สิ่งที่สงมาดว ย 1
แนวปฏิบัติงานการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจํา
1. การปรับระดับชั้นงานของลูกจางประจํา
หลักเกณฑการพิจารณา
1. เปนการปรับระดับชั้นงานของตําแหนงที่มคี นครอง
2. เปนผูม คี ุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบถวนตรงตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว สําหรับ
ตําแหนงที่มรี ะดับชั้นงานสูงกวา
3. เปนการปรับระดับชั้นงานของตําแหนงลูกจางประจําใหสงู ขึ้นจากระดับ 1 เปนระดับ 2 หรือ
จากระดับ 2 เปนระดับ 3 หรือจากระดับ 3 เปนระดับ 4 ทัง้ นี้ ไมเกินระดับสูงสุดในแตละสายงาน
(ชื่อตําแหนง) ที่สาํ นักงาน ก.พ. กําหนดไว และการปรับระดับชั้นงานตองปรับตามลําดับ มิใหปรับขาม
ระดับชั้นงาน
4. ใหไดรบั คาจางไมต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ําและไมสงู กวาอัตราคาจางขั้นสูงของตําแหนงที่จะ
ขอปรับระดับชั้นงานสูงขึ้น
5. การประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงาน
5.1 ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ไมนอ ยกวา 3 คน ประกอบดวย
5.1.1 กรณีสถานศึกษา
- ผูอํานวยการสถานศึกษา
เปนประธานกรรมการ
- รองผูอํานวยการสถานศึกษาที่ดูแลงานบุคลากร เปนกรรมการ
- หัวหนางานบุคลากร
เปนกรรมการและเลขานุการ
5.2 เกณฑการตัดสิน ผูผานการประเมินบุคคล ตองไดคะแนนเฉลีย่ จากกรรมการ ดังนี้
- การปรับจากระดับ 1 เปนระดับ 2 คะแนนเฉลี่ยไมนอ ยกวารอยละ 60
- การปรับจากระดับ 2 เปนระดับ 3 คะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 70
- การปรับจากระดับ 3 เปนระดับ 4 คะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80
5.3 สําหรับ ตํ าแหนง พนั กงานพิมพ ใหค ณะกรรมการประเมิน ความรู ความสามารถและ
ทักษะ โดยการทดสอบและตองผานการทดสอบตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง
5.4 กรณี ก ารปรั บ ระดั บ ชั้ น งานใหสู ง ขึ้ น เป น ระดั บ 3/หั วหน า ระดั บ 4 และระดั บ
4/หั วหนา นอกจากการประเมิน บุคคลแลว คณะกรรมการสามารถพิจารณาจากการสอบขอเขีย น
การสัมภาษณ ผลงาน
ขั้นตอนดําเนินการ
กรณีล ูกจางประจําในสถานศึกษา
1. ลูกจางประจําที่ประสงคป รับระดับ ชั้นงานยื่นคําขอประเมินเพื่อปรับระดับชั้นงานตาม
แบบที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดตอสถานศึกษา
2. ผูอาํ นวยการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
/3. คณะกรรมการ...
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3 . คณะกรรมการประเมินลูกจางดําเนินการประเมินตามแบบประเมินบุคคลที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษากํา หนด และสง ผลการประเมินประกอบกับ ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการโดยวิธีอ่ืน สมควรใหปรับระดับชั้นงานไดใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตรวจสอบอี กครั้ง และออกคํ า สั่ง แต ง ตั้งลูกจา งประจํ า ทั้งนี้ ไมกอนวันทีสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาไดรบั คําขอที่สมบูรณ
สําหรับการปรับระดับชั้นใหสูงขึ้นเปนระดับ 3/หัวหนา ระดับ 4 และระดับ 4/หัวหนา
ขอใหจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดไปพรอมกับผลการประเมินดวย
กรณีลกู จางประจําในสังกัดหนว ยงานสว นกลาง
1. ลูกจางประจําที่ประสงคจะปรับ ระดับชั้นงาน ยื่นคํา ขอประเมินเพื่อปรับระดับชั้นงาน
ตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดตอสํานักอํานวยการ
2. คณะกรรมการประเมิน ประกอบดวย
1. ผูอาํ นวยการสํานักอํานวยการ
ประธานกรรมการ
2. ผูอาํ นวยการสํานัก/ศูนยท่ลี ูกจางประจําสังกัด
กรรมการ
3. หัวหนากลุมงานที่เกี่ยวของ
กรรมการ
4. หัวหนากลุมงานจัดการงานบุคคล 1
กรรมการและเลขานุการ
3. สํานักอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินและให คณะกรรมการประเมินลูก จา ง
ดําเนินการประเมินตามแบบประเมินบุคคลที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
4. กรณีท่ีผ ลการประเมินผ านเกณฑ ประกอบกับ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการโดย
วิธอี ่นื สมควรใหไดปรับระดับชั้นงานได สํานักอํานวยการเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สั่งแตงตั้งลูกจางประจํา ทั้งนี้ ไมกอ นวันทีส่ าํ นักอํานวยการไดรบั คําขอที่สมบูรณ
5. สํานักอํานวยการจัดสงคําสั่งใหสาํ นักงาน ก.พ. กรมบัญชีกลาง หนวยงานละ 3 ชุด พรอม
แบบ ลปจ.1 ของตําแหนงเดิมและตําแหนงใหม ภายใน 7 วัน และแจงสํานัก/ศูนยท่เี กี่ยวของทราบ

2. การเปลี่ยนสายงาน (ชือ่ ตําแหนง) และกลุมงานของลูกจางประจํา
หลักเกณฑการพิจารณา
1. เปนการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหนง) และกลุมงานของตําแหนงที่มีคนครอง
2. ไมเปนผูเกษียณอายุราชการในปงบประมาณนั้น
3. เป น ผู มี ค วามรู ความสามารถและคุ ณ สมบั ติเ ฉพาะตํ า แหน ง ครบถว นตรงตามที่
กระทรวงการคลังกําหนดไวในตําแหนงที่ขอเปลี่ยน
4. เปนการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหนง) ทั้งตําแหนงภายในกลุมงานเดียวกันและตางกลุม
งาน โดยไมเพิ่มจํานวนอัตรากําลังลูกจางประจําของสวนราชการ
5. ตําแหนงที่ขอเปลี่ยนตองเปนตําแหนงที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไว
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0601/5681 ลงวันที่ 3 กันยายน 2553
6. การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหนง) ใหคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะ
งาน รวมถึงความจําเปน ภารกิจของสวนราชการและประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
7. เมื่อไดรบั การเปลี่ย นสายงาน (ชื่อตําแหนง) แลว ตองปฏิบัติงานใหส อดคลองตรงตาม
หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงตามที่สาํ นักงาน ก.พ. กําหนดไว
8. กรณีท่สี ายงานในตําแหนงใหมมีลกั ษณะงานใกลเคียงกับลักษณะงานในตําแหนงเดิม ให
นําระยะเวลาในการดํารงตําแหนงเดิมมานับรวมกันกับระยะเวลาในตําแหนงใหมได
9. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมที่กระทรวงการคลังกําหนดกลุมบัญชีคาจางไวมากกวา
1 กลุม ใหใชกลุมบัญชีคาจางเดิมจนถึงขั้นสูงกอน แลวจึงเปลี่ยนไปใชขั้นวิ่งในกลุมบัญชีคาจางทีส่ ูงกวา
โดยใหไดรบั คาจางในกลุมบัญชีคาจางใหมในขั้นใกลเคียงในทางที่สงู กวา
10. การแต งตั้ง ใหดํ ารงตําแหนง ใหมท่ีมีอั ตราคาจางขั้นสูง ต่ํากวาอัตราคาจางขั้นสูง ของ
ตําแหนงเดิม ใหดําเนินการกรณีที่มีความจําเปนและใหไดรับคาจางไมสูงกวาอัตราคาจางขั้นสูงของ
ตําแหนงใหม โดยใหมีหนังสือแสดงความยินยอมของลูกจางประจํา
11. การประเมินบุคคลและผลการปฏิบตั ิงาน
11.1 ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ไมนอ ยกวา 3 คน ประกอบดวย
11.1.1 กรณีสถานศึกษา
- ผูอํานวยการสถานศึกษา
เปนประธานกรรมการ
- รองผูอํานวยการสถานศึกษาทีด่ ูแลงานบุคลากร เปนกรรมการ
- หัวหนางานบุคลากร
เปนกรรมการและเลขานุการ
11.2 เกณฑการตัดสิน ผูผานการประเมินบุค คล ตองไดคะแนนเฉลี่ยจากกรรมการ
ดังนี้
- การเปลี่ยนสายงานไปดํารงตําแหนง ระดับ 2 คะแนนเฉลี่ยไมนอ ยกวารอยละ 60
- การเปลี่ยนสายงานไปดํารงตําแหนง ระดับ 3 คะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 70
- การเปลี่ยนสายงานไปดํารงตําแหนง ระดับ 4 คะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80
12. การเปลี่ยนสายงาน นอกจากการประเมินบุคคลแลว คณะกรรมการสามารถพิจารณา
จากการสอบขอเขียน การสัมภาษณ ผลงานดีเดนหรือผลงานสําคัญที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม
ของแตละตําแหนง หรืออาจตรวจสอบสภาพการปฏิบัติงานของลูกจางประจําไดตามที่เห็นสมควร
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ขั้นตอนดําเนินการ
กรณีลกู จางประจําในสถานศึกษา
1. ลูกจางประจําที่ประสงคเปลีย่ นสายงานยื่นคําขอประเมินเพื่อเปลีย่ นสายงานตามแบบที่
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดตอสถานศึกษา
2. ผูอาํ นวยการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
3. คณะกรรมการประเมินลูกจางดําเนินการประเมิน ตามแบบประเมินบุค คลที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษากํา หนด และสง ผลการประเมินประกอบกับ ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการโดยวิธีอ่ืน สมควรใหเ ปลี่ย นสายงานได ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา
ตรวจสอบอี กครั้ง และออกคํ า สั่ง แต ง ตั้งลูกจา งประจํ า ทั้งนี้ ไมกอนวันทีสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาไดรบั คําขอที่สมบูรณ
กรณีลกู จางประจําในสังกัดหนว ยงานสว นกลาง
1. ลูกจา งประจํา ที่ป ระสงคจะเปลี่ย นสายงาน ยื่นคํ า ขอประเมินเพื่อปรับ ระดั บ ชั้นงาน
ตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดตอสํานักอํานวยการ
2. คณะกรรมการประเมิน ประกอบดวย
1. ผูอาํ นวยการสํานักอํานวยการ
ประธานกรรมการ
2. ผูอาํ นวยการสํานัก/ศูนยท่ลี ูกจางประจําสังกัด
กรรมการ
3. หัวหนากลุมงานที่เกี่ยวของ
กรรมการ
4. หัวหนากลุมงานจัดการงานบุคคล 1
กรรมการและเลขานุการ
3. สํานักอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินและให คณะกรรมการประเมินลูก จา ง
ดําเนินการประเมินตามแบบประเมินบุคคลที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
4. กรณีท่ผี ลการประเมินผานเกณฑ ประกอบกับ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการโดยวิธี
อื่น สมควรใหเปลี่ย นสายงานได สํานักอํานวยการเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสั่ง
แตงตั้งลูกจางประจํา ทั้งนี้ ไมกอนวันที่สาํ นักอํานวยการไดรับคําขอที่สมบูรณ
5. สํานักอํานวยการจัดสงคําสั่งใหสาํ นักงาน ก.พ. กรมบัญชีกลาง หนวยงานละ 3 ชุด พรอม
แบบ ลปจ.1 ของตําแหนงเดิมและตําแหนงใหม ภายใน 7 วัน และแจงสํานัก/ศูนยท่เี กี่ยวของทราบ

แบบคําขอ แบบประเมินบุคคล
และตัว อยางคําสั่ง

1. กรณีการปรับระดับชั้นงาน

แบบคําขอประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจ ารณา
การปรับระดับชัน้ งานของลูกจางประจํา
ขอมูลทั่วไปของผูข อรับการประเมิน
1. ชื่อ – ชื่อสกุล.....................................................................................................................................
วุฒิการศึกษา.....................................................................................................................................
2. ปจจุบันดํารงตําแหนง………………………………………………....ระดับ..............กลุม งาน..........................
ตําแหนงเลขที.่ ...................................... สถานศึกษา/หนวยงาน.......................................................
สังกัด.....................................................................................................อัตราคาจาง..................บาท
ดํารงตําแหนงปจจุบันเมื่อวันที.่ ..............................................รวมระยะเวลา.............ป.............เดือน
3. ( ) เคยถูกลงโทษทางวินยั
( ) ไมเคยถูกลงโทษทางวินยั
( ) ไมอยูในระหวางถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินยั
4. ขอประเมินเขาสูต ําแหนง........................................................ระดับ............กลุมงาน........................
ตําแหนงเลขที.่ ....................................... สถานศึกษา/หนวยงาน.......................................................
สังกัด..................................................................................................................................................
5. เหตุผลความจําเปน
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6. หนาทีค่ วามรับผิดชอบเดิม
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................................ผูขอรับการประเมิน
(...................................................)
วันที.่ ...........เดือน.......................พ.ศ. ...............

คํารับรองของผูบงั คับบัญชา
ขาพเจาขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว...........................................................................
เปนผูมคี วามรู ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงทีข่ อรับการประเมินจริง
ลงชื่อ..................................................ผูบังคับบัญชา
(...................................................)
ตําแหนง...................................................................
วันที.่ ..............เดือน........................... พ.ศ. .............

แบบประเมินบุคคล
ชื่อ(ผูข อรับการประเมิน)..........................................ดํารงตําแหนงปจจุบัน............................ระดับ........
กลุมงาน.......................................................สังกัด..................................................................................
เพื่อขอรับการประเมินเขาสูต ําแหนง..........................................ระดับ...........กลุม งาน...........................
รายการประเมิน
1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจาก
- เอาใจใสในการทํางานที่ไดรับหมอบหมาย และหรืองานที่เกีย่ วของอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ยอมรับผลงานของตนเองทัง้ ดานความสําเร็จและความผิดพลาด
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาที่ใหดยี งิ่ ขึ้น และหรือแกไขปญหาหรือ
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น
- การรวมมือทํางานและประสานงานกันเปนทีม
2. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจาก
- แสวงหาความรูใหมๆ เพิม่ เติมอยูเสมอ โดยเฉพาะในสายงานของตน
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธที าํ งานใหมปี ระสิทธิภาพและ
กาวหนาอยูเสมอ
- แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผล และสามารถปฏิบตั ิ
ได
3. การแกไขปญ หาและการตัดสินใจ พิจ ารณาจาก
- หาสาเหตุกอ นเสมอเมือ่ ประสบปญหา
- หาทางแกปญ
 หาโดยมีทางเลือกปฏิบตั ิไดหลายวิธี
- เลือกทางปฏิบตั ิในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม
4. ความประพฤติ พิจารณาจาก
- รักษาวินยั
- ใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน
- มีความรัก ความสามัคคี และชวยเหลือซึง่ กันและกันในหนาที่การงาน
- มีจรรยาบรรณเหมาะสมกับการเปนลูกจางประจํา
5. ความสามารถในการสือ่ ความหมาย เชน
- สื่อสารกับบุคคลตางๆ เชน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูรับบริการและ
ผูเกีย่ วของไดดี
- สื่อสารกับบุคคลตางๆ ไดเขาใจถูกตองตรงกัน
- ใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม

คะแนน คะแนน
เต็ม ที่ไดรับ
20

15

15

20

15

รายการประเมิน
6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจาก
- ติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหมๆ หรือสิง่ ที่เปนความกาวหนาทาง
วิชาชีพอยูเ สมอ
- สนใจและปรับตนเองใหกา วทันวิทยาการใหมๆ ตลอดเวลา
- นําความรูแ ละวิทยาการใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
รวมคะแนน

คะแนน คะแนน
เต็ม ที่ไดรับ
15

100

ลงชือ่ ...................................................................
(.................................................................)
ตําแหนง.............................................................
กรรมการผูประเมิน

หมายเหตุ 1. ใหแตงตัง้ คณะกรรมการประเมินบุคคล ไมนอ ยกวา 3 คน
2. เกณฑการตัดสิน ผูผ า นการประเมินบุคคล ตองไดคะแนนเฉลีย่ จากคณะกรรมการ ดังนี้
- การปรับระดับชั้น จากระดับ 1 เปนระดับ 2 คะแนนเฉลีย่ ไมนอ ยกวารอยละ 60
- การปรับระดับชั้น จากระดับ 2 เปนระดับ 3 คะแนนเฉลีย่ ไมนอ ยกวารอยละ 70
- การปรับระดับชั้น จากระดับ 3 เปนระดับ 4 คะแนนเฉลีย่ ไมนอ ยกวารอยละ 80
3. ใชแบบประเมินนี้สําหรับการประเมินลูกจางประจําที่ขอปรับระดับชั้นงาน

แบบสรุปผลการประเมินบุคคล
ชื่อ(ผูข อรับการประเมิน)..........................................ดํารงตําแหนงปจจุบัน............................ระดับ........
กลุมงาน.......................................................สังกัด..................................................................................
เพื่อขอรับการประเมินเขาสูต ําแหนง..........................................ระดับ...........กลุม งาน...........................
ผลการประเมิน
คณะกรรมการประเมิน
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
รวม

คะแนนเต็ม
100
100
100

คะแนนทีไดรบั

เกณฑการตัดสิน ผูผ า นการประเมินบุคคล ตองไดคะแนนเฉลีย่ จากคณะกรรมการ ดังนี้
- การปรับระดับชั้น จากระดับ 1 เปนระดับ 2 คะแนนเฉลีย่ ไมนอ ยกวารอยละ 60
- การปรับระดับชั้น จากระดับ 2 เปนระดับ 3 คะแนนเฉลีย่ ไมนอ ยกวารอยละ 70
- การปรับระดับชั้น จากระดับ 3 เปนระดับ 4 คะแนนเฉลีย่ ไมนอ ยกวารอยละ 80
สรุปผลการประเมิน
1. คะแนนประเมินเฉลีย่ จากคณะกรรมการ คิดเปนรอยละ................................
2. ( ) ผานการประเมิน ( ) ไมผานการประเมิน
ลงชื่อ...................................................... ประธานกรรมการ
(.....................................................)
ตําแหนง...............................................................................
ลงชื่อ...................................................... กรรมการ
(.....................................................)
ตําแหนง...............................................................................
ลงชื่อ...................................................... กรรมการ
(.....................................................)
ตําแหนง..........................................................................
วันที.่ ..........เดือน................................พ.ศ.............

ตัว อยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล

คําสั่ง...........................................................
ที.่ ............./..................
เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการประเมินบุคคล
------------------------------------ดวยลูกจางประจํา สังกัด(สถานศึกษา/หนวยงาน)……………… เสนอขอปรับระดับชั้น
งาน ไปดํารงตําแหนงใหม สังกัดเดิม จํานวน ....................ราย
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑ แ ละวิธีการของสํานักงาน ก.พ.
กระทรวงการคลั ง และแนวปฏิบั ติข องสํา นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา จึ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินบุคคล ดังนี้
1. ...................................................................
ประธานกรรมการ
ตําแหนง......................................................
2. ...................................................................
กรรมการ
ตําแหนง......................................................
3. ...................................................................
กรรมการและเลขานุการ
ตําแหนง......................................................
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ทําการทดสอบ ประเมินบุค คล ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจางประจํา พิจารณาเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม สอดคลองกับลักษณะงานและภารกิจ
ของสวนราชการ โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
สั่ง ณ วันที.่ ...........................................พ.ศ. ................
(.........................................................)
ผูอํานวยการ........................................................

2. กรณีการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหนง) และกลุมงาน

แบบคําขอประเมินบุคคลและผลการปฏิบตั ิงานเพื่อประกอบการพิจ ารณา
การเปลีย่ นสายงาน (ชื่อตําแหนง) และกลุมงานของลูกจางประจํา
ขอมูลทั่วไปของผูข อรับการประเมิน
1. ชื่อ – ชื่อสกุล.....................................................................................................................................
วุฒิการศึกษา.....................................................................................................................................
2. ปจจุบันดํารงตําแหนง………………………………………………....ระดับ..............กลุม งาน..........................
ตําแหนงเลขที.่ ...................................... สถานศึกษา/หนวยงาน.......................................................
สังกัด.....................................................................................................อัตราคาจาง..................บาท
ดํารงตําแหนงปจจุบันเมื่อวันที.่ ..............................................รวมระยะเวลา.............ป.............เดือน
3. ( ) เคยถูกลงโทษทางวินยั
( ) ไมเคยถูกลงโทษทางวินยั
( ) ไมอยูในระหวางถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษทางวินยั
4. ขอประเมินเขาสูต ําแหนง........................................................ระดับ............กลุมงาน........................
ตําแหนงเลขที.่ ....................................... สถานศึกษา/หนวยงาน.......................................................
สังกัด..................................................................................................................................................
5. เหตุผลความจําเปน
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6. หนาทีค่ วามรับผิดชอบเดิม
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................................ผูขอรับการประเมิน
(...................................................)
วันที.่ ...........เดือน.......................พ.ศ. ...............

คํารับรองของผูบงั คับบัญชา
ขาพเจาขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว...........................................................................
เปนผูมคี วามรู ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงทีข่ อรับการประเมินจริง
ลงชื่อ..................................................ผูบังคับบัญชา
(...................................................)
ตําแหนง...................................................................
วันที.่ ..............เดือน........................... พ.ศ. .............

แบบประเมินบุคคล
ชื่อ(ผูข อรับการประเมิน)..........................................ดํารงตําแหนงปจจุบัน............................ระดับ........
กลุมงาน.......................................................สังกัด..................................................................................
เพื่อขอรับการประเมินเขาสูต ําแหนง..........................................ระดับ...........กลุม งาน...........................
รายการประเมิน
1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจาก
- เอาใจใสในการทํางนที่ไดรบั หมอบหมาย และหรืองานที่เกีย่ วของอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ยอมรับผลงานของตนเองทัง้ ดานความสําเร็จและความผิดพลาด
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาที่ใหดยี งิ่ ขึ้น และหรือแกไขปญหาหรือ
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น
- การรวมมือทํางานและประสานงานกันเปนทีม
2. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจาก
- แสวงหาความรูใหมๆ เพิม่ เติมอยูเสมอ โดยเฉพาะในสายงานของตน
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธที าํ งานใหมปี ระสิทธิภาพและ
กาวหนาอยูเสมอ
- แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผล และสามารถปฏิบตั ิ
ได
3. การแกไขปญ หาและการตัดสินใจ พิจ ารณาจาก
- หาสาเหตุกอ นเสมอเมือ่ ประสบปญหา
- หาทางแกปญ
 หาโดยมีทางเลือกปฏิบตั ิไดหลายวิธี
- เลือกทางปฏิบตั ิในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม
4. ความประพฤติ พิจารณาจาก
- รักษาวินยั
- ใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน
- มีความรัก ความสามัคคี และชวยเหลือซึง่ กันและกันในหนาที่การงาน
- มีจรรยาบรรณเหมาะสมกับการเปนลูกจางประจํา
5. ความสามารถในการสือ่ ความหมาย เชน
- สื่อสารกับบุคคลตางๆ เชน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูรับบริการและ
ผูเกีย่ วของ
ไดดี
- สื่อสารกับบุคคลตางๆ ไดเขาใจถูกตองตรงกัน
- ใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม

คะแนน คะแนน
เต็ม ที่ไดรับ
20

15

15

20

15

รายการประเมิน
6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจาก
- ติดตาม ศึกษา คนควาหาความรูใหมๆ หรือสิง่ ที่เปนความกาวหนาทาง
วิชาชีพอยูเ สมอ
- สนใจและปรับตนเองใหกา วทันวิทยาการใหมๆ ตลอดเวลา
- นําความรูแ ละวิทยาการใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
รวมคะแนน

คะแนน คะแนน
เต็ม ที่ไดรับ
15

100

ลงชื่อ...................................................................
(.................................................................)
ตําแหนง.............................................................
กรรมการผูประเมิน

หมายเหตุ 1. ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล ไมนอ ยกวา 3 คน
2. เกณฑการตัดสิน ผูผ า นการประเมินบุคคล ตองไดคะแนนเฉลีย่ จากคณะกรรมการ ดังนี้
- การเปลีย่ นสายงาน ไปดํารงตําแหนง ระดับ 2 คะแนนเฉลีย่ ไมนอ ยกวารอยละ 60
- การเปลีย่ นสายงาน ไปดํารงตําแหนง ระดับ 3 คะแนนเฉลีย่ ไมนอ ยกวารอยละ 70
- การเปลีย่ นสายงาน ไปดํารงตําแหนง ระดับ 4 คะแนนเฉลีย่ ไมนอ ยกวารอยละ 80
3. ใชแบบประเมินนี้สําหรับการประเมินลูกจางประจําที่ขอเปลีย่ นสายงาน (ชื่อตําแหนง)

แบบสรุปผลการประเมินบุคคล
ชื่อ(ผูข อรับการประเมิน)..........................................ดํารงตําแหนงปจจุบัน............................ระดับ........
กลุมงาน.......................................................สังกัด..................................................................................
เพื่อขอรับการประเมินเขาสูต ําแหนง..........................................ระดับ...........กลุม งาน...........................
ผลการประเมิน
คณะกรรมการประเมิน
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
รวม

คะแนนเต็ม
100
100
100

คะแนนทีไดรบั

เกณฑการตัดสิน ผูผ า นการประเมินบุคคล ตองไดคะแนนเฉลีย่ จากคณะกรรมการ ดังนี้
- การเปลีย่ นสายงาน ไปดํารงตําแหนง ระดับ 2 คะแนนเฉลีย่ ไมนอยกวารอยละ 60
- การเปลีย่ นสายงาน ไปดํารงตําแหนง ระดับ 3 คะแนนเฉลีย่ ไมนอยกวารอยละ 70
- การเปลีย่ นสายงาน ไปดํารงตําแหนง ระดับ 4 คะแนนเฉลีย่ ไมนอ ยกวารอยละ 80
สรุปผลการประเมิน
1. คะแนนประเมินเฉลีย่ จากคณะกรรมการ คิดเปนรอยละ................................
2. ( ) ผานการประเมิน ( ) ไมผานการประเมิน
ลงชื่อ...................................................... ประธานกรรมการ
(.....................................................)
ตําแหนง...............................................................................
ลงชื่อ...................................................... กรรมการ
(.....................................................)
ตําแหนง...............................................................................
ลงชื่อ...................................................... กรรมการ
(.....................................................)
ตําแหนง...............................................................................
วันที.่ ..........เดือน................................พ.ศ.............

หนังสือแสดงความยินยอมของลูกจางประจํา
กรณีขอเปลี่ยนสายงาน (ชือ่ ตําแหนง) และกลุมงานไปดํารงตําแหนงใหมทตี่ ่ํากวาเดิม
ที.่ ...................................................................
วันที.่ ..........เดือน.........................พ.ศ. .....................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว............................................................................................
ปจจุบันดํารงตําแหนง.............................................................ระดับ............................................................
กลุมงาน.............................ตําแหนงเลขที.่ ...................สังกัด.......................................................................
รับอัตราคาจาง.................................บาท มีความประสงคขอเปลีย่ นสายงาน (ชื่อตําแหนง) และกลุมงาน
ไปดํารงตําแหนง..........................................................ระดับ......................กลุมงาน....................................
ซึ่งเปนตําแหนงทีต่ ่ํากวาเดิม (ตําแหนงใหมมีอตั ราคาจางขั้นสูงต่ํากวาอัตราคาจางขั้นสูงของตําแหนงเดิม)
และหากไดรบั คาจางมากกวาอัตราคาจางขั้นสูงของตําแหนงใหมแลว ขาพเจายินยอมรับคาจางไมสงู กวา
อัตราคาจางขั้นสูงของตําแหนงใหม
ทั้งนี้ ขาพเจาไดรบั ทราบและยินยอมในการเปลีย่ นตําแหนงดังกลาวโดยความสมัครใจ
ของขาพเจาเองทุกประการ
ลงชื่อ...................................................... ผูใหความยินยอม
(.....................................................)
ลูกจางประจํา ตําแหนง.......................................................

ตัว อยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล

คําสัง่ ...........................................................
ที.่ ............./..................
เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการประเมินบุคคล
------------------------------------ดวยลูกจา งประจํา สังกัด (สถานศึก ษา/หน วยงาน)……………… เสนอขอปรับ ระดับ
ชั้นงาน ไปดํารงตําแหนงใหม สังกัดเดิม จํานวน ....................ราย
เพื่อใหก ารดําเนินการดังกล าวเป นไปตามหลักเกณฑและวิธีการของสํานักงาน ก.พ.
กระทรวงการคลัง และแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินบุคคล ดังนี้
1. ...................................................................
ประธานกรรมการ
ตําแหนง......................................................
2. ...................................................................
กรรมการ
ตําแหนง......................................................
3. ...................................................................
กรรมการและเลขานุการ
ตําแหนง......................................................
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ทาํ การทดสอบ ประเมินบุคคล ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจางประจํา พิจารณาเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม สอดคลองกับ ลักษณะงานและภารกิจของ
สวนราชการ โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
สั่ง ณ วันที.่ ...........................................พ.ศ. ................
(.........................................................)
ผูอํานวยการวิทยาลัย........................
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
ขั้นต่ํา

อัตราคาจาง
ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หนาที่โดยยอ

กลุมบริการพื้นฐาน
1 1101 บริการพื้นฐาน พนักงานทั่วไป

1

5,080 14,140

กลุมที่ 1

- มีความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหนาที่

2

5,840 15,260

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงเดิม หรือ 1.ปฏิบัติงานใชแรงงาน ในการยก แบก เคลื่อนยาย
ตําแหนงพนักงานทั่วไป ระดับ 1 และดํารง สิ่งของ วัสดุ อุปกรณตางๆ ซึ่งตองใชประสบการณในงาน
ตําแหนงดังกลาวของสวนราชการมาแลวเปน 2.ปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
เวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ
2.มีความรูความสามารถและความชํานาญงาน
ในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปน
เวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ
3.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่

2/หัวหนา 7,100 18,190

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงเดิม หรือ 1.บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ตําแหนงพนักงานทั่วไป ระดับ 1 และดํารง ของพนักงานทั่วไปที่ปฏิบัติงาน ในบริเวณเดียวกัน
ตําแหนงดังกลาวของสวนราชการมาแลว
ซึ่งมีจํานวนตั้งแต 10 คนขึ้นไป
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
2.แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงพนักงาน
ทั่วไป ระดับ 2 และดํารงตําแหนงดังกลาวของ
ของสวนราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป

1.ปฏิบัติงานที่ใชแรงงานทั่วไป ในการยก แบก
เคลื่อนยาย สิ่งของ วัสดุ อุปกรณตางๆ
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

2 1102 บริการพื้นฐาน คนสวน

ตําแหนง

ระดับ
1

2

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ขั้นต่ํา ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ
5,080 14,140 กลุมที่ 1 - มีความสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่

หนาที่โดยยอ
1.ปฏิบัติงานในการปลูก ดูแล บํารุงรักษาตนไม และไมดอก
ไมประดับ ขยายพันธุไม ตกแตงดูแลรักษาสวน
และสนามหญารอบๆ บริเวณอาคารสิ่งกอสราง
ปลูกสรางของทางราชการ
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

5,840 15,260

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงเดิม หรือ
ตําแหนงคนสวน ระดับ 1 และ
ดํารงตําแหนงดังกลาวของสวนราชการ
มาแลวเปนเวลา ไมนอยกวา 2 ป หรือ
2.มีความรูความสามารถและความชํานาญงาน
ในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ
3.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานในการปลูก ดูแล บํารุงรักษาตนไม
และไมดอก ไมประดับ ขยายพันธุไม ตกแตงดูแลรักษาสวน
และสนามหญารอบๆ บริเวณอาคารสิ่งปลูกสราง
ของทางราชการ ซึ่งตองใชประสบการณในงาน
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา 7,100 18,190

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงเดิม
1.บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคนสวน
หรือตําแหนงคนสวน ระดับ 1 และดํารง
ตั้งแต 5 คนขึ้นไป
ตําแหนงดังกลาวของสวนราชการมาแลว
2.ปฏิบัตงิ านอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ
2.แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงคนสวน
ระดับ 2 และดํารงตําแหนงดังกลาวของ
สวนราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

3 1103 บริการพื้นฐาน พนักงานสถานที่

4 1105 บริการพื้นฐาน พนักงานรักษาความปลอดภัย

ระดับ
1

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ขั้นต่ํา ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ
5,080 14,140 กลุมที่ 1 - มีความสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่

หนาที่โดยยอ
1.ปฏิบัติงานในการเปด-ปดสํานักงาน ทําความสะอาด
บริเวณอาคารสถานที่และทรัพยสินของทางราชการ
เดินหนังสือราชการในสํานักงานและนอกสถานที่
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

5,840 15,260

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงเดิม หรือ
ตําแหนงพนักงานสถานที่ ระดับ 1 และดํารง
ตําแหนงดังกลาวของสวนราชการมาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ
2.มีความรูความสามารถและความชํานาญงาน
ในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ
3.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเทาในสาขาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานในการเปด-ปดสํานักงาน ทําความสะอาด
บริเวณอาคารสถานที่ และทรัพยสินของทางราชการ
เดินหนังสือราชการในสํานักงานและนอกสถานที่
ซึ่งตองใชประสบการณในงาน
2.ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย

1

5,080 14,140

กลุมที่ 1

- มีความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานในการเฝาสถานที่ราชการ ดูแลรับผิดชอบ
ทรัพยสินของทางราชการ และความเรียบรอยในบริเวณ
สถานที่ดังกลาว
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

5,840 15,260

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงเดิม หรือ
ตําแหนงพนักงานรักษาความปลอดภัย
ระดับ 1 และดํารงตําแหนงดังกลาวของสวน
ราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ

1.ปฏิบัติงานในการเฝาสถานที่ราชการ ดูแลรับผิดชอบ
ทรัพยสินของทางราชการ และความเรียบรอยในบริเวณ
สถานที่ดังกลาว ซึ่งตองใชประสบการณในงาน
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
ขั้นต่ํา

อัตราคาจาง
ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หนาที่โดยยอ

2.มีความรูความสามารถและความชํานาญงาน
ในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ
3.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับลักษณะงานในหนาที่

5 1106 บริการพื้นฐาน ผูดูแลหมวดสถานที่

2/หัวหนา 7,100 18,190

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงเดิม หรือ
ตําแหนงพนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 1
และดํารงตําแหนงดังกลาวของสวนราชการ
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ
2.แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงพนักงาน
รักษาความปลอดภัย ระดับ 2 และดํารง
ตําแหนงดังกลาวของสวนราชการมาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 3 ป

1.บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีจํานวนตั้งแต
10 คนขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงานในบริเวณเดียวกัน
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา 7,100 18,190

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงเดิม และ 1.บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ดํารงตําแหนงดังกลาวของสวนราชการมาแลว ของพนักงานสถานที่ คนสวน พนักงานทั่วไป
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ
ตําแหนงหนึง่ หรือหลายตําแหนง ซึ่งปฏิบัติงานในบริเวณ
2.แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงพนักงานทั่วไป เดียวกัน โดยมีจํานวนรวมกันตั้งแต 10 คนขึ้นไป
ระดับ 2 หรือ ตําแหนงคนสวน ระดับ 2 หรือ 2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ตําแหนงพนักงานสถานที่ ระดับ 2 หรือตําแหนง
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2
และดํารงตําแหนงดังกลาวของสวนราชการ
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

6 1117 บริการพื้นฐาน พนักงานบริการ

ระดับ
1

2

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ขั้นต่ํา ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ
5,080 15,260 กลุมที่ 1 -มีความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหนาที่

5,840 18,190

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงเดิม หรือ
ตําแหนงพนักงานบริการ ระดับ 1 และดํารง
ตําแหนงดังกลาวของสวนราชการมาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ
2.มีความรูความสามารถและความชํานาญงาน
ในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ
3.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับลักษณะงานในหนาที่

2/หัวหนา 7,100 22,220 กลุมที่ 1-2 1.แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงเดิม
หรือพนักงานบริการ ระดับ 1 และ
ดํารงตําแหนงดังกลาวของสวนราชการ
มาแลวเปนเวลา ไมนอยกวา 5 ป หรือ
2.แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงพนักงาน
บริการ ระดับ 2 และดํารงตําแหนงดังกลาว
ของสวนราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา
3 ป

หนาที่โดยยอ
1.ปฏิบัติงานในการบริการ ตอนรับ และรับรองแขก
ของหนวยงาน รวมทั้งบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
1.ปฏิบัติงานในการบริการ ตอนรับ และรับรองแขก
ของหนวยงาน รวมทั้งบริการอาหารและเครื่องดื่ม
โดยใชประสบการณและความชํานาญในงาน
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1.บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานบริการ
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

7 1119 บริการพื้นฐาน พนักงานรับโทรศัพท

8 1201 บริการพื้นฐาน พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ระดับ
1

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ขั้นต่ํา ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ
5,080 15,260 กลุมที่ 1 -มีความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหนาที่

หนาที่โดยยอ
1.ปฏิบัติงานในการตอสายประจําตูกลางโทรศัพท
หรือตูสาขาภายในสถานที่ราชการ ใหบริการดานประชาสัมพันธ
ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาเครื่องโทรศัพท
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

5,840 18,190

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงเดิม หรือ
ตําแหนงพนักงานรับโทรศัพท ระดับ 1 และ
ดํารงตําแหนงดังกลาวของสวนราชการ
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ
2.มีความรูความสามารถและความชํานาญงาน
ในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ
3.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานในการตอสายประจําตูกลางโทรศัพท
หรือตูสาขาภายในสถานที่ราชการ ใหบริการ
ดานประชาสัมพันธ ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาเครื่องโทรศัพท
ซึ่งตองใชประสบการณในงาน
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

5,080 14,140

กลุมที่ 1

-มีความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพาะ เพาะชํา ขยายพันธุพืช
เตรียมแปลงทดลองปลูกพืช ดูแลบํารุงรักษาพืชผล
เก็บผลผลิต ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน และ/หรือ
2.ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานเกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุสัตว
ดูแลบํารุงรักษาสัตว เก็บผลิตผลจากสัตว ตลอดจน
ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน และ
3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรบมอบหมาย
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
2

9 1204 บริการพื้นฐาน พนักงานรีดนมโค

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ขั้นต่ํา ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ
5,840 15,260 กลุมที่ 1 1.แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงเดิม หรือ
ตําแหนงพนักงานเกษตรพื้นฐาน ระดับ 1
และดํารงตําแหนงดังกลาวของสวนราชการ
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ
2.มีความรูความสามารถและความชํานาญงาน
ในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ
3.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาเกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่

หนาที่โดยยอ
1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพาะ เพาะชํา ขยายพันธุพืช
เตรียมแปลงทดลองปลูกพืช ดูแลบํารุงรักษาพืชผล
เก็บผลผลิต ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งตองใชประสบการณในงาน และ/หรือ
2.ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานเกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุสัตว
ดูแลบํารุงรักษาสัตว เก็บผลิตผลจากสัตว ตลอดจน
ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน
ซึ่งตองใชประสบการณในงาน
3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

5,080 14,140

กลุมที่ 1

-มีความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานในการรีดนมโคดวยมือหรือเครื่องรีด
ดูแลรักษาความสะอาดและใหอาหารสัตว
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

5,840 15,260

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงเดิม หรือ
ตําแหนงพนักงานรีดนมโค ระดับ 1 และ
ดํารงตําแหนงดังกลาวของสวนราชการ
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ
2.มีความรูความสามารถและความชํานาญงาน
ในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ
3.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญ
ในการรีดนมโคดวยมือหรือเครื่องรีด ดูแลรักษาความสะอาด
และใหอาหารสัตว
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

10 1409 บริการพื้นฐาน พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ระดับ
1

2

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ขั้นต่ํา ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ
5,080 15,260 กลุมที่ 1 -มีความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหนาที่

5,840 18,190

2/หัวหนา 7,100 22,220

หนาที่โดยยอ
1.ปฏิบัติงานในการจัดทําสําเนาเอกสาร ตลอดจนควบคุม
ดูแลบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ
ของเครื่องดังกลาว เพื่ออํานวยความสะดวกแกราชการทั่วไป
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมที่ 1

1.มีความรูความสามารถและความชํานาญงาน
ในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ
2.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับลักษณะงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานในการจัดทําสําเนาเอกสาร ตลอดจนควบคุม
และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่องดังกลาว
เพื่ออํานวยความสะดวกแกราชการทั่วไป
ซึ่งตองใชประสบการณในงาน
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมที่
1-2

1.แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงพนักงาน
บริการอัดสําเนา หรือตําแหนงพนักงานบริการ
เอกสารทั่วไป ระดับ 1 และดํารงตําแหนง
ดังกลาวของสวนราชการมาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ
2.แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงเดิมหรือ
ตําแหนงพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ระดับ 2 และดํารงตําแหนงดังกลาวของ
สวนราชการมาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ
3.มีความรูความสามารถและความชํานาญงาน
ในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 8 ป หรือ

1.บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
10 คนขึ้นไป
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
ขั้นต่ํา

อัตราคาจาง
ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หนาที่โดยยอ

4.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน
ดานนี้มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ
5.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่
กลุมสนับสนุน
11 2105 สนับสนุน

พนักงานขาย

1

5,080 15,260

กลุมที่ 1

- มีความรูความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานชั้นตนในการใหบริการในการคา
ขายของหนาราน ดูแลรานและควบคุมบัญชีทะเบียนสินคา
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

5,840 18,190

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม
หรือ ตําแหนงพนักงานขาย ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 3 ป หรือ
2.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
เวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ
3.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับลักษณะงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญ
ในการใหบริการในการคา ขายของหนาราน ดูแลราน
และควบคุมบัญชีทะเบียนสินคา
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

12 2106 สนับสนุน

ตําแหนง
พนักงานพัสดุ

ระดับ
1

2

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ขั้นต่ํา ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ
5,840 18,190 กลุมที่ 1 1.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 5 ป หรือ
2.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับลักษณะงานในหนาที่
7,100 22,220

กลุมที่
1-2

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือ
ตําแหนงพนักงานพัสดุ ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 3 ป หรือ
2.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน
ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ
3.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 8 ป หรือ
4.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเทาในสาขาที่เกี่ยวของ
กับลักษณะงานในหนาที่

หนาที่โดยยอ
1.ปฏิบัติงานชั้นตนในการชวยเก็บและเบิกจายพัสดุครุภัณฑ
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตางๆ เก็บรวบรวมและรักษาเอกสาร
หลักฐานการเบิกจายพัสดุครุภัณฑ ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1.ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญ
เกี่ยวกับงาน การพัสดุ เชน การจัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ
เก็บรักษา เบิกจาย นําสง จัดทําทะเบียนพัสดุคุรุภัณฑ
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร หลักฐาน
รวมทั้งการรวบรวมขอมูลและสถิติเกี่ยวกับงานพัสดุ
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
3

4

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ขั้นต่ํา ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ
7,940 29,320
กลุมที่ 1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือ
2-3
ตําแหนงพนักงานพัสดุ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ
2.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสม
และความชํานาญงานในหนาที่ และเคย
ปฏิบัติงานดานนี้มาแลว เปนเวลา
ไมนอยกวา 10 ป หรือ
3.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือ
เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับลักษณะงานในหนาที่

หนาที่โดยยอ
1.ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญมาก
เกี่ยวกับงานพัสดุ เชน จัดหา จัดซื้อ วาจาง ตรวจรับ เก็บรักษา
จําทําทะเบียนเบิกจายพัสดุ ดําเนินการเรื่องการจัดซื้อ
และวาจางซอมพัสดุครุภัณฑ รางหนังสือโตตอบ บันทึก
ยอเรื่อง ใหคําปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

9,700 31,420

กลุมที่ 3

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือ
ตําแหนงพนักงานพัสดุ ระดับ 3
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา
2 ป หรือ
2.แตงตั้งจากผูที่เคยมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 12 ป หรือ
3.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือ
เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับลักษณะงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญ
อยางสูง หรือมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการพัสดุ เชน จัดหา
จัดซื้อ วาจาง ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทําทะเบียน เบิกจาย
ทํารายงาน ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐาน
และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4/หัวหนา 9,700 33,540

กลุมที่ 3

1.แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงเดิม หรือ
ตําแหนงพนักงานพัสดุ ระดับ 4
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา

1.ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ในการวางแผน
มอบหมายงาน ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตาม ประเมินผล ติดตอประสานงาน และแกปญหาขัดของ
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
ขั้นต่ํา

13 2108 สนับสนุน

พนักงานธุรการ

อัตราคาจาง
ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หนาที่โดยยอ

ไมนอยกวา 2 ป หรือ
2.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 15 ป
3.ทั้งขอ 1 และขอ 2 ตองผานการประเมิน
ตามที่สวนราชการกําหนด

ในการปฏิบัติงานใหม ในหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานตางๆ หลายดาน
หรือดานใดดานหนึ่งเกี่ยวกับงานพัสดุ
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

5,840 18,190

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงาน
ในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ
2.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานชั้นตนในการรับ สง ลงทะเบียน แยกประเภท
และจัดสงหนังสือเอกสารใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
เก็บและคนหาหนังสือ กรอกแบบฟอรม และรางหนังสือ
โตตอบงายๆ ตรวจความถูกตอง ความสวยงาม
ความเรียบรอยของเอกสาร สิ่งพิมพกอนทําการพิมพ
ตรวจสอบรหัสตางๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึกขอมูล
ตรวจทานการบันทึกขอมูลซึ่งใชกับแบบฟอรมตางๆ
พิมพและคัดสําเนาหนังสือเอกสาร และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
2.ซอมเอกสาร วารสาร และหนังสือตางๆ ที่ชํารุดให
คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิใหชํารุดเสียหาย
เบิกและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณตาง ๆ
3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

7,100 22,220

กลุมที่
1-2

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือ
ตําแหนงพนักงานธุรการ ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 3 ป หรือ
2.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1.ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญ
ในการรับ สง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดสงหนังสือ
เอกสารใหหนวยงานที่เกี่ยวของเก็บและคนหาหนังสือ
กรอกแบบฟอรมและรางหนังสือโตตอบงายๆ
ตรวจความถูกตอง ความสวยงาม ความเรียบรอยของเอกสาร
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
ขั้นต่ํา

อัตราคาจาง
ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ

3

7,940 29,320

กลุมที่
2-3

4

9,700 31,420

กลุมที่ 3

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หนาที่โดยยอ

หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน
ดานนี้มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ
3.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงาน
ในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 8 ป หรือ
4.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่

สิ่งพิมพกอนทําการพิมพตรวจสอบรหัสตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การบันทึกขอมูล ตรวจทานการบันทึกขอมูลซึ่งใชแบบฟอรม
ตางๆ พิมพและคัดสําเนาหนังสือเอกสารและปฏิบัติหนาที่
อื่นที่เกี่ยวของ
2.ซอมเอกสาร วารสาร และหนังสือตางๆ ที่ชํารุด
ใหคงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิใหชํารุดเสียหาย
เบิกและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณตางๆ
3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือ
ตําแหนงพนักงานธุรการ ระดับ 2
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 2 ป หรือ
2.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงาน
ในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 10 ป หรือ
3.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือ
เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับลักษณะงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญมาก
ในการรับสง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดสง
หนังสือเอกสารใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เก็บและคนหนังสือ
กรอกแบบฟอรมและรางหนังสือโตตอบงายๆ
ตรวจความถูกตอง ความสวยงาม ความเรียบรอยของเอกสาร
สิ่งพิมพกอนทําการพิมพ ตรวจสอบรหัสตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการบันทึกขอมูล
2.ซอมเอกสาร วารสาร และหนังสือตางๆ ที่ชํารุด
ใหคงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิใหชํารุดเสียหาย
เบิกและเก็บรักษาวุสดุเครื่องอุปกรณตางๆ
3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือ
ตําแหนงพนักงานธุรการ ระดับ 3
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา

1.ทําหนาที่ในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุง แกไข ติดตาม
ประเมินผล ติดตอประสานงาน และแกปญหาขัดของ
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
ขั้นต่ํา

อัตราคาจาง
ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ

4/หัวหนา 9,700 33,540

14 2113 สนับสนุน

พนักงานพิมพ

1

5,080 15,260

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หนาที่โดยยอ

ไมนอยกวา 2 ป หรือ
2.แตงตั้งจากผูที่เคยมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้ มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 12 ป หรือ
3.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือ
เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับลักษณะงานในหนาที่

ในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานตางๆ หลายดาน
หรือดานใดดานหนึ่ง เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมที่ 3

1.แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงเดิม
หรือตําแหนงพนักงานธุรการ ระดับ 4
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา
2 ป หรือ
2.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 15 ป
3.ทั้งขอ 1 และขอ 2 ตองผานการประเมิน
ตามที่สวนราชการกําหนด

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ในการวางแผน
มอบหมายงานควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา
ปรับปรุงแกไข ติดตาม ประเมินผล ติดตอประสานงาน
และแกปญหาขัดของ ในการปฏิบัติงานในหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานตางๆ
หลายดาน หรือดานใดดานหนึ่งเกี่ยวกับงานธุรการ
และงานสารบรรณ

กลุมที่ 1

1.มีความรูความสามารถเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่และเคยผานงาน
ดานที่เกี่ยวของมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 3 ป หรือ
2.ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมตน
(ม.3) หรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้

1.ปฏิบัติงานพิมพหนังสือที่เปนภาษาไทย เชน พิมพหนังสือราชการ
บันทึก รายงาน ประกาศ คําสั่ง แบบฟอรม เปนตน
2.ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และ/หรือเครื่องใชอยางอื่น
ที่มีไวเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพเอกสาร
เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องประมวลผลคํา เปนตน
ตลอดจนวัสดุอุปกรณในการพิมพ
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
ขั้นต่ํา

2

อัตราคาจาง
ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ

5,840 18,190

กลุมที่ 1

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หนาที่โดยยอ

3.ทั้งขอ 1 และขอ 2 ตองมีความรู
ความสามารถในการพิมพดีดภาษาไทยได
ไมนอยกวานาทีละ 35 คํา หรือพิมพดีด
ดวยเครื่องคอมพิวเตอรไดไมนอยกวา
นาทีละ 40 คํา

3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือ
ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 3 ป หรือ
2.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่
3.ทั้งขอ 1 และขอ 2 ตองมีความรู
ความสามารถ ดังนี้
3.1 สามารถพิมพดีดภาษาไทย
ไดไมนอยกวานาทีละ 35 คํา
และสําหรับภาษาตางประเทศ
ไมนอยกวานาทีละ 25 คํา
หรือในอัตราความเร็วสําหรับภาษาไทย
ไมนอยกวานาทีละ 25 คํา หรือ
3.2 กรณีพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอร
สามารถพิมพดีดภาษาไทยไดไมนอยกวา
นาทีละ 40 คํา และสําหรับ
ภาษาตางประเทศไมนอยกวานาทีละ
30 คํา หรือ ในอัตราความเร็วสําหรับภาษา

1.ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญ
ในการพิมพหนังสือภาษาไทย ภาษาตางประเทศ
2.ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และ/หรือเครื่องใช
อยางอื่นที่มีไวเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพเอกสาร
เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องประมวลผลคํา เปนตน
ตลอดจนวัสดุอุปกรณในการพิมพ
3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
ขั้นต่ํา

อัตราคาจาง
ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หนาที่โดยยอ

ตางประเทศไมนอยกวานาทีละ 40 คํา และ
สําหรับภาษาไทยไมนอยกวานาทีละ 30 คํา
3

7,100 22,220

กลุมที่
1-2

1.แตงตั้งจากผูที่ดํารงตําแหนงเดิม หรือ
ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป
หรือ
2.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม
หรือตําแหนงพนักงานพิมพดีด ระดับ 2
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลว เปนเวลาไมนอยกวา
2 ป หรือ
3.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 8 ป หรือ
4.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเทาในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของกับลักษณะงานในหนาที่
5.ทั้งขอ 1- ขอ 4 ตองผานการทดสอบ
ความสามารถพิมพดีดภาษาไทย หรือ
ภาษาตางประเทศที่เหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่ในอัตราความเร็ว
ไมนอยกวานาทีละ 50 คํา
กรณีพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอร
ตองไมนอยกวา 55 คํา

1.ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญ
สูงในการพิมพหนังสือที่เปนภาษาไทย ภาษาตางประเทศ
พรอมตรวจทานความถูกตองของหนังสือ
2.ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และ/หรือเครื่องใช
อยางอื่นที่มีไวเพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพเอกสาร
เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เปนตน
ตลอดจนวัสดุอุปกรณในการพิมพ
3.ควบคุมตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกพนักงานพิมพในระดับรองลงมา
4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
4

15 2315 สนับสนุน

ครูสอนภาษาจีน

1

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ขั้นต่ํา ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ
16,440 29,320
กลุมที่
แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม
2-3
หรือตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ 3
และไดรับคาจางในอัตราคาจางขั้นสูง
ของตําแหนงแลวโดยผานการประเมิน
ตามที่สวนราชการกําหนด

7,940 29,320

กลุมที่
2-3

1.มีความรูความสามารถเหมาะสม และความ
ชํานาญในดานภาษาจีน สามารถถายทอด
ความรูแกนักเรียนได และเคยปฏิบัติงาน
ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป หรือ
2.มีความรูความสามารถเหมาะสม และ
ความชํานาญดานภาษาจีน สามารถถายทอด
ความรูแกนักเรียนได และเคยปฏิบัติงาน
ดานนี้ มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป

หนาที่โดยยอ
1.ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญ
สูงมากในการพิมพหนังสือที่เปนภาษาไทย ภาษาตางประเทศ
ดวยเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด และ/หรือ เครื่องใช
อยางอื่นที่มีไวเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพเอกสาร
ที่มีลักษณะงานที่คอนขางยากมาก หรือเปนงานที่ใชความรู
ความชํานาญสูงหรือเปนงานที่มีความสําคัญมาก
โดยตองสามารถจัดรูปแบบวรรคตอน ไดอยางถูกตอง
และปราณีต เชน พิมพตามคําบอก หรือคําสั่งได โดยไมมีตนราง
พิมพรางกฎหมาย พิมพรายงาน พิมพเอกสารทางวิชาการ
พิมพแบบฟอรม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เปนตน
2.ตรวจทานหนังสือ ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกพนักงานพิมพระดับรองลงมา
3.ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และ/หรือเครื่องใชอยางอื่น
ที่มีไวเพื่อปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพเอกสาร
เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องประมวลผลคํา เปนตน ตลอดจน
วัสดุอุปกรณในการพิมพ
4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
1.ปฏิบัติงานการสอนภาษาจีนที่ตองใชความรู ทักษะ
ความชํานาญในการสอน อาน พูด เขียน เรียงความ
สนทนาโตตอบเปนภาษาจีนกลางและแตจิ๋ว
รวมทั้งจัดทําสื่อการเรียนการสอน เก็บรักษาอุปกรณเครื่องมือ
การเรียนการสอน
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
ขั้นต่ํา

อัตราคาจาง
ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หนาที่โดยยอ

และมีพื้นความรูไมต่ํากวา
ประกาศนียบัตรวิชาฃีพ หรือเทียบเทา หรือ
3.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือ
เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่

16 2516 สนับสนุน

พนักงานทดสอบดิน

2

9,700 31,420

กลุมที่ 3

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือ
ตําแหนงครูสอนภาษาจีน ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป
หรือ
2.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงาน
ในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 12 ป หรือ
3.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือ เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานการสอนภาษาจีนที่ตองใชความรู ทักษะ
ประสบการณและความชํานาญสูงในการสอน อาน พูด เขียน
เรียงความ สนทนาโตตอบเปนภาษาจีนกลางและแตจิ๋ว
รวมทั้งจัดทําสื่อการเรียนการสอน เก็บรักษา
อุปกรณเครื่องมือการเรียนการสอน
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

5,080 15,260

กลุมที่ 1

-มีความรูความสามารถและเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานขั้นตนในฐานะเปนผูชวยสํารวจเก็บตัวอยางดิน
ทดสอบดิน เตรียมสารเคมี ทําความสะอาดเครื่องมือตางๆ
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

5,840 18,190

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือ
ตําแหนงพนักงานทดสอบดิน ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป
หรือ

1.ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญ
ในฐานะเปนผูชวยสํารวจเก็บตัวอยางดิน ทดสอบดิน
เตรียมสารเคมี ทําความสะอาดเครื่องมือตางๆ
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
ขั้นต่ํา

อัตราคาจาง
ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หนาที่โดยยอ

2.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่ และ
เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 5 ป หรือ
3.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่
17 2913 สนับสนุน

พนักงานขับรถยนต

1

5,840 18,190

กลุมที่ 1

ขับรถยนต/ขับรถจักรยานยนต
มีความรูความสามารถและความชํานาญงาน
ในหนาที่และไดรับใบอนุญาตขับรถยนต/
รถจักรยานยนต ตามกฎหมาย

1.ปฏิบัติงานชั้นตนในการขับรถยนต บํารุงรักษา
ทําความสะอาดรถยนตและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ
ในการใชรถดังกลาว
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

7,100 22,220

กลุมที่
1-2

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือ
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป
หรือ
2.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่ และ
เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 8 ป

1.ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญ
ในการขับรถยนต บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต
และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ในการใชรถดังกลาว
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา 7,940 29,320

กลุมที่
1-3

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือ
1.บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ 2
พนักงานขับรถยนต ตั้งแต 7 คนขึ้นไป
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป 2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
หรือ
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
ขั้นต่ํา

18 2915 สนับสนุน

พนักงานประกอบอาหาร

อัตราคาจาง
ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
2.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 10 ป
-มีความสามารถและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่

หนาที่โดยยอ

1

5,080 14,140

กลุมที่ 1

1.ปฏิบัติงานชั้นตนในการประกอบอาหาร ทําความสะอาด
ดูแลรักษาโรงครัวและอุปกรณที่ใชในการประกอบอาหาร
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

5,840 15,260

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือ
ตําแหนงพนักงานประกอบอาหาร ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป
หรือ
2.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ
3.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญ
ในการประกอบอาหารทําความสะอาด ดูแลรักษาโรงครัว
และอุปกรณที่ใชในการประกอบอาหาร
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา 7,100 18,190

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงในชั้นเดิม
หรือ ตําแหนงพนักงานประกอบอาหาร
ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 2 ป หรือ
2.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ

1.ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน
2.ปฏิบัติงานซึ่งมีความยาก และตองใชคุณภาพงานสูง
เกี่ยวกับการประกอบอาหาร
3.ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
ขั้นต่ํา

อัตราคาจาง
ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หนาที่โดยยอ

ลักษณะงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน
ดานนี้มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ
3.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 8 ป หรือ
4.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับลักษณะงานในหนาที่
กลุมชางไม
19 3305 ชาง

ชางไม

1

5,080 15,260

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสม และความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 3 ป หรือ
2.เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ
กับลักษณะงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานชั้นตนในการสราง ซอม และประกอบครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสรางตางๆ ที่ทําดวยไม หรือวัสดุอื่นใดที่ใชไมแทน
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

5,840 18,190

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือ
ตําแหนงชางไม ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ
2.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 5 ป หรือ

1.ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญ
ในการสราง ซอม และประกอบครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางตางๆ
ที่ทําดวยไม หรือวัสดุอื่นใดที่ใชไมแทน ตลอดจนทําอุปกรณ
เครื่องใชงานทดลอง ทําแบบผลิตภัณฑตัวอยางทํางานชางไม
ประณีต ทําบล็อกไมสําหรับเทโลหะผสมตางๆ เพื่อหลอ
แบบในทรายหลอประมาณราคางานไม ตลอดจน
ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
ขั้นต่ํา

อัตราคาจาง
ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
3.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับลักษณะงานในหนาที่ หรือ
4.เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ
กับลักษณะงานในหนาที่

3

7,100 22,220 กลุมที่ 1-2 1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือ
ตําแหนงชางไม ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ
2.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน
ดานนี้มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ
3.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 8 ป หรือ
4.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของกับลักษณะงานในหนาที่ หรือ
5.เปนผูผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ
กับหนาที่ความรับผิดชอบ

หนาที่โดยยอ
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1.ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณ และความชํานาญสูง
ในการสรางซอม ประกอบครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางตางๆ
ที่ทําดวยไม ตลอดจนทําอุปกรณเครื่องใชงานทดลอง ทําแบบ
ผลิตภัณฑตัวอยาง ทํางานปลูกสราง ทํางานชางไมประณีต
ทําบล็อกไมสําหรับเทโลหะผสมตางๆ เพื่อหลอแบบในทรายหลอ
ออกแบบเกี่ยวกับงานไมซึ่งไมใชโครงสราง ประมาณราคางานไม
วางแผนควบคุมงาน ตลอดจนควบคุมการใชและบูรณะซอมแซม
เครื่องมือกลไม
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ขั้นต่ํา ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ
3/หัวหนา 7,100 22,220 กลุมที่ 1-2 1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือ
ตําแหนงชางไม ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ
2.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน
ดานนี้มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ
3.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 8 ป หรือ
4.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของกับลักษณะงานในหนาที่ หรือ
5.เปนผูผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ
กับหนาที่ความรับผิดชอบ
ระดับ

4

7,940 29,320

กลุมที่
2-3

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือ
ตําแหนงชางไม ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ
2.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 10 ป หรือ

หนาที่โดยยอ
1.บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ของชางไม จํานวนตั้งแต 5 คนขึ้นไป
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1.ปฏิบัติที่ตองใชความรู ประสบการณ และความชํานาญ
สูงมากในการสรางซอม ประกอบครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง
ตางๆ ที่ทําดวยไม ตลอดจนทําอุปกรณเครื่องใชงานทดลอง
ทําแบบผลิตภัณฑตัวอยาง ทํางานปลูกสรางออกแบบ
เกี่ยวกับงานไมซึ่งไมใชโครงสราง ทําแบบไมประณีต
ทําบล็อกไมสําหรับเทโลหะผสมตางๆ เพื่อหลอแบบ
ในทรายหลอ ประมาณราคางานไมวางแผนควบคุมงาน
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
ขั้นต่ํา

อัตราคาจาง
ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ

4/หัวหนา 9,700 31,420

20 3318 ชาง

ชางเครื่องยนต

1

5,840 18,190

กลุมที่
2-3

กลุมที่ 1

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หนาที่โดยยอ

3.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับลักษณะงานในหนาที่หรือ
4.เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ
กับหนาที่ความรับผิดชอบ

ตลอดจนควบคุมการใชและบูรณะซอมแซมเครื่องมือกลไม
และหรือ
2.ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนางาน
3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือ
ตําแหนงชางไม ระดับ 4 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ
2.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสม และความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปน
เวลาไมนอยกวา 12 ป

1.บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ของชางไม จํานวนตั้งแต 10 คนขึ้นไป
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสม และความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 5 ป หรือ
2.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่ หรือ
3.เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ
กับหนาที่ความรับผิดชอบ

1.ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ภายใตการกํากับดูแล
ในงานซอมเครื่องยนต เชน ตรวจ ทดสอบ ซอม บํารุงรักษา
ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักรเครื่องยนต ชวยควบคุม
การเดินเครื่องยนตและแกไขขอขัดของที่เกิดขึ้น เบิกจาย
จัดเก็บดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชชิ้นสวน อุปกรณ
และอะไหล ที่ใชในการปฏิบัติงาน
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
2

3

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ขั้นต่ํา ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ
7,100 22,220
กลุมที่ 1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือ
1-2
ตําแหนงชางเครื่องยนต ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา
3 ป หรือ
2.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน
ดานนี้มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ
3.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 8 ป หรือ
4.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับลักษณะงานในหนาที่ หรือ
5.เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ
กับลักษณะงานในหนาที่
7,940 29,320

กลุมที่
2-3

หนาที่โดยยอ
1.ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชความรู
ประสบการณและความชํานาญในการซอมเครื่องยนต
เชน ตรวจ ทดสอบ ซอมบํารุงรักษา ประกอบ
ติดตั้งเครื่องจักรเครื่องยนต ชวยควบคุมการเดินเครื่องยนต
และแกไขขัดของที่เกิดขึ้น เบิกจาย จัดเก็บ ดูแลรักษา
เครื่องมือเครื่องใชชิ้นสวน อุปกรณ และอะไหล ที่ใช
ในการปฏิบัติงาน
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือ
1.ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใช
ตําแหนงชางเครื่องยนต ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงาน ประสบการณและความชํานาญสูงในงานซอมเครื่องยนต
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ
เชน ตรวจ ทดสอบ ซอม บํารุงรักษาประกอบ
2.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
ติดตั้งเครื่องยนตที่ตองใชความละเอียด แมนยําและเทคนิค
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่
พอสมควร ชวยคํานวณรายการ จัดหา และประมาณราคา
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
วัสดุอุปกรณที่จะใชในการดําเนินการดังกลาว ควบคุม
ไมนอยกวา 10 ป หรือ
การเดินเครื่องยนต ตลอดจนแกไขขอขัดของที่เกิดขึ้น
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
ขั้นต่ํา

4

21 3324 ชาง

ชางเหล็ก

อัตราคาจาง
ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ

9,700 31,420

กลุมที่ 3

4/หัวหนา 9,700 33,540

กลุมที่ 3

1

5,080 15,260

กลุมที่ 1

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หนาที่โดยยอ

3.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่ หรือ
4.เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ
กับหนาที่ความรับผิดชอบ

จัดทําสถิติ และทําบันทึกประวัติการซอมและบํารุงรักษา
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนง
ชางเครื่องยนต ระดับ 3 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ
2.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 12 ป หรือ
3.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือ
เทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับลักษณะงานในหนาที่
1.แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนงเดิม
หรือตําแหนงชางเครื่องยนต ระดับ 4
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป
2.มีความรู ความสามารถ เหมาะสม และ
ชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงานดานนี้
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 15 ป
3.ทั้งขอ 1 และขอ 2 ตองผาน
การประเมินงานตามสวนที่ราชการกําหนด

1.ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใช
ประสบการณและความชํานาญสูงมากในการซอม
เครื่องยนต เชน ตรวจ ทดสอบ ซอม บํารุงรักษา ประกอบ
ติดตั้งเครื่องยนตที่ตองใชความละเอียด แมนยําและเทคนิค
พอสมควร ชวยคํานวณรายการ จัดหา และประมาณราคา
วัสดุอุปกรณที่จะใชในการดําเนินการดังกลาว ควบคุม
การเดินเครื่องยนต ตลอดจนแกไขขอขัดของที่เกิดขึ้น
จัดทําสถิติ และทําบันทึกประวัติการซอมและบํารุงรักษา
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ

1.ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตนในการตี ตัด เคาะ มวน

1.ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน บังคับบัญชาควบคุม ดูแล
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของชางเครื่องยนตทุกระดับ
ใหปฏิบัติงานไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
ขั้นต่ํา

อัตราคาจาง
ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หนาที่โดยยอ

เหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 3 ป หรือ
2.เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ
กับหนาที่ความรับผิดชอบ

ใหเปนรูปลักษณะตามตองการ รวมทั้งประดิษฐเครื่องมือ
เครื่องใชที่ทําดวยเหล็กที่ไมสามารถหาซื้อไดตามทองตลาดขึ้นเอง
2.บํารุงรักษาซอมแซมเครื่องมือเครื่องใชที่ไดประดิษฐขึ้นเอง
และที่ใชในการทํางาน
3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

5,840 18,190

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือ
ตําแหนงชางเหล็ก ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ
2.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ
3.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษระงานในหนาที่ หรือ
4.เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ
กับลักษณะงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานซึ่งตองใชประสบการณและความชํานาญ
ในการตี ตัด เคาะ มวน ใหเปนรูปลักษณะตามตองการ
รวมทั้งประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็ก
ที่ไมสามารถหาซื้อไดตามทองตลาดขึ้นเอง
2.บํารุงรักษาซอมแซมเครื่องมือเครื่องใชที่ไดประดิษฐ
ขึ้นเองและที่ใชในการทํางาน
3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

7,100 22,220

กลุมที่
1-2

1.แตงตั้งผูดํารงตําแหนงเดิมหรือ
ตําแหนงชางเหล็ก ระดับ 2
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา
2 ป หรือ
2.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1.ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญสูง
ในฐานะชางเหล็ก โดยตี ตัด เคาะ มวน ใหเปนรูปลักษณะ
ตามความตองการ รวมทั้งประดิษฐเครื่องมือเครื่องใช
ที่ทําดวยเหล็กที่ไมสามารถหาซื้อไดตามทองตลาด
ขึ้นเองสอนภาคปฏิบัติ

- 28 -

รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
ขั้นต่ํา

22 3401 ชาง

ผูชวยชางไมขยายแบบ

อัตราคาจาง
ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หนาที่โดยยอ

หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน
ดานนี้มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ
3.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 8 ป หรือ
4.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของกับลักษณะงานในหนาที่

2.บํารุงรักษาซอมแซมเครื่องมือเครื่องใชที่ไดประดิษฐขึ้นเอง
และที่ใชในการทํางาน
3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

1

5,080 15,260

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ
2.เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ
กับหนาที่ความรับผิดชอบ

1.ปฏิบัติงานชั้นตนในงานชวยเขียนขยายแบบเรือ งานชางไม
งานตอเรือ และซอมเรือ
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

5,840 18,190

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือ
ตําแหนงผูชวยชางไมขยายแบบระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา
3 ป หรือ
2.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณ และความชํานาญ
ในงานชวยเขียนขยายแบบเรือ งานชางไม งานตอเรือ
และซอมเรือ
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
ขั้นต่ํา

อัตราคาจาง
ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หนาที่โดยยอ

และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 5 ป หรือ
3.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่ หรือ
4.เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ
กับลักษณะงานในหนาที่
23 3402 ชาง

ชางไมขยายแบบ

1

5,840 18,190

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูความรูมีความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 5 ป หรือ
2.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่ หรือ
3.เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ
กับลักษณะงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานชั้นตนในการเขียนขยายแบบเรือ งานชางไม
งานตอเรือ และซอมเรือ
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

7,100 22,220

กลุมที่
1-2

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือ
ตําแหนงผูชวยชางไมขยายแบบระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา
3 ป หรือ
2.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

1.ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญ
ในการเขียนขยายแบบเรือ ปฏิบัติงานชางไม
งานตอเรือและซอมเรือ
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
ขั้นต่ํา

อัตราคาจาง
ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หนาที่โดยยอ

กับลักษณะงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน
ดานนี้มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ
3.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 8 ป หรือ
4.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเทาในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของกับลักษณะงานในหนาที่ หรือ
5.เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ
กับหนาที่ความรับผิดชอบ
24 3403 ชาง

ผูชวยชางตอเรือเหล็ก

1

5,080 15,260

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 3 ป หรือ
2.เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ
กับหนาที่ความรับผิดชอบ

1.ปฏิบัติงานชั้นตนในการชวยงานซอม งานตอเรือเหล็ก
และงานสวนประกอบที่เปนเหล็กในการตอเรือไม
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

5,840 18,190

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนง
ผูชวยชางตอเรือเหล็กระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ
2.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญ
ในการชวยงานซอม งานตอเรือเหล็ก และงานสวนประกอบ
ที่เปนเหล็กในการตอเรือไม
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
ขั้นต่ํา

อัตราคาจาง
ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หนาที่โดยยอ

และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 5 ป หรือ
3.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาที่เกี่ยวของกับลักษณะ
งานในหนาที่ หรือ
4.เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ
กับลักษณะงานในหนาที่
25 3404 ชาง

ชางตอเรือเหล็ก

1

5,840 18,190

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 5 ป หรือ
2.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับลักษณะงานในหนาที่ หรือ
3.เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ
กับลักษณะงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ในงานซอม งานตอเรือเหล็ก
และงานสวนประกอบที่เปนเหล็กในการตอเรือไม
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

7,100 22,220

กลุมที่
1-2

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือ
ตําแหนงชางตอเรือเหล็กระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา
3 ป หรือ
2.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ

1.ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่ลักษณะงานซึ่งตองใชทักษะ
ประสบการณ และความชํานาญในการซอม การตอเรือเหล็ก
และสวนประกอบที่เปนเหล็กในการตอเรือไม
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
ขั้นต่ํา

อัตราคาจาง
ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หนาที่โดยยอ

ลักษณะงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน
ดานนี้มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ
3.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 8 ป หรือ
4.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับลักษณะงานในหนาที่ หรือ
5.เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ
กับลักษณะงานในหนาที่
2/หัวหนา 7,940 29,320

26 3405 ชาง

ผูชวยผูเชี่ยวชาญการตอเรือเหล็ก

1

7,100 22,220

กลุมที่
2-3

1.แตงตั้งจากผูที่เคยดํารงตําแหนง
ชั้น/ระดับ2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ
2.มีความรู ความสามารถ เหมาะสม
และชํานาญงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน
ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป

1.ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน บังคับบัญชาควบคุม
ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานของชางตอเรือเหล็ก
และผูชวยชางตอเรือเหล็ก
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมที่
1-2

1.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 8 ป หรือ
2.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

1.ปฏิบัติงานชั้นตนในการชวยผูเชี่ยวชาญในการตอเรือเหล็ก
และสวนประกอบที่เปนเหล็กในการตอเรือไม
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
ขั้นต่ํา

อัตราคาจาง
ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หนาที่โดยยอ

กับลักษณะงานในหนาที่

27 3501 ชาง

พนักงานขับรถงานเกษตร
และกอสราง

2

7,940 29,320

กลุมที่
2-3

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือ
ตําแหนงผูชวยผูเชี่ยวชาญการตอเรือเหล็ก
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ
2.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 10 ป หรือ
3.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับลักษณะงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณ
และความชํานาญในการชวยผูเชี่ยวชาญในการตอเรือเหล็ก
และสวนประกอบที่เปนเหล็กในการตอเรือไม
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

5,840 18,190

กลุมที่ 1

แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่
และไดรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

1.ปฏิบัติงานชั้นตนในการขับรถอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ไดแก รถแทรกเตอรทั้งลอยาง
และลอตีนตะขาบ รถเกลี่ย รถผสมดิน รถกระทุงดิน
รถฟารมแทรกเตอร รถเกรดเตอร รถบดถนน รถบรรทุก
รถตักดิน รถที่มีกระบะ เปดทองเท หรือยกเท
รถซึ่งลากพวง(Trailer) ที่มีขนาดบรรทุก 15
ตันขึ้นไป รถยก รถปนจั่น
2.บํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ
ของการใชเครื่องดังกลาวใหอยูสภาพใชการได
3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
2

28 3502 ชาง

29 3503 ชาง

พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ขั้นต่ํา ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ
7,100 22,220
กลุมที่ แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม
1-2
หรือตําแหนงพนักงานขับรถงานเกษตร
และกอสราง ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป
และไดรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

หนาที่โดยยอ
1.ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณ และความชํานาญ
ในการขับรถอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
คือ รถแทรกเตอรทั้งลอยางและลอตีนตะขาบ รถเกลี่ย
รถผสมดิน รถกระทุงดิน รถฟารมแทรกเตอร รถเกรดเตอร
รถบดถนน รถบรรทุก รถตักดิน รถที่มีกระบะเปดทองเท
หรือยกเท รถซึ่งลากพวง (Trailer) ที่มีขนาดบรรทุก 15 ตัน
ขึ้นไป รถยก รถปนจั่น
2.บํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ
ของการใชเครื่องดังกลาวใหอยูในสภาพใชการได
3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

5,840 18,190

กลุมที่ 1

แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่
และไดรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

1.ปฏิบัติงานชั้นตนในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ
ของเครื่องจักรกลขนาดเบา
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

7,100 22,220

กลุมที่
1-2

แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม
หรือตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 3 ป

1.ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญ
ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบํารุงรักษา
และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

7,100 22,220

กลุมที่
1-2

1.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่
และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 8 ป
และไดรับใบอนุญาตตามกฎหมาย หรือ

ปฏิบัติงานชั้นตนในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ
ของเครื่องจักรกลขนาดกลาง ชนิดใดชนิดหนึ่งดังตอไปนี้
1.รถแทรกเตอรขนาดเครื่องยนต ต่ํากวา 150 BHP ลงมา
2.รถตักทุกแบบต่ํากวา 150 BHP
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
ขั้นต่ํา

2

อัตราคาจาง
ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ

7,940 29,320

กลุมที่
2-3

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หนาที่โดยยอ

2.ก)มีความรูความสามารถเหมาะสม และ
ความชํานาญงานในหนาที่ และเคยขับ
เครื่องจักรกลขนาดกลางมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป และไดรับใบอนุญาตขับรถ
ตามกฎหมาย และ
ข)เปนพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
มาแลวไมนอยกวา 3 ป

3.รถกะบะเทความจุตั้งแต 5-10 ลูกบาศกหลา
4.รถพนยาง
5.รถลากพวง ขนาดตั้งแต 20 ตันลงมา
6.รถตีเสน
7.รถบดไอน้ํา ตั้งแต 8 ตันขึ้นไป
8.รถบดสั่นสะเทือนตั้งแต 8 ตันขึ้นไป
9.รถบดลอเหล็ก 2 ลอ ตั้งแต 8 ตันขึ้นไป
10.รถบดลอเหล็ก 3 ลอ ตั้งแต 8 ตันขึ้นไป
11.รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนดวยตัวเองตั้งแต 8 ตันขึ้นไป
12.รถบดลอยางชนิดขับเคลื่อนดวยตัวเองตั้งแต 8 ตันขึ้นไป
13.รถยกแบบงาแซะเกินกวา 5 ตัน
14.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม
หรือตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ
2.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 10 ป

ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณ และความชํานาญ
ในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตลอดจนบํารุงรักษา
และแกไขขอขัดของเล็กๆนอยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ชนิดใดชนิดหนึ่งดังตอไปนี้
1.รถแทรกเตอรขนาดเครื่องยนต ต่ํากวา 150 BHP ลงมา
2.รถตักทุกแบบต่ํากวา 15 BHP
3.รถกะบะเทความจุตั้งแต 5-10 ลูกบาศกหลา
4.รถพนยาง
5.รถลากพวง ขนาดตั้งแต 20 ตันลงมา
6.รถตีเสน
7.รถบดไอน้ํา ตั้งแต 8 ตันขึ้นไป
8.รถบดสั่นสะเทือนตั้งแต 8 ตันขึ้นไป
9.รถบดลอเหล็ก 2 ลอ ตั้งแต 8 ตันขึ้นไป
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
ขั้นต่ํา

อัตราคาจาง
ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หนาที่โดยยอ
10.รถบดลอเหล็ก 3 ลอ ตั้งแต 8 ตันขึ้นไป
11.รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคลื่อนดวยตัวเองตั้งแต 8 ตันขึ้นไป
12.รถบดลอยางชนิดขับเคลื่อนดวยตัวเองตั้งแต 8 ตันขึ้นไป
13.รถยกแบบงาแซะเกินกวา 5 ตัน
14.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

30 3504 ชาง

พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดหนัก

1

7,940 29,320

กลุมที่
2-3

2

9,700 31,420

กลุมที่ 3

1.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่
และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป
และไดรับใบอนุญาตตามกฎหมาย หรือ
2. ก)มีความรูความสามารถเหมาะสม และ
ความชํานาญงานในหนาที่ และเคย
ขับเครื่องจักรกลขนาดหนักมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป และไดรับใบอนุญาตขับรถ
ตามกฎหมาย และ
ข)เปนพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือเปนพนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบามาแลว
ไมนอยกวา 5 ป

ปฏิบัติงานชั้นตนในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ตลอดจนการบํารุงรักษา และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ
ของเครื่องจักรกลขนาดหนักชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังตอไปนี้
1.รถแทรกเตอรขนาดเครื่องยนตตั้งแต 150 BHP ขึ้นไป
2.รถปาดดินที่ขับเคลื่อนดวยตนเอง
3.รถกะบะเทความจุตั้งแต 10 ลูกบาศกหลาขึ้นไป
4.รถขุดดินทุกชนิด ทุกขนาด
5.รถลาก รถพวง ขนาดตั้งแต 20 ตันขึ้นไป
6.เครื่องปูแอสฟลท ผสมเสร็จ
7.รถยกแบบทรัดเครน
8.เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน
9.รถเกลี่ย ขนาดตั้งแต 150 BHP ขึ้นไป
10.รถตักทุกแบบขนาด 150 BHP ขึ้นไป
11.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม
หรือพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 3 ป

ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญ
ในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตลอดจนบํารุงรักษา
และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่องจักรกล
ขนาดหนักชนิดใดชนิดหนึ่งดังตอไปนี้
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
ขั้นต่ํา

31 3803 ชาง

ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ

อัตราคาจาง
ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หนาที่โดยยอ

2.มีความรู ความสามารถ เหมาะสม
และชํานาญงานในหนาที่ และเคย
ปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 12 ป

1.รถแทรกเตอรขนาดเครื่องยนตตั้งแต 150 BHP ขึ้นไป
2.รถปาดดินที่ขับเคลื่อนดวยตนเอง
3.รถกะบะเทความจุตั้งแต 10 ลูกบาศกหลาขึ้นไป
4.รถขุดดินทุกชนิด ทุกขนาด
5.รถลาก รถพวง ขนาดตั้งแต 20 ตันขึ้นไป
6.เครื่องปูแอสฟลท ผสมเสร็จ
7.รถยกแบบทรัดเครน
8.เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน
9.รถเกลี่ย ขนาดตั้งแต 150 BHP ขึ้นไป
10.รถตักทุกแบบขนาด 150 BHP ขึ้นไป
11.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

5,840 18,190

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 5 ป หรือ
2.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับลักษณะงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งในการสอนตัดผม เซ็ทผม
แตงหนา แตงเล็บ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเสริมสวย
หรือสอนวิชาตัดเสื้อและออกแบบเสื้อผาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและใหคําแนะนําแกนักเรียน
3.ดูแลรักษาและซอมบํารุงอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชในการทํางาน
4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

7,100 22,220

กลุมที่
1-2

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม
หรือตําแหนงครูสอนเสริมสวยและ
อาภรณระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ
2.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

1.ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญ
อยางใดอยางหนึ่งในการสอนตัดผม เซ็ทผม แตงหนา
แตงเล็บ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเสริมสวยสุภาพสตรี
หรือสอนวิชาตัดเสื้อและออกแบบเสื้อผาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและใหคําแนะนําแกนักเรียน
3.ดูแลรักษาและซอมบํารุงอุปกรณเครื่องมือ
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
ขั้นต่ํา

32 3804 ชาง

ผูสอนการตัดเย็บเสื้อผา
อุตสาหกรรม

อัตราคาจาง
ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หนาที่โดยยอ

กับลักษณะงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน
ดานนี้มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ
3.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 8 ป หรือ
4.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของกับลักษณะงานในหนาที่

เครื่องใชในการทํางาน
4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

5,840 18,190

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 5 ป หรือ
2.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับลักษณะงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานในการสอน สาธิต และฝกอบรมการตัดเย็บเสื้อผา
อุตสาหกรรม ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
และใหคําปรึกษาแนะนําแกนักเรียนนักศึกษา
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

7,100 22,220

กลุมที่
1-2

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม
หรือตําแหนงผูสอนการตัดเย็บเสื้อผา
อุตสาหกรรมระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ
2.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับลักษณะงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน
ดานนี้มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ

1.ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณ
และความชํานาญในการสอน สาธิต และฝกอบรม
การตัดเย็บเสื้อผาอุตสาหกรรม ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
และใหคําปรึกษาแนะนําแกนักเรียน นักศึกษา
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
ขั้นต่ํา

อัตราคาจาง
ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

หนาที่โดยยอ

3.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 8 ป หรือ
4.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเทาในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของกับลักษณะงานในหนาที่
33 3811 ชาง

ผูสอนงานเครื่องประดับและ
อัญมณี

1

7,100 22,220

กลุมที่
1-2

1.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 8 ป หรือ
2.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเทาในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของกับลักษณะงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานในการสอน สาธิต และฝกอบรม
งานเครื่องประดับ งานรูปพรรณ การออกแบบเครื่องประดับ
และการเจียระไนพลอยเพชร
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

7,940 29,320

กลุมที่
2-3

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม
หรือตําแหนงผูสอนงานเครื่องประดับ
และอัญมณีระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ
2.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 10 ป หรือ
3.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณ
และความชํานาญในการสอน สาธิต และฝกอบรม
งานเครื่องประดับ งานรูปพรรณ การออกแบบเครื่องประดับ
และการเจียระไนพลอยเพชร
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส
34 3814 ชาง

35 3907 ชาง

กลุมงาน

ตําแหนง
ผูสอนวิชาการทํารองเทา

ชางปรับซอมครุภัณฑสํานักงาน

ระดับ
1

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ขั้นต่ํา ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ
7,940 29,320
กลุมที่ 1.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
2-3
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 10 ป หรือ
2.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทา
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงานในหนาที่

หนาที่โดยยอ
1.ปฏิบัติงานในการสอนวิชาการออกแบบรองเทา
และการทํารองเทาควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
และใหคําแนะนําแกนักเรียน ปฏิบัติงานประเภทรองเทา
ของสถานศึกษา
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

9,700 31,420

กลุมที่ 3

1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม
หรือตําแหนงผูสอนวิชาการทํารองเทา
ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 3 ป หรือ
2.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสม และความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 12 ป

1.ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณ
และความชํานาญในการสอนวิชาการออกแบบรองเทา
และการทํารองเทา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
และใหคําแนะนําแกนักเรียน ปฏิบัติงานประเภทรองเทา
ของสถานศึกษา
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

5,840 18,190

กลุมที่ 1

1.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 5 ป หรือ
2.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับลักษณะงานในหนาที่ หรือ
3.เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธกับ
ลักษณะงานในหนาที่

1.ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน เกี่ยวกับงานปรับซอม
ครุภัณฑสํานักงาน เชน การซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา
แกไขขอขัดของของครุภัณฑ สํานักงานตางๆ เชน
เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องคิดเลข
เครื่องถายเอกสาร เปนตน
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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รายละเอียดการกําหนดตําแหนงลูกจางประจํา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (1 เมษายน 2553)
ที่ รหัส

กลุมงาน

ตําแหนง

ระดับ
2

อัตราคาจาง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ขั้นต่ํา ขั้นสูง บัญชีคาจางฯ
7,100 22,220
กลุมที่ 1.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม
1-2
หรือตําแหนงชางปรับซอมครุภัณฑ
สํานักงานระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน
มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ
2.ไดรับวฺฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับลักษณะงานในหนาที่ และเคยปฏิบัติงาน
ดานนี้มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ
3.แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
เหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาที่
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 8 ป หรือ
4.ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่ หรือ
5.เปนผูผานมาตรฐานฝมือแรงงาน
ในระดับชั้นที่มีความสัมพันธกับหนาที่
ความรับผิดชอบ

หนาที่โดยยอ
1.ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานที่ตองใชความรู
ประสบการณและความชํานาญในการปรับซอมครุภัณฑ
สํานักงาน เชน ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษา
แกไขขอขัดของของครุภัณฑสํานักงานตางๆ เชน
เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องคิดเลข
เครื่องถายเอกสาร เปนตน
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

