรณ์ในการพิมพ์
3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบตั งิ าน
แก่พนักงานพิมพ์ในระดับรองลงมา
4. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4

1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ทักษะ ประสบการณ์และความ
ชานาญสูงมากในการพิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
พิมพ์ดดี และ/หรือเครื่องใช้อย่างอืน่ ที่มไี ว้เพื่อปฏิบตั ิ

1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
พนักงานพิมพ์ ระดับ 1 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
พนักงานพิมพ์ ระดับ 2 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
3. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่
5. ทั้งข้อ 1 - ข้อ 4 ต้องผ่านการทดสอบความ
สามารถพิมพ์ดดี ภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ
ที่เหมาะสมแก่การปฏิบตั งิ านในหน้าที่ในอัตรา
ความเร็วไม่นอ้ ยกว่านาทีละ 50 คา กรณีพิมพ์ดว้ ย
เครื่องคอมพิวเตอร์ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 55 คา
แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
พนักงานพิมพ์ ระดับ 3 และได้รับค่าจ้างในอัตรา
ค่าจ้างขัน้ สูงของตาแหน่งแล้วโดยผ่านการประเมิน
ตามที่ส่วนราชการกาหนด

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

7,100

22,220

22,250

29,320

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานสนับสนุน

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหรือหน้าทีโ่ ดยย่อ
ตาแหน่ง

ระดับ

2113 พนักงานพิมพ์ (ต่อ)

3

2210 พนักงานห้องสมุด

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

1

งานเกีย่ วกับการพิมพ์เอกสารที่มลี ักษณะงานที่คอ่ น
ข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความชานาญสูง
หรือเป็นงานที่มคี วามสาคัญมาก โดยต้องสามารถจัด
รูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องและปราณีต เช่น
พิมพ์ตามคาบอก หรือคาสัง่ ได้โดยไม่มตี น้ ร่าง พิมพ์
ร่างกฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ
พิมพ์แบบฟอร์ม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น
2. ตรวจทานหนังสือ ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบตั งิ าน
แก่พนักงานพิมพ์ในระดับรองลงมา
3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องใช้
อย่างอืน่ ที่มไี ว้เพื่อปฏิบตั งิ านและเกีย่ วกับการพิมพ์เอกสาร
เช่น เครื่องพิมพ์ดดี เครื่องประมวลผลคา เป็นต้น
ตลอดจนวัสดุอปุ กรณ์ในการพิมพ์
4. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบตั งิ านชัน้ ต้นในการจัดหา ดูแล เก็บรักษาและ
1. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ซ่อมแซมหนังสือ ดูแลรักษาวัสดุ และครุภณ
ั ฑ์ของห้องสมุด
มีความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ทาทะเบียน จัดหมวดหมูห่ นังสือ และทาบัตรรายการ
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
หนังสือ แนะนาและให้บริการแก่ประชาชนในการใช้
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
ห้องสมุด ให้บริการตอบคาถามต่าง ๆ เกีย่ วกับกิจการ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ของห้องสมุด
ในหน้าที่
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

5,840

18,190

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานสนับสนุน

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหรือหน้าทีโ่ ดยย่อ
ตาแหน่ง

2210 พนักงานห้องสมุด (ต่อ)

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ
2

3

1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ประสบการณ์และความชานาญในการ 1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
จัดหา ดูแล เก็บรักษาและซ่อมแซมหนังสือ ดูแลรักษาวัสดุ
พนักงานห้องสมุด ระดับ 1 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็น
และครุภณ
ั ฑ์ของห้องสมุด ทาทะเบียน จัดหมวดหมูห่ นังสือ
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรือ
และทาบัตรรายการหนังสือ แนะนาและให้บริการแก่
2. ได้รบั วุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
ประชาชนในการใช้หอ้ งสมุด ให้บริการตอบคาถามต่าง ๆ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
เกีย่ วกับกิจการของห้องสมุด
ในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วไม่นอ้ ย
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนี้
มาแล้วเป็นไวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่
1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ประสบการณ์และความชานาญสูง
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
ในการจัดหา ดูแล เก็บรักษาและซ่อมแซมหนังสือ ดูแล
พนักงานห้องสมุด ระดับ 2 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็น
รักษาวัสดุ และครุภณ
ั ฑ์ของห้องสมุด ทาทะเบียน จัด
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
หมวดหมูห่ นังสือ และทาบัตรรายการหนังสือ แนะนาและ 2. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ให้บริการแก่ประชาชนในการใช้หอ้ งสมุด ให้บริการตอบ
ความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนี้
คาถามต่าง ๆ เกีย่ วกับกิจการของห้องสมุด
มาแล้วเป็นไวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี หรือ
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

7,100

22,220

7,940

29,320

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานสนับสนุน

ลาดับ
รหัส
ที่
4

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหรือหน้าทีโ่ ดยย่อ
ตาแหน่ง

2308 พนักงานนาชม

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ
1

1. ปฏิบตั งิ านชัน้ ต้นในการนาผูม้ เี กียรติ นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ชมและบรรยายเกีย่ วกับ
ประวัตคิ วามเป็นมาของสถานที่ตา่ ง ๆ ที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของสานักพระราชวัง เช่น พระบรมมหาราชวัง
วัดพระศรีรัตนศาสนดาราม พิพิธภัณฑ์พระที่นงั่ วิมานเมฆ
พระที่นงั่ อภิเศกดุสิต และพระราชวังบางปะอิน ฯลฯ
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2
1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชานาญ
ในการนาผูม้ เี กียรติ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ชมและบรรยายเกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมา
ของสถานที่ตา่ ง ๆ ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของสานัก
พระราชวัง เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตน
ศาสนดาราม พิพิธภัณฑ์พระที่นงั่ วิมานเมฆ พระที่นงั่
อภิเศกดุสิต และพระราชวังบางปะอิน ฯลฯ
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2/หัวหน้า 1. บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของพนักงานนาชม
ตลอดจนทาหน้าที่หวั หน้าพนักงานนาชม นาผูม้ เี กียรติ
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ชมและบรรยายเกีย่ วกับ
ประวัตคิ วามเป็นมาของสถานที่ตา่ ง ๆ ที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบของสานักพระราชวัง
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

1. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
มีความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
ชัน้ สูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่

7,100

22,220

1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
พนักงานนาชม ระดับ 1 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
มีความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
พนักงานนาชม ระดับ 2 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
มีความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 หรือ

7,940

29,320

7,940

31,420

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานสนับสนุน

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหรือหน้าทีโ่ ดยย่อ
ตาแหน่ง

ระดับ

2308 พนักงานนาชม (ต่อ)
5

2320 ผูช้ านาญการอิสลาม

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

1

2

1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ความรู้ในการจัดทาหลักสูตร
หนังสือเรียน และสือ่ การเรียนต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับวิชา
อิสลามศึกษาทั้งในโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตรวจตราการใช้
ตาราของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม นิเทศการ
สอนวิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนทุกสังกัด เป็นเจ้า
หน้าที่ออกข้อสอบวิชาอิสลามศึกษาทั้งภาษาไทย
ภาษามลายูและภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม เป็นวิทยากรในการอบรมครูสอน
อิสลามศึกษาทุกระดับ เพื่อปรับปรุงการสอนให้มี
ประสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้
2. ปฏิบตั หิ น้าที่อนื่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ
ชานาญอย่างสูงในการจัดทาหลักสูตรหนังสือเรียน
และสือ่ การเรียนต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับวิชาอิสลามศึกษา
ทั้งในโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาและโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตรวจตราการใช้ตาราของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม นิเทศการสอนวิชา
อิสลามศึกษาในโรงเรียนทุกสังกัด เป็นเจ้าหน้าที่ออก

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชานาญ
งานในหน้าที่ และได้รับปริญญาตรีทางศาสนา
อิสลาม ซึง่ สานักงาน ก.พ. ได้พิจารณารับรอง
แล้วว่าเป็นปริญญาที่อาจบรรจุได้ไม่ต่ากว่านี้ หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
มีความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเที่ยบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
ผูช้ านาญการอิสลาม ระดับ 1 ซึง่ ปฏิบตั งิ าน
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่เคยมีความรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั ิ
งานด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเที่ยบเท่าใน

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

7,940

29,320

9,700

31,420

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานสนับสนุน

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหรือหน้าทีโ่ ดยย่อ
ตาแหน่ง

ระดับ

2320 ผูช้ านาญการอิสลาม (ต่อ)

6

2325 ผูส้ อนวิชาชีพ

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

1

2

ข้อสอบวิชาอิสลามศึกษาทั้งภาษาไทย ภาษามลายู
และภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เป็นวิทยากรในการอบรมครูสอนอิสลามศึกษาทุกระดับ
เพื่อปรับปรุงการสอนให้มปี ระสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้
2. ปฏิบตั หิ น้าที่อนื่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบตั งิ านชัน้ ต้นเกีย่ วกับการสาธิต แนะแนว จัดกิจกรรม
กลุม่ สอนวิชาชีพต่าง ๆ เช่น การทาอาหาร การช่าง
งานฝีมอื งานศิลปะ หัตถกรรม รวมทั้งประชาสัมพันธ์งาน
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ความรู้ความชานาญและประสบการณ์
เกีย่ วกับการสาธิต แนะแนว จัดกิจกรรมกลุม่ สอนวิชาชีพ
ต่าง ๆ เช่น การทาอาหาร การช่าง งานฝีมอื งานศิลปะ
หัตถกรรม รวมทั้งประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมต่าง ๆ
ของหน่วยงาน
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

5,840

18,190

7,100

22,220

สาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

1. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
และมีความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
ครูช่วยสอน ระดับ 1 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี หรือ

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานสนับสนุน

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหรือหน้าทีโ่ ดยย่อ
ตาแหน่ง

ระดับ

2325 ผูส้ อนวิชาชีพ (ต่อ)

3

7

2604 นายท้ายเรือ

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

1

2

4. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่
1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ความรู้ความชานาญและประสบการณ์ 1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
อย่างสูงเกีย่ วกับการสาธิต แนะแนว จัดกิจกรรมกลุม่ สอน
ครูช่วยสอน ระดับ 2 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็น
วิชาชีพต่าง ๆ เช่น การทาอาหาร การช่าง งานฝีมอื
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
งานศิลปะ หัตถกรรม รวมทั้งประชาสัมพันธ์งานหรือ
2. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนี้
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเที่ยบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
1. ถือท้ายเรือและควบคุมเครื่องจักรเรือกลลาน้า ซึง่ มีขนาด 1. มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบตั ิ
ไม่เกิน 3 ตันกรอสส์
งานในหน้าที่ และ
2. ดูแลความเรียบร้อยภายในเรือเกีย่ วกับระบบการถือท้าย
2. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลาน้าในระดับ
รักษาความสะอาด เครื่องมือ เครื่องใช้อยูใ่ นสภาพใช้การได้ ชัน้ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดูแลความสะอาดตัวเรือและสิง่ ของ
หรือ
3. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ระดับชัน้
ที่มคี วามสัมพันธ์กบั ลักษณะงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
1. ถือท้ายเรือและควบคุมเครื่องจักรเรือกลลาน้า ซึง่ มีขนาด 1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
เกินกว่า 3 ตันกรอสส์ หรือถือท้ายเรือกลลาน้าซึง่ มีขนาด
นายท้ายเรือ ระดับ 1 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วไม่

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

7,940

29,320

5,080

15,260

5,840

18,190

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานสนับสนุน

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหรือหน้าทีโ่ ดยย่อ
ตาแหน่ง

ระดับ

2604 นายท้ายเรือ (ต่อ)

3

8

2913 พนักงานขับรถยนต์

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

1

2

เกินกว่า 3 ตันกรอสส์ แต่ไม่เกิน 30 ตันกรอสส์
น้อยกว่า 3 ปี และ
2. ดูแลความเรียบร้อยภายในเรือเกีย่ วกับระบบการถือท้าย
2. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลาน้าในระดับ
รักษาความสะอาด เครื่องมือ เครื่องใช้อยูใ่ นสภาพใช้การได้ ในระดับชัน้ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั ลักษณะงานใน
ดูแลความสะอาดตัวเรือและสิง่ ของ
หน้าที่ความรับผิดชอบ หรือ
3. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ระดับชัน้
ที่มคี วามสัมพันธ์กบั ลักษณะงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
1. ถือท้ายเรือกลลาน้า ซึง่ มีขนาดเกินกว่า 30 ตันกรอสส์
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
แต่ไม่เกิน 60 ตันกรอสส์
นายท้ายเรือ ระดับ 2 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้ว
2. ดูแลความเรียบร้อยภายในเรือเกีย่ วกับระบบการถือท้าย
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี และ
รักษาความสะอาดตัวเรือ ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่
2. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือในระดับชัน้ ที่มี
ในสภาพใช้การได้ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ
ความสัมพันธ์กบั ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
ของเรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ระดับชัน้
3. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ที่มคี วามสัมพันธ์กบั ลักษณะงานในหน้าที่
1. ปฏิบตั งิ านชัน้ ต้นในการขับรถยนต์ บารุงรักษา
ขับรถยนต์/ขับรถจักรยานยนต์ มีความรู้ความ
ทาความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้อง
สามารถและความชานาญงานในหน้าที่และได้รับ
เล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถดังกล่าว
ใบอนุญาตขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ตาม
2. ปฏิบตั หิ น้าที่อนื่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กฎหมาย
1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ประสบการณ์และความชานาญใน
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
การขับรถยนต์ บารุงรักษาทาความสะอาดรถยนต์ และ
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้ว
แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถดังกล่าว
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรือ

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

7,100

22,220

5,840

18,190

7,100

22,220

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานสนับสนุน

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหรือหน้าทีโ่ ดยย่อ
ตาแหน่ง

2913 พนักงานขับรถยนต์ (ต่อ)

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ
2. ปฏิบตั หิ น้าที่อนื่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2/หัวหน้า 1. บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานขับรถยนต์ ตัง้ แต่ 7 คนขึน้ ไป
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้ว
เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
มีความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

7,940

29,320

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานช่าง

ลาดับ
รหัส
ที่
1

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

3101 ช่างเขียน

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ
1

1. ปฏิบตั งิ านช่างเขียนขัน้ ต้น ภายใต้การกากับตรวจสอบ
เช่น คัดลอกแบบ คัด เขียน ย่อแผนที่และภาพต่าง ๆ
รวมทั้งแบบแปลน เป็นต้น
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2

1. ปฏิบตั งิ านด้านช่างเขียนที่ตอ้ งใช้ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์และความชานาญงาน เช่น คัดลอกแบบ
คัด เขียน ย่อ แผนที่และภาพต่าง ๆ รวมทั้งแบบแปลน
เป็นต้น
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่ หรือ
3. เป็นผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานใน
ระดับชัน้ ที่มคี วามสัมกพันธ์กบั ลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งช่างเขียน
ระดับ 1 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและมี
ความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่ หรือ

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

5,840

18,190

7,100

22,220

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานช่าง

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ

3101 ช่างเขียน (ต่อ)
3

1. ปฏิบตั งิ านด้านช่างเขียนที่ตอ้ งใช้ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์และความชานาญงานสูงในการคัดลอกแบบ
คัด เขียน ย่อ แผนที่และภาพต่าง ๆ รวมทั้งแบบแปลน
เป็นต้น
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4

1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
ความชานาญที่สูงมากในการเขียน ย่อแผนที่และภาพ
ต่าง ๆ รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนา หรือควบคุมตรวจ
สอบการปฏิบตั งิ านของช่างเขียนในระดับรองลงมา
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. เป็นผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
ในระดับชัน้ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั ลักษณะงานในหน้าที่
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งช่างเขียน
ระดับ 2 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
มีความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานใน
ระดับชัน้ ที่มคี วามสัมกพันธ์กบั หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งช่างเขียน
ระดับ 3 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
มีความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

7,940

29,320

9,700

31,420

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานช่าง

ลาดับ
รหัส
ที่
2

3305 ช่างไม้

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ
1

1. ปฏิบตั งิ านชัน้ ต้นในการสร้าง ซ่อม และประกอบ
ครุภณ
ั ฑ์หรือสิง่ ก่อสร้างต่าง ๆ ที่ทาด้วยไม้ หรือวัสดุ
อืน่ ใดที่ใช้ไม้แทน
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2

1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ประสบการณ์และความชานาญใน
การสร้าง ซ่อม และประกอบครุภณ
ั ฑ์หรือสิง่ ก่อสร้าง
ต่าง ๆ ที่ทาด้วยไม้ หรือวัสดุอนื่ ใดที่ใช้ไม้แทน ตลอดจน
ทาอุปกรณ์เครื่องใช้งานทดลอง ทาแบบผลิตภัณฑ์
ตัวอย่าง ทางานช่างไม้ประณีต ทาบล็อกไม้สาหรับ
เทโลหะผสมต่าง ๆ เพื่อหล่อแบบในทรายหล่อ
ประมาณราคางานไม้ ตลอดจนดูแลรักษาเครื่องมือ
เครื่องใช้
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3

1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ
ชานาญสูงในการสร้าง ซ่อม ประกอบครุภณ
ั ฑ์หรือ
สิง่ ก่อสร้างต่าง ๆ ที่ทาด้วยไม้ ตลอดจนทาอุปกรณ์

1. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
ในระดับชัน้ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั ลักษณะงานใน
หน้าที่
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่ง
ช่างไม้ ระดับ 1 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานใน
ระดับชัน้ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั ลักษณะงานใน
หน้าที่
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่ง
ช่างไม้ ระดับ 2 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

5,080

15,260

5,840

18,190

7,100

22,220

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานช่าง

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

3305 ช่างไม้ (ต่อ)

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ
เครื่องใช้งานทดลอง ทาแบบผลิตภัณฑ์ตวั อย่าง
ทางานปลูกสร้าง ทางานช่างไม้ประณีต ทาบล็อกไม้
สาหรับเทโลหะผสมต่าง ๆ เพื่อหล่อแบบในทรายหล่อ
ออกแบบเกีย่ วกับงานไม้ซงึ่ ไม่ใช่โครงสร้าง ประมาณ
ราคางานไม้ วางแผนควบคุมงาน ตลอดจนควบคุม
การใช้และบูรณะซ่อมแซมเครื่องมือกลไม้
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3/หัวหน้า 1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบตั งิ าน
ของช่างไม้ จานวนตัง้ แต่ 5 คนขึน้ ไป
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4

1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ
ชานาญสูงมากในการสร้าง ซ่อม ประกอบครุภณ
ั ฑ์
หรือสิง่ ก่อสร้างต่าง ๆ ที่ทาด้วยไม้ ตลอดจนทา
อุปกรณ์เครื่องใช้งานทดลอง ทาแบบผลิตภัณฑ์
ตัวอย่าง ทางานปลูกสร้าง ออกแบบเกีย่ วกับงานไม้
ซึง่ ไม่ใช่โครงสร้าง ทาแบบไม้ประณีต ทาบล็อกไม้
สาหรับเทโลหะผสมต่าง ๆ เพื่อหล่อแบบในทรายหล่อ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปราศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี
หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
5. เป็นผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
ในระดับชัน้ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั หน้าที่ความ
รับผิดชอบ
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่ง
ช่างไม้ ระดับ 3 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสม และ
มีความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

7,940

29,320

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานช่าง

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

3305 ช่างไม้ (ต่อ)

3

3306 ช่างปูน

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ
ประมาณราคางานไม้ วางแผนควบคุมงาน ตลอดจน
ควบคุมการใช้และบูรณะซ่อมแซมเครื่องมือกลไม้
และหรือ
2. ปฏิบตั งิ านในฐานะผูช้ ่วยหัวหน้างาน
3. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4/หัวหน้า 1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบตั งิ าน
ของช่างไม้ จานวนตัง้ แต่ 10 คนขึน้ ไป
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1

1. ปฏิบตั งิ านชัน้ ต้นในการสร้าง ซ่อม ประกอบครุภณ
ั ฑ์
หรือสิง่ ก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับปูน และคอนกรีต
ก่ออิฐ ฉาบปูน ผสมปูน ปูกระเบือ้ ง ซ่อมแซมอาคาร
เกีย่ วกับงานปูนทั้งหมด
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย

2

1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ประสบการณ์และความชานาญใน
การสร้าง ซ่อม และประกอบครุภณ
ั ฑ์หรือสิง่ ก่อสร้าง
ต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับปูนและคอนกรีต ก่ออิฐ ฉาบปูน
ผสมปูน ปูกระเบือ้ ง ซ่อมแซมอาคารเกีย่ วกับงานปูน

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

9,700

31,420

5,080

15,260

5,840

18,190

สาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานใน
ระดับชัน้ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่ง
ช่างไม้ ระดับ 4 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี
1. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
ในระดับชัน้ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั ลักษณะงานใน
หน้าที่
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่ง
ช่างปูน ระดับ 1 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสม

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานช่าง

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ

3306 ช่างปูน (ต่อ)

ทั้งหมด
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3

1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความ
ชานาญสูงในการสร้าง ซ่อม ประกอบครุภณ
ั ฑ์หรือ
สิง่ ก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับปูนและคอนกรีต ก่ออิฐ
ฉาบปูน ผสมปูน ปูกระเบือ้ ง ซ่อมแซมอาคารเกีย่ วกับ
งานปูนทั้งหมด
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3/หัวหน้า 1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบตั งิ าน
ของช่างปูน จานวนตัง้ แต่ 5 คนขึน้ ไป
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

และความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานใน
ระดับชัน้ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั ลักษณะงานใน
หน้าที่
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่ง
ช่างปูน ระดับ 2 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี
หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะ

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

7,100

22,220

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานช่าง

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ

3306 ช่างปูน (ต่อ)

4

1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความ
ชานาญสูงมากในการสร้าง ซ่อม ประกอบครุภณ
ั ฑ์
หรือสิง่ ก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับปูน และคอนกรีต
ก่ออิฐ ฉาบปูน ผสมปูน ปูกระเบือ้ ง ซ่อมแซมอาคาร
เกีย่ วกับงานปูนทั้งหมด และหรือ
2. ปฏิบตั งิ านในฐานะผูช้ ่วยหัวหน้าหน่วย
3. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4/หัวหน้า 1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบตั งิ าน
ของช่างปูน จานวนตัง้ แต่ 10 คนขึน้ ไป
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานในหน้าที่ หรือ
5. เป็นผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
ในระดับชัน้ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั หน้าที่ความ
รับผิดชอบ
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่ง
ช่างปูน ระดับ 3 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานใน
ระดับชัน้ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่ง
ช่างปูน ระดับ 4 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

7,940

29,320

9,700

31,420

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานช่าง

ลาดับ
รหัส
ที่
4

3308 ช่างสี

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ
1

1. ปฏิบตั งิ านชัน้ ต้นในการเตรียม ผิว ผสม พ่นหรือทาสี
ลงบนสิง่ ของต่าง ๆ เช่น อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์
ตัวถังรถยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2

1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ประสบการณ์และความชานาญใน
การเตรียม ผิว ผสม พ่นหรือทาสีลงบนสิง่ ของต่าง ๆ
เช่น อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ ตัวถังรถยนต์ โต๊ะ เก้าอี้
เป็นต้น
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3

1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ประสบการณ์และความชานาญสูง
ในการเตรียม ผิว ผสม พ่นหรือทาสีลงบนสิง่ ของ
ต่าง ๆ เช่น อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ ตัวถังรถยนต์
โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น

1. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
ในระดับชัน้ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั หน้าที่
ความรับผิดชอบ
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่ง
ช่างสี ระดับ 1 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานใน
ระดับชัน้ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งช่างสี
ระดับ 2 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

5,080

15,260

5,840

18,190

7,100

22,220

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานช่าง

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ

3308 ช่างสี (ต่อ)

2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4

1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ประสบการณ์และความชานาญสูง
มากในการเตรียม ผิว ผสม พ่นหรือทาสีลงบนสิง่ ของ
ต่าง ๆ เช่น อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ ตัวถังรถยนต์
โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
2. ให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบตั งิ านแก่ช่างสีระดับรอง
ลงมา
3. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี
หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
5. เป็นผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
ในระดับชัน้ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั ลักษณะงานใน
หน้าที่
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งช่างสี
ระดับ 3 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
หรือ

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

7,940

29,320

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานช่าง

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

ระดับ

3308 ช่างสี (ต่อ)

5

3322 ช่างฝีมอื โรงงาน

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

1

2

1. ปฏิบตั งิ านในฐานะช่างชัน้ ต้นด้านฝีมอื โรงงาน เช่น
งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์เครื่องจักรกล เครื่องมือกล
งานซ่อมยานพาหนะ งานหล่อชิน้ ส่วน อะไหล่ อุปกรณ์
งานกลึง งานเชือ่ ม และบารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร
และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบตั งิ านในฐานะช่างในงานค่อนข้างยากซึง่ ต้องใช้
ประสบการณ์และความชานาญงานค่อนข้างสูงเกีย่ วกับ
งานด้านฝีมอื โรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง ประดิษฐ์
เครื่องจักรกล เครื่องมือกล งานซ่อมยานพาหนะ
งานหล่อชิน้ ส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ งานกลึง งานเชือ่ ม
และบารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานใน
ระดับชัน้ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานใน
ระดับชัน้ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งหรือตาแหน่งช่างฝีมอื
โรงงาน ระดับ 1 ซึง่ ปฏบัตงิ านมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้ร้บวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงานใน
หน้าที่ หรือ
4. เป็นผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานใน
ระดับชัน้ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั หน้าที่ความรับผิดชอบ

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

5,080

15,260

5,840

18,190

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานช่าง

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

3322 ช่างฝีมอื โรงงาน (ต่อ)

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ
3

4

1. ปฏิบตั งิ านในฐานะช่างในงานที่ตอ้ งใช้ประสบการณ์และ 1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งช่าง
ความชานาญสูงในด้านฝีมอื โรงงาน เช่น งานซ่อม สร้าง
ฝีมอื โรงงาน ระดับ 2 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็นเวลา
ประดิษฐ์เครื่องจักรกล เครื่องมือกล งานซ่อมยานพาหนะ
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
งานหล่อชิน้ ส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ งานกลึง งานเชือ่ ม
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
และบารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงานใน
2. ปฏิบตั งิ านในฐานะผูช้ ่วยหัวหน้างานในการช่วยดูแล
หน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วไม่นอ้ ย
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับ
กว่า 3 ปี หรือ
รองลงมา
3. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
3. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มีความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้าน
นีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่
1. ปฏิบตั งิ านในฐานะช่างในงานช่างฝีมอื โรงงานซึง่ ต้องใช้
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งช่างฝีมอื
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความชานาญอย่างสูง
โรงงาน ระดับ 3 ซึง่ ปฏบัตงิ านมาแล้วเป็นเวลาไม่
มากในงานด้านฝีมอื โรงงาน
น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. ปฏิบตั งิ านในฐานะผูช้ ่วยหัวหน้างานในการช่วยดูแล
2. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับ
และมีความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
รองลงมา
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี หรือ
3. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

7,100

22,220

7,940

29,320

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานช่าง

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

3322 ช่างฝีมอื โรงงาน (ต่อ)

6

3406 ช่างเครื่องเรือ

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ
4/หัวหน้า 1. ปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหน้างาน บังคับบัญชาควบคุม
ดูแลรับผิดชอบการปฏิบตั งิ านของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1

2

1. มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม และชานาญ
งานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วเป็น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่ง ช่างฝีมอื โรงงาน
ระดับ 4 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี
3. ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผ่านการประเมินตามที่
ส่วนราชการกาหนด
แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี

1. ปฏิบตั งิ านในฐานะช่างชัน้ ต้น ภายใต้การกากับดูแล
ในการควบคุมดูแลเครื่องจักรเรือ โดยปฏิบตั งิ านอย่างใด
อย่างหนึง่ หรือหลายอย่าง เช่น การตรวจซ่อมบารุงรักษา
ติดตัง้ ควบคุมการทางานของเครื่องจักร จัดเตรียมการ
ใช้เครื่องจักร ควบคุมดูแลตัวเรือ เครื่องจักรเรือ เครื่องมือ
อุปกรณ์เกีย่ วกับเครื่องจักรเรือ เป็นต้น
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบตั งิ านในฐานะช่าง ที่มลี ักษณะงานซึง่ ต้องใช้ทักษะ
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งช่าง
ประสบการณ์และความชานาญในการควบคุมดูแล
เครื่องเรือระดับ 1 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็นเวลา
เครื่องจักรเรือ โดยปฏิบตั งิ านอย่างใดอย่างหนึง่ หรือ
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรือ
หลายอย่าง เช่น การตรวจซ่อมบารุงรักษา ติดตัง้
2. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
ควบคุมการทางานของเครื่องจักร จัดเตรียมการใช้
และความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
เครื่องจักร ควบคุมดูแลตัวเรือ เครื่องจักรเรือ เครื่องมือ
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

9,700

31,420

5,080

15,260

5,840

18,190

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานช่าง

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

ระดับ

3406 ช่างเครื่องเรือ (ต่อ)
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3501 พนักงานขับรถงานเกษตร
และก่อสร้าง

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

อุปกรณ์เกีย่ วกับเครื่องจักรเรือ เป็นต้น
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3

1. ปฏิบตั งิ านในฐานะช่าง ที่มลี ักษณะงานซึง่ ต้องใช้ทักษะ
ประสบการณ์ และความชานาญสูงในการควบคุมดูแล
เครื่องจักรเรือ โดยปฏิบตั งิ านอย่างใดอย่างหนึง่ หรือ
หลายอย่าง เช่น การตรวจซ่อมบารุงรักษา ติดตัง้
ควบคุมการทางานของเครื่องจักร จัดเตรียมการใช้
เครื่องจักร ควบคุมดูแลตัวเรือ เครื่องจักรเรือ เครื่องมือ
อุปกรณ์เกีย่ วกับเครื่องจักรเรือ เป็นต้น รวมทั้งให้คา
ปรึกษาแนะนาในการปฏิบตั งิ านแก่เจ้าหน้าที่ระดับรอง
ลงมา
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1

1. ปฏิบตั งิ านชัน้ ต้นในการขับรถอย่างใดอย่างหนึง่ หรือ
หลายอย่าง ได้แก่ รถแทรกเตอร์ทั้งล้อยางและล้อตีน
ตะขาบ รถเกลีย่ รถผสมดิน รถกระทุ้งดิน รถฟาร์ม

3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงานใน
หน้าที่
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งช่าง
เครื่องเรือ ระดับ 2 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เที่ยบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงานใน
หน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วไม่นอ้ ยกว่า
3 ปี หรือ
3. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
มีความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้าน
นีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่ หรือ
5. เคยปฏิบตั หิ น้าที่ช่างเครื่องเรือกลชายทะเลมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
มีความชานาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาติ
ขับรถตามกฎหมาย

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

7,100

22,220

5,840

18,190

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานช่าง

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

ระดับ

3501 พนักงานขับรถงานเกษตร
และก่อสร้าง (ต่อ)

2

8

3502 พนักงานขับเครื่อง
จักรกลขนาดเบา

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

1

แทรกเตอร์ รถเกรดเดอร์ รถบดถนน รถบรรทุก
รถตักดิน รถที่มกี ระบะเปิดท้องเทหรือยกเท รถซึง่
ลากพ่วง (Trailer) ที่มขี นาดบรรทุก 15 ตันขึน้ ไป
รถยก รถปัน้ จัน่
2. บารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ของการใช้
เครื่องดังกล่าวให้อยูใ่ นสภาพใช้การได้
3. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความ
ชานาญ ในการขับรถอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่าง
คือ รถแทรกเตอร์ทั้งล้อยางและล้อตีนตะขาบ รถเกลีย่
รถผสมดิน รถกระทุ้งดิน รถฟาร์มแทรกเตอร์
รถเกรดเดอร์ รถบดถนน รถบรรทุก รถตักดิน รถที่มี
กระบะเปิดท้องเทหรือยกเท รถซึง่ ลากพ่วง (Trailer)
ที่มขี นาดบรรทุก 15 ตันขึน้ ไป รถยก รถปัน้ จัน่
2. บารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของการใช้
เครื่องดังกล่าวให้อยูใ่ นสภาพใช้การได้
3. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบตั งิ านชัน้ ต้นในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ตลอดจนบารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ
ของเครื่องจักรกลขนาดเบา
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งพนักงาน
ขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ระดับ 1 ซึง่ ปฏิบตั ิ
งานมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี และได้รับ
ใบอนุญาติขับรถตามกฎหมาย

7,100

22,220

แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
มีความชานาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาติ
ขับรถตามกฎหมาย

5,840

18,190

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานช่าง

ลาดับ
รหัส
ที่

9

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ

3502 พนักงานขับเครื่อง
จักรกลขนาดเบา (ต่อ)

2

3503 พนักงานขับเครื่อง
จักรกลขนาดกลาง

1

1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความ
แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งพนักงาน
ชานาญ ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจน
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ 1 ซึง่ ปฏิบตั งิ าน
บารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ของ
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
เครื่องจักรกลขนาดเบา
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบตั งิ านชัน้ ต้นในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
1. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสมและ
ตลอดจนบารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ
มีความชานาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่อง
ของเครื่องจักรกลขนาดกลาง ชนิดหนึง่ ดังต่อไปนี้
จักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี
1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ ต่ากว่า 150 BHP ลงมา
และได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย หรือ
2. รถตักทุกแบบต่ากว่า 150 BHP
2. ก) มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และความ
3. รถกระบะเทความจุตงั้ แต่ 5 - 10 ลูกบาศก์หลา
ชานาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล
4. รถพ่นยาง
ขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และ
5. รถลากพ่วง ขนาดตัง้ แต่ 20 ตันลงมา
ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย และ
6. รถตีเส้น
ข) เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้ว
7. รถบดไอน้า ตัง้ แต่ 8 ต้นขึน้ ไป
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
8. รถบดสัน่ สะเทือนตัง้ แต่ 8 ตันขึน้ ไป
9. รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ตัง้ แต่ 8 ตันขึน้ ไป
10. รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ตัง้ แต่ 8 ตันขึน้ ไป
11. รถกลิง้ ตีนแกะชนิดขับเคลือ่ นด้วยตัวเองตัง้ แต่ 8 ตัน
ขึน้ ไป

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

7,100

22,220

7,100

22,220

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานช่าง

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ

3503 พนักงานขับเครื่อง
จักรกลขนาดกลาง (ต่อ)

2

12. รถบดล้อยางชนิดขับเคลือ่ นด้วยตัวเองตัง้ แต่ 8 ตัน
ขึน้ ไป
13. รถยกแบบงาแซะเกินกว่า 5 ตัน
14. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความชานาญ 1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งพนักงาน
ในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจนบารุงรักษา
ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ 1 ซึง่ ปฏิบตั งิ าน
และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกล
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรือ
ขนาดกลาง ชนิดหนึง่ ดังต่อไปนี้
2. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
1. รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ ต่ากว่า 150 BHP ลงมา
และมีความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
2. รถตักทุกแบบต่ากว่า 150 BHP
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
3. รถกระบะเทความจุตงั้ แต่ 5 - 10 ลูกบาศก์หลา
4. รถพ่นยาง
5. รถลากพ่วง ขนาดตัง้ แต่ 20 ตันลงมา
6. รถตีเส้น
7. รถบดไอน้า ตัง้ แต่ 8 ตันขึน้ ไป
8. รถบดสัน่ สะเทือนตัง้ แต่ 8 ตันขึน้
9. รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ตัง้ แต่ 8 ตันขึน้ ไป
10. รถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ ตัง้ แต่ 8 ตันขึน้ ไป
11. รถกลิง้ ตีนแกะชนิดขับเคลือ่ นด้วยตัวเองตัง้ แต่ 8 ตัน
ขึน้ ไป

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

7,940

29,320

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานช่าง

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

ระดับ

3503 พนักงานขับเครื่อง
จักรกลขนาดกลาง (ต่อ)
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3611 ช่างระบบน้า

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

1

2

12. รถบดล้อยางชนิดขับเคลือ่ นด้วยตัวเองตัง้ แต่ 8 ตัน
ขึน้ ไป
13. รถยกแบบงาแซะเกินกว่า 5 ตัน
14. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบตั งิ านในฐานะช่างชัน้ ต้น เกีย่ วกับงานระบบน้า
เช่น สร้าง ซ่อม ติดตัง้ อุปกรณ์ เกีย่ วกับการประปา
ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการตรวจสอบและว่างท่อประสาน
ซ่อมแซมระบบน้าดีและน้าเสีย เป็นต้น
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ปฏิบตั งิ านในฐานะช่างที่ตอ้ งใช้ประสบการณ์และ
ความชานาญในงานระบบน้า เช่น สร้าง ซ่อม ติดตัง้
อุปกรณ์เกีย่ วกับการประปาปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการ
ตรวจสอบและวางท่อประสาน ซ่อมแซมระบบน้าดีและ
น้าเสีย เป็นต้น
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่ หรือ
3. เป็นผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานใน
ระดับชัน้ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั ลักษณะงานใน
หน้าที่
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งช่าง
ระบบน้าระดับ 1 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

5,840

18,190

7,100

22,220

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานช่าง

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

ระดับ

3611 ช่างระบบน้า (ต่อ)
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3612 ช่างต่อท่อ

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

1

1. ปฏิบตั งิ านในฐานะช่างชัน้ ต้น ในการติดตัง้ ซ่อมแซม
และแก้ไขท่อและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่เกีย่ วกับการประปา
ระบบดับเพลิง ระบบระบายน้า ช่องระบายอากาศ
และตูท้ าน้าเย็น
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2

1. ปฏิบตั งิ านในฐานะช่างที่ตอ้ งใช้ประสบการณ์และ
ความชานาญในการติดตัง้ ซ่อมแซม และแก้ไขท่อและ
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่เกีย่ วกับการประปา ระบบดับเพลิง

3. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี
หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
5. เป็นผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
ในระดับชัน้ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั ลักษณะงานใน
หน้าที่
1. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่ หรือ
3. เป็นผูผ้ ่านมาตรฐานฝีมอื แรงงานในระดับชัน้ ที่มี
ความสัมพันธ์กบั หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งช่าง
ต่อท่อระดับ 1 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรือ

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

5,840

18,190

7,100

22,220

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานช่าง

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

3612 ช่างต่อท่อ (ต่อ)

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ
ระบบระบายน้า ช่องระบายอากาศ และตูท้ าน้าเย็น
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2/หัวหน้า 1. ปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหน้างาน บังคับบัญชา ควบคุม
ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบตั งิ านของช่างต่อท่อให้
เป็นไปตามเป้าหมายและระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี
หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
5. เป็นผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
ในระดับชัน้ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั ลักษณะงานใน
หน้าที่
1. แต่งตัง้ จากผูท้ ี่เคยดารงตาแหน่ง ชัน้ /ระดับ 2
ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
2. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและมีความ
ชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนี้
มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

7,940

29,320

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานช่าง

ลาดับ
รหัส
ที่
12

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

3724 ช่างครุภณ
ั ฑ์

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ
1

1. ปฏิบตั งิ านชัน้ ต้นในการสร้าง ประกอบ ทดสอบและ
เคลือบสีผิวเครื่องเรือน เครื่องใช้สานักงาน ตลอดจน
ดูแลรักษาและซ่อมบารุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
ในการทางาน
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2

1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ประสบการณ์และความชานาญ
ในการสร้าง ประกอบ ทดสอบและเคลือบสีผิว
เครื่องเรือน เครื่องใช้สานักงาน ตลอดจนดูแลรักษา
และซ่อมบารุงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทางาน
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3

1. ปฏิบตั งิ านที่ตอ้ งใช้ประสบการณ์และความชานาญสูง
ในการสร้าง ประกอบ ทดสอบและเคลือบสีผิว
เครื่องเรือน เครื่องใช้สานักงาน ตลอดจนดูแลรักษา

1. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรือ
2. เป็นผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
ในระดับชัน้ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั ลักษณะงานใน
หน้าที่
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่ง
ช่างครุภณ
ั ฑ์ระดับ 1 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่ หรือ
4. เป็นผูผ้ ่านมาตรฐานฝีมอื แรงงานในระดับชัน้ ทีมี
ความสัมพันธ์กบั หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่ง
ช่างครุภณ
ั ฑ์ระดับ 2 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

5,080

15,260

5,840

18,190

7,100

22,220

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานช่าง

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

ระดับ

3724 ช่างครุภณ
ั ฑ์
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คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

และซ่อมบารุงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทางาน
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1

1. ปฏิบตั งิ านชัน้ ต้นในฐานะผูช้ ่วยช่างในงานอย่างใด
อย่างหนึง่ หรือหลายอย่าง ดังนี้ งานช่างยนต์
ช่างเครื่องกล ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างปรับ
ซ่อมเครื่องมือทดลอง ช่างเหล็ก ช่างกลึง ช่างหล่อ
ช่างกลโรงงาน ช่างประปา ช่างบารุงรักษา ในการ
ปฏิบตั งิ าน เช่น ซ่อม ติดตัง้ ปรับ แก้ไข ประกอบ
เครื่องจัก เครื่องกลต่าง ๆ

2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี
หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
5. เป็นผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
ในระดับชัน้ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั ลักษณะงานใน
หน้าที่
1. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ าน
ด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่ หรือ
3. เป็นผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานใน

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

5,080

15,260

หมายเหตุ

มาตรฐานตาแหน่งลูกจ้างสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กลุม่ งานช่าง

ลาดับ
รหัส
ที่

หน้าที่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่โดยย่อ
ตาแหน่ง

คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง

ระดับ

3912 ผูช้ ่วยช่างทั่วไป (ต่อ)

2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2

1. ปฏิบตั งิ านในฐานะผูช้ ่วยช่างที่ตอ้ งใช้ประสบการณ์
และความชานาญในงานอย่างใดอย่างหนึง่ หรือ
หลายอย่างในงาน ดังต่อไปนี้ งานช่างยนต์
ช่างเครื่องกล ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างปรับ
ซ่อมเครื่องมือทดลอง ช่างเหล็ก ช่างกลึง ช่างหล่อ
ช่างกลโรงงาน ช่างประปา ช่างบารุงรักษา ในการ
ปฏิบตั งิ าน เช่น ซ่อม ติดตัง้ ปรับ แก้ไข ประกอบ
เครื่องจักร เครื่องกลต่าง ๆ
2. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ระดับชัน้ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั ลักษณะงานใน
หน้าที่
1. แต่งตัง้ จากผูด้ ารงตาแหน่งหรือตาแหน่งผูช้ ่วยช่าง
ทั่วไป ระดับ 1 ซึง่ ปฏิบตั งิ านมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
และมีความชานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี
หรือ
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบตั งิ านด้านนีม้ าแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี หรือ
4. ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ หรือ
5. เป็นผูผ้ ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
ในระดับชัน้ ที่มคี วามสันพันธ์กบั ลักษณะงาน
ในหน้าที่

อัตราค่าจ้าง
ขัน้ ต่า

ขัน้ สูง

5,840

18,190

หมายเหตุ

ภำคผนวก

ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แนวปฏิบัติการปรับระดับชั้นงานสูงขึ้นและการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตาแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจา
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔
…………………………………..
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การปรั บ ระดั บ ชั้ น งาน การเปลี่ ย นสายงาน (ชื่ อ ต าแหน่ ง )
และกลุ่มงานของลูกจ้างประจาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน
มีความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยลู ก จ้ า งประจ าของส่ ว นราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง
มอบอานาจให้ส่วนราชการบริหารอัตรากาลังลูกจ้างประจา หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๓๘ ลงวันที่
๑ เมษายน ๒๕๕๓ เรื่ อ ง บั ญ ชี ก าหนดคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะต าแหน่ ง ของลู ก จ้ า งประจ าและอั ต ราค่ า จ้ า ง
ของลู ก จ้ า งประจ า และหนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๘๓ ลงวั น ที่ ๑๗ สิ ง หาคม ๒๕๕๓
เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจาไปดารงตาแหน่งใหม่ จึงกาหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑. หลักเกณฑ์การดาเนินการ
๑. ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตาแหน่ง) และกลุ่มงาน
ของลูกจ้างประจาตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติการปรับระดับชั้นงานสูงขึ้นและ
การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตาแหน่ง) ของลูกจ้างประจาในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ตาแหน่งลูกจ้างประจาที่ปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตาแหน่ง) และกลุ่มงานของ
ลูกจ้างประจา ต้องเป็นตาแหน่งที่สานักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลังได้กาหนดชื่อตาแหน่ง หน้าที่โดยย่อไว้ตาม
หนังสือสานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘/ว๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค
๐๔๒๘/ว๓๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ และ หลักเกณฑ์ที่มีการกาหนดเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป
๓. กระบวนการดาเนินการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตาแหน่ง) และกลุ่มงานต้อง
ยึดตามภารกิจของส่วนราชการ ภาระงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติจริง ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสาคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการดาเนิ น การ เป็ น ข้า ราชการจานวนไม่ น้อ ยกว่ า ๓ คน(ประกอบด้ว ยประธานกรรมการ
กรรมการ และเลขานุการ)

-๒๔. ให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ดังนี้
๔.๑ การปรับระดับชั้นงาน
๔.๑.๑ การแต่งตั้งลูกจ้างประจาไปดารงตาแหน่งใหม่ในระดับชั้นงานที่สูงกว่าเดิม
ให้ปรับระดับชั้นได้ไม่เกินระดับชั้นสูงสุด ที่สานักงาน ก.พ. กาหนดไว้ในแต่ละตาแหน่ง
๔.๑.๒ ลูกจ้างประจาผู้นั้น ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่
กระทรวงการคลังกาหนดไว้ในตาแหน่งที่มีระดับชั้นสูงกว่าครบถ้วน โดยได้รับค่าจ้างไม่ต่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า
ของตาแหน่งที่สูงกว่า และไม่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งใหม่
๔.๑.๓ ตาแหน่งที่มีระดับ ๑-๓ และระดับ ๓/หัวหน้า ลูกจ้างประจาผู้นั้น ต้อง
มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่กระทรวงการคลังกาหนดไว้ และต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินคุณลักษณะบุคคล
ตามแบบและหลักเกณฑ์ทสี่ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกาหนด
๔.๑.๔ กรณีตาแหน่งที่มีระดับ ๔ หรือระดับ ๔/หัวหน้า ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งตามที่กระทรวงการคลังกาหนดไว้ และต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินคุณลักษณะบุคคล ตามแบบและ
หลักเกณฑ์ทสี่ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกาหนด หรืออาจเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กาหนดตาม
ความเหมาะสม เช่ น การสอบข้ อ เขี ย น สอบสั ม ภาษณ์ หรื อ วิ ธี อื่ น มาประกอบการพิ จ ารณา ก็ ไ ด้ ต ามที่
(คณะกรรมการ) ต้นสังกัดเห็นสมควร ยกเว้น ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ จะต้องได้รับอัตราค่าจ้างเต็มขั้น สูงสุดของ
ระดับ ๓ ก่อน
๔.๑.๕ ในกรณีประเมินแล้วได้คะแนนผลการประเมิน ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด
ให้แจ้งเหตุผลที่ไม่ผ่านการประเมินและให้ลูกจ้างประจาผู้ถูกประเมินลงชื่อรับทราบ โดยให้มีโอกาสปรับปรุงพัฒนา
ตนเองและสามารถยื่นคาขอเข้ารับการประเมินเพื่อปรับระดับชั้นงานใหม่ได้โดยให้เว้นระยะเวลานับจากวันรับทราบ
ผลการประเมินครั้งก่อนเป็นเวลา ๖ เดือน
๔.๑.๖ การยื่นคาขอปรับระดับชั้นงานสูงขึ้นของลูกจ้างประจาในสังกัด ให้
ดาเนินการ ปีละ ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนสิงหาคม ของทุกปี
๔.๒ การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตาแหน่ง) และกลุ่มงาน
๔.๒.๑ การแต่งตั้งลูกจ้างประจาไปดารงตาแหน่งใหม่ ในระดับชั้นเท่าเดิม กรณี ๑)
ตาแหน่งต่างกัน สายงานเดียวกัน กลุ่มงานเดียวกัน หรือ ๒) ตาแหน่งต่างกัน สายงานต่างกัน กลุ่ มงานเดียวกัน
หรือ ๓) ตาแหน่งต่างกัน สายงานต่างกัน กลุ่มงานต่างกัน
๔.๒.๒ การเปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างประจาจากตาแหน่งหนึ่งไปเป็นอีกตาแหน่งหนึ่ง
จะต้องเป็นตาแหน่งที่กระทรวงการคลังได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อ กาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
และอัตราค่าจ้างไว้แล้ ว และหน่วยงานต้นสั งกัดจะต้องพิจารณาแล้วว่าเป็นตาแหน่งที่มีความจาเป็น เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ/หน่วยงาน/สถานศึกษานั้น ๆโดยไม่เพิ่มจานวนอัตรากาลังลูกจ้างประจาด้วย

-๓๔.๒.๓ การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตาแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจา ต้องมีคาสั่ง
มอบหมายงานให้ลูกจ้างประจาผู้นั้น ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของตาแหน่งนั้นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
และลูกจ้างประจาผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่กระทรวงการคลังกาหนดสาหรับตาแหน่งใหม่ และเมื่อ
ได้รับการแต่งตั้งแล้ว ต้องมอบหมายให้ลูกจ้างประจาที่ได้รับการเปลี่ยนตาแหน่งใหม่ ปฏิบัติงานให้ตรงตามตาแหน่ง
และหน้าที่ที่กาหนดไว้สาหรับตาแหน่งนั้น
ลู ก จ้ า งประจ าผู้ ใ ด หากปฏิ บั ติ ง านมาไม่ ค รบ ๑ ปี ให้ เ สนอเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น
เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
๔.๒.๔ ในกรณีที่ลักษณะงานในตาแหน่งใหม่ มีลักษณะงานใกล้เคียงกับลักษณะงานใน
ตาแหน่งเดิม ให้นาระยะเวลาในการดารงตาแหน่งเดิมมานับรวมกันกับระยะเวลาในตาแหน่งใหม่ได้
๔.๒.๕ กรณีการแต่งตั้งลูกจ้างประจาไปดารงตาแหน่งใหม่ มีอัตราค่าจ้างขั้นสูงต่ากว่า
ตาแหน่งอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งเดิม ลูกจ้างประจาผู้นั้น ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังกาหนดไว้ในตาแหน่งที่มีอัตราค่าจ้างขั้นสูงต่ากว่า โดยได้รับค่าจ้างไม่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูง
ของตาแหน่งใหม่ กรณีดังกล่าวให้ดาเนินการเฉพาะกรณีที่จาเป็น พร้อมทั้งให้มีหลักฐานเป็นหนังสือแสดงความ
ยินยอมของลูกจ้างประจาที่มีความประสงค์จะไปดารงตาแหน่งใหม่ดังกล่าวด้วย
๔.๒.๖ การยื่นคาขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตาแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจาใน
สังกัด ให้ดาเนินการปีละ ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ภายในเดือน มีนาคมของทุกปี ครั้งที่ ๒ ภายในเดือน กันยายน
ของทุกปี
๕. วิธีการประเมินมี ๒ ด้าน คือประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล (ตามแบบ) และประเมิน
สมรรถนะ (การสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์หรือวิธีการอื่น) ให้มีคะแนนเต็มการประเมินด้านละ ๑๐๐ คะแนน
๖. เกณฑ์การประเมิน
๖.๑ การปรับระดับชั้นงาน กาหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
(๑) จากระดับ ๑ ขึ้นระดับ ๒ ต้องผ่านคะแนนการประเมินเฉลี่ยทั้ง ๒ ด้าน
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
(๒) จากระดับ ๒ ขึ้นระดับ ๓ ต้องผ่านคะแนนการประเมินเฉลี่ยทั้ง ๒ ด้าน
ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
(๓) จากระดับ ๓ ขึ้นระดับ ๔ ต้องผ่านคะแนนการประเมินเฉลี่ยทั้ง ๒ ด้าน
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๖.๒ การเปลี่ยนตาแหน่ง ต้องผ่านคะแนนการประเมินเฉลี่ยร้อยละ ๖๕ ขึ้นไป
๗. การแต่งตั้งลูกจ้างประจาไปดารงตาแหน่งใหม่ โดยที่ตาแหน่งของลูกจ้างประจาบางตาแหน่ง
กระทรวงการคลังได้กาหนดกลุ่มบัญชีค่าจ้างไว้มากกว่า ๑ กลุ่ม ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
๐๔๒๘/ว ๓๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ในการเลื่อนขั้นค่าจ้างกรณีดังกล่าว ให้ใช้ขั้นวิ่งของ กลุ่มบัญชีค่าจ้าง
เดิมจนถึงขั้นสูงก่อน แล้วจึงเปลี่ยนไปใช้ขั้นวิ่งในกลุ่มบัญชีค่าจ้างที่สูงกว่า โดยให้ได้รับค่าจ้างในกลุ่มบัญชีค่าจ้าง
ใหม่ในขั้นใกล้เคียงในทางที่สูงกว่า

-๔๒.วิธีการดาเนินการ
๑. ลูกจ้างประจาที่ประสงค์จะขอ ปรับระดับ ชั้น หรือ เปลี่ยนตาแหน่งและกลุ่มงานยื่นคาขอโดย
กรอกประวัติการรับราชการ ประวัติการศึกษา และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับราชการตามแบบที่กาหนด และ
จัดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งเพื่อประกอบการประเมินของคณะกรรมการ
ที่หน่วยงานต้นสังกัดที่ลูกจ้างประจาปฏิบัติงานอยู่ โดยให้รายงานหน้าที่และปริมาณงานที่ได้ปฏิบัติย้อนหลัง ๓ ปี
ประกอบการพิจารณาด้วย
๒ หน่วยงานต้นสังกัดที่ลูกจ้างประจาปฏิบัติงานอยู่ (เว้น ศูนย์ฯ กศน.อาเภอ/เขต)
ให้ผู้อานวยการ สานักงาน กศน. จังหวัด/กทม. แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบดาเนินการตรวจสอบเอกสาร
เบื้ อ งต้ น และด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ประกอบด้ ว ยข้ า ราชการจ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ คน
ประกอบด้วย ประธาน กรรมการ และเลขานุการ มีหน้าที่ตรวจสอบ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง หน้าที่ความ
รับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ อัตราค่าจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด และประเมิน
คุณลักษณะของลูกจ้างประจาตามแบบประเมินที่กาหนด
๓. คณะกรรมการประเมิน ดาเนินการประเมินคุณลักษณะของลูกจ้างประจาตามแบบประเมิน
ที่ส านั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการกาหนด และโดยอาจจัด ให้มีการสอบข้อเขียน หรือสอบสั มภาษณ์ หรือ
วิธีการอื่น แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสมให้มีการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานหรือ
หน้าที่ในตาแหน่ง และส่งผลการประเมินฯ ให้หน่วยงานต้นสังกัดของลูกจ้างประจา
๔. ผู้รับผิดชอบหน่วยงานต้นสังกัด ของลูกจ้างประจา ดาเนินการสรุปผลการประเมิน ขอปรับ
ระดับ ชั้น งานสู งขึ้ น และการเปลี่ ย นสายงาน (ชื่อตาแหน่ง ) ของลู กจ้างประจา และแจ้ งผลการประเมิน ไปยั ง
หน่ ว ยงานการเจ้ าหน้ าที่ของสานั กงาน กศน. ส านักงาน ก.ค.ศ. ส านักบริห ารงานคณะกรรมการการส่ งเสริม
การศึกษาเอชน กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักอานวยการ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดส่งเอกสาร
หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๔.๑ เอกสารการวิเคราะห์เหตุผลความจาเป็นของหน่วยงานต้นสังกัด
๔.๒ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
๔.๓ แบบประเมินบุคคลเพื่อขอปรับระดับชั้น/เปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างประจา แบบประเมิน
ผลคุณลักษณะเฉพาะบุคคล และสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการทั้ง ๓ คน
๔.๔ กรณีตาแหน่งพนักงานพิมพ์ ให้ส่งกระดาษสอบพิมพ์ดีด พร้อมแบบสอบพิมพ์
๔.๕ กลุ่มงานช่าง ต้องแนบใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
๔.๖ แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ตาแหน่งเดิม และตาแหน่งใหม่
๔.๗ เอกสารอื่นๆ ถ้ามี
หากผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งผู้ขอรับการประเมิน
รับทราบพร้อมระบุเหตุผล

(ตัวอย่างคาสั่ง)
คาสั่ง........ที่
/๒๕๕....
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินลูกจ้างประจาเพื่อปรับระดับชั้นงาน/เปลี่ยนตาแหน่ง)
(ลูกจ้างประจา)
----------------------ด้ว ยหน่ ว ยงาน........เสนอขอปรับระดับชั้น งานให้ ดารงตาแหน่งในระดับชั้นที่สู งขึ้น /เปลี่ ยน
ตาแหน่งลูกจ้างประจา โดยสังกัดส่วนราชการเดิม จานวน......ราย ดังนี้
๑. ....................
๒. ....................
๓. ....................
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การประเมิ น ลู ก จ้ า งประจ าเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกาหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล ดังนี้
๑.
ประธานกรรมการ
๒.
กรรมการ
๓.
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดาเนินการประเมินคุณลักษณะของลูกจ้างประจาตามแบบ
ประเมินที่สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกาหนด และให้มีการสอบข้อเขียน หรือสอบสัมภาษณ์ หรือ
วิธีการอื่น แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสมในด้านสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานหรือหน้าที่ ใน
ตาแหน่ง และส่งผลการประเมินฯ ให้หน่วยงานต้นสังกัดที่ลูกจ้างประจาปฏิบัติงานอยู่ดาเนินการต่อไป
สั่ง ณ วันที่

.................. พ.ศ. ๒๕๕...

ลงชื่อ .....................................
(........................................)
ตาแหน่ง…………………….................
(ผู้อานวยสานัก/ศูนย์/สถาบันฯ/สถานศึกษา)

แบบประเมินบุคคลเพื่อขอปรับระดับชั้น/เปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างประจา
ตอนที่ ๑

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ชื่อ ................................................................
ตาแหน่ง ..................................................ระดับ.............. ตาแหน่งเลขที่ .............. สังกัด .................................................
ดารงตาแหน่งนี้เมื่อ วันที่ .................เดือน ................................. พ.ศ............................
อัตราค่าจ้างปัจจุบัน ............................... บาท
ขอประเมินบุคคลเพื่อขอปรับระดับชั้นใหม่ เป็น .............................................................
ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ .........เดือน...................... พ.ศ............. เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ..........เดือน...................พ.ศ..............
อายุราชการ ................. ปี ...................เดือน
๗. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/วิชาเอก
ปีที่สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
......................................
.....................................
.........................................................
......................................
.....................................
.........................................................
......................................
.....................................
.........................................................
๘. ประวัติการรับราชการ
วัน/เดือน/ปี
ตาแหน่ง
อัตราค่าจ้าง
สังกัด
......................
……………………………………..
…………………………. ……………………………………………………
......................
……………………………………..
…………………………. ……………………………………………………
......................
……………………………………..
…………………………. ……………………………………………………
......................
……………………………………..
…………………………. ……………………………………………………
๙. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
ปี
ระยะเวลา
หลักสูตร
สถาบัน
.............
…………….…..
………………………………….…………………. ………………………………………………………
.............
…………….…..
………………………………….…………………. ………………………………………………………
.............
…………….…..
………………………………….…………………. ………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
ผู้ขอรับการประเมิน
(
)
วันที.่ ............../................/.................

ตอนที่ ๒

หน้าที่โดยย่อและปริมาณงานที่ได้ปฏิบัติย้อนหลัง ๓ ปี
ปีท๑ี่
ระหว่างวันที่
วันที่
ถึงวันที่

รายการ

ปริมาณงาน
ปีที่ ๒
ระหว่าง
วันที่
ถึงวันที่

ปีที่ ๓
ระหว่าง
วันที่
ถึงวันที่

๑............................................................................
๒............................................................................
๓............................................................................
๔............................................................................
๕............................................................................
๖............................................................................
๗............................................................................
๘.............................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)

ผู้ขอรับการประเมิน
(..........................................................)
วันที ............/................./...............

ตอนที่ ๓ แบบประเมินผลคุณลักษณะ เฉพาะบุคคล (ลูกจ้างประจา)
คะแนน
เต็ม

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน
หมวดที่ ๑ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (ความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบ)
๑.๑ พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ประสบการณ์ความชานาญ ความรอบรู้ ในงานที่จะปฏิบัติ และงานอื่นที่
๑๐
เกี่ยวข้องกับตาแหน่ง รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ
๑.๒ พิจารณาจากความสามารถใน การปฏิบัติงานให้สาเร็จตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย โดยคานึงถึงความถูกต้อง ความ
๑๐
ครบถ้วนสมบูรณ์ และงานเสร็จทันเวลา ทั้งนี้ ให้รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหา เชาว์ปญ
ั ญา และความ
ถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ
๑.๓ พิจารณาจากความตั้งใจความเต็มใจ และมุ่งมั่นที่จะทางานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ และเป็นผลดีแก่ทาง
๑๐
ราชการ การไม่ละเลยต่องานและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้น ฯลฯ
หมวดที่ ๒ ความประพฤติ
๒.๑ พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย
๑๐
๒.๒ การปฏิบตั ิตนอยู่ในกรอบของจรรยาของข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัตติ ามนโยบายและแบบแผน
๑๐
ของทางราชการและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความประพฤติที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร
หมวดที่ ๓ คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
๓.๑ ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
๑๐
พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ แนวทาง เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์
ในการทางาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาต่าง ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ การทางานยาก
หรืองานใหม่ให้สาเร็จเป็นผลดี
๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ
๑๐
พิจารณาจากทัศนคติที่ดตี ่อประชาชนระบบราชการ และงานในหน้าที่ ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน แนวความคิด
ความเชื่อและอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบายโครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ
๓.๓ ความเป็นผู้นา/ผู้ตาม
๑๐
พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานถูกต้องตามคาสั่งและข้อแนะนาของผู้บังคับบัญชา มองการณ์ไกล การ
ตัดสินใจ การวางแผน การรับมอบหมายงาน การปฏิบัติตามคาแนะนาและพัฒนา ความใจกว้าง และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้งกว้างขวางรอบคอบและยุติธรรม ฯลฯ
๓.๔ บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา
๑๐
พิจารณาการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ความหนักแน่นมั่งคงในอารมณ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจน
กิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสม
๓.๕ การปรับตัวและมนุษย์สมั พันธ์
๑๐
พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับสถานการณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ความยืดหยุ่นและ
ความสามารถทางานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการติดต่อและ
ประสานงานกับผู้อื่น
รวม
๑๐๐
ลงชื่อ...................................................
ตาแหน่ง (
)
วันที.่ ............../................/...............

ผลการ
ประเมิน

แบบสรุปผลการประเมินผลคุณลักษณะ เฉพาะบุคคล (ลูกจ้างประจา)
คะแนน
เต็ม

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน
หมวดที่ ๑ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน (ความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบ)
๑.๑ พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ประสบการณ์ความชานาญ ความรอบรู้ ในงานที่จะปฏิบัติ และงานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับตาแหน่ง รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ
๑.๒ พิจารณาจากความสามารถใน การปฏิบัติงานให้สาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคานึงถึงความถูกต้อง
ความครบถ้วนสมบูรณ์ และงานเสร็จทันเวลา ทั้งนี้ ให้รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหา เชาว์ปญ
ั ญา
และความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ
๑.๓ พิจารณาจากความตั้งใจความเต็มใจ และมุ่งมั่นที่จะทางานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ และเป็นผลดีแก่
ทางราชการ การไม่ละเลยต่องานและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้น ฯลฯ
หมวดที่ ๒ ความประพฤติ
๒.๑ พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินยั
๒.๒ การปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของจรรยาของข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและ
แบบแผนของทางราชการและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความประพฤติที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร
หมวดที่ ๓ คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
๓.๑ ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ แนวทาง เทคนิควิธกี ารหรือสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในการทางาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์
การทางานยาก หรืองานใหม่ให้สาเร็จเป็นผลดี
๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ
พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชนระบบราชการ และงานในหน้าที่ ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน
แนวความคิดความเชื่อและอุดมการณ์ทสี่ อดคล้องกับนโยบายโครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ
๓.๓ ความเป็นผู้นา/ผู้ตาม
พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบตั ิงานถูกต้องตามคาสั่งและข้อแนะนาของผู้บังคับบัญชา มองการณ์
ไกล การตัดสินใจ การวางแผน การรับมอบหมายงาน การปฏิบัติตามคาแนะนาและพัฒนา ความใจกว้าง
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้งกว้างขวางรอบคอบและยุตธิ รรม ฯลฯ
๓.๔ บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา
พิจารณาการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ความหนักแน่นมั่งคงในอารมณ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง
ตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสม
๓.๕ การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์
พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับสถานการณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ความยืดหยุ่น
และความสามารถทางานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพือ่ นร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการ
ติดต่อและประสานงานกับผู้อื่น
รวม

กก.
คนที่
๑

กก.
คนที่
๒

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐

๑๐
๑๐

๑๐
๑๐

๑๐๐

ลงชื่อ...................................................
(ประธานกรรมการ..............................................)
ลงชื่อ...................................................
(กรรมการ..............................................)
ลงชื่อ...................................................
(กรรมการและเลขานุการ......................................)
ลงชื่อ...................................................
วันที่.............../................/................

กก.
คนที่
๓

คะแนน
เฉลี่ย

ตัวอย่าง

ใบแจ้งผลการประเมิน
(กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน)
แบบประเมินบุคคลเพื่อขอปรับระดับชั้นลูกจ้างประจา
ชื่อ
..................................................ตาแหน่ง......................................
ผู้รับการประเมิน
( / ) มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ สป.และกระทรวงการคลังกาหนด
(
) อื่น ๆ......................................................
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ
( / ) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เหตุผล (เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงการประเมินครั้งต่อไป)
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...................................................
(ประธานกรรมการ..............................................)
ลงชื่อ...................................................
(กรรมการ..............................................)
ลงชื่อ...................................................
(กรรมการและเลขานุการ......................................)
ลงชื่อ...................................................
(หัวหน้าส่วนราชการ.............................................)
วันที่.............../................/................

