
คูม่ือการปฏิบัติงาน 

 

การปรับระดับชั้นงาน และการเปล่ียนสายงาน  

(ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน ลูกจ้างประจ า 

 

โดย 

 

นางสาวอุษา  ภาษี 

นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ 

งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาภูเกต็ 

 
 



ค าน า 

      คู่มอืการปฏิบัติงานการปรับระดับชั้นงาน  และการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง)   และกลุ่มงาน

ของลูกจ้างประจ าฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการบริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ า    

ในสังกัด ทั้งที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา  และสถานศกึษา ให้สามารถด าเนินการ

ได้ถูกต้องตามระเบียบ ค าสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน ก.พ.และกระทรวงการคลังก าหนด         

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

      ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือปฏิบัติงานการปรับระดับช้ันงานและการเปลี่ยนสายงาน  

(ชื่อต าแหนง่) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจ าเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานและ

ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 

 

           นางสาวอุษา  ภาษี 

          นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 

                  1 เมษายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

        หนา้ 

ค าน า 

ส่วนที่ ๑ บทน า 

   - ความเป็นมา              ๑ 

   - กรอบแนวคิด            ๒-๔ 

   - วัตถุประสงค์              ๔ 

ส่วนที่ ๒ หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีด าเนินการ                 ๕-๓๔ 

ส่วนที่ ๓ กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง               ๓๕-๓๖ 

ภาคผนวก 

   - แบบค าขอประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงาน 

               เพื่อประกอบการพิจารณาการปรับระดับช้ันงานของลูกจ้างประจ า 

   - แบบค าขอประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงาน 

               เพื่อประกอบการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจา้งประจ า 

   - แบบประเมินบุคคล/แบบสรุปผลการประเมิน กรณีขอปรับระดับชั้นงาน 

   - แบบประเมินบุคคล/แบบสรุปผลการประเมิน กรณีขอเปลี่ยนสายงาน 

   - หนังสือแสดงความยินยอมของลูกจ้างประจ า กรณีขอเปลี่ยนสายงาน  

      (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานไปด ารงต าแหนง่ใหม่ที่ต่ ากว่าเดิม 

               

 

 

 

 



สว่นท่ี ๑ 

บทน า 

ความเป็นมา 

๑. มตคิณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 

ราชการไทย (พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๐) ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ประการ คือ การปรับเปลี่ยน

กระบวนการและวิธีการท างาน การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน การรื้อ ปรับระบบการเงิน

และการงบประมาณ การสร้างระบบบริหารงานบุคคล และค่าตอบแทนใหม่ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน ์

วัฒนธรรม และค่านิยม การเสริมสรา้งระบบราชการใหท้ันสมัย และการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนรว่ม โดยในส่วนของการปรับบทบาทภารกิจและขนาดก าลังคนภาครัฐใหม้ีความเหมาะสมนัน้ ได้ก าหนด

ตัวชี้วัดด้านขนาดก าลังคนภาครัฐ โดยใหป้รับลดจ านวนข้าราชการลงอย่างนอ้ยร้อยละ ๑๐ ภายในปี พ.ศ.

๒๕๕๐ และหรอืเพิ่มความสามารถของก าลังคนให้ได้ในระดับเดียวกัน  

๒. มตคิณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ เห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการก าหนด 

เป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) เรื่อง ยุทธศาสตรก์ารปรับขนาดก าลังคนภาครัฐ ซึ่งตาม

มาตรการระยะสั้น ๒ ปี (พ.ศ.๒๕๔๗ –๒๕๔๘) ไม่ให้เพิ่มอัตราตั้งใหม่ โดยข้าราชการพลเรือนไม่ยุบเลิกอัตรา

ในภาพรวม ข้าราชการครูและข้าราชการต ารวจ ยุบเลิกร้อยละ ๘๐ และจัดสรรคืนร้อยละ ๒๐ ข้าราชการ

อัยการจัดสรรตามความจ าเป็น ส่วนลูกจ้างประจ านั้นใหทุ้กส่วนราชการยุบเลิกอัตราลูกจา้งประจ าที่วา่งลงจาก

ผลการเกษียณอายุ และอัตราว่างระหว่างปีทุกต าแหน่ง เพื่อปรับเข้าสู่ระบบพนักงานราชการนัน้ ได้สิ้นสุดลง

แล้วในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ จงึต้องมกีารเสนอแนวทางด าเนินการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติส าหรับ

ปีงบประมาณต่อ ๆ ไป 

 การด าเนินการปรับขนาดก าลังคนภาครัฐ ด้วยการลดก าลังจากอัตราข้าราชการที่ว่างจากผลการ

เกษียณอายุ การเกษียณอายุก่อนก าหนดและอัตราลูกจา้งประจ าที่วา่งระหว่างปีและเกษียณอายุ เริ่มปรากฎผล

อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันสามารถชะลอการเพิ่มอัตราก าลังภาพรวมได ้

และสามารถลดอัตราก าลังได้ รวมทั้งสิน้ ๑๕๑,๓๔๒ อัตรา จ าแนกเป็น อัตราข้าราชการ จ านวน ๑๐๐,๒๑๘ 

อัตรา และอัตราลูกจา้งประจ า ๕๑,๑๒๔ อัตรา รวมทั้งมีการเกลี่ยอัตราก าลังในภาพรวมระหว่างสว่นราชการ

จาก ภารกิจที่มคีวามจ าเป็นน้อยกว่า ไปสู่ภารกิจที่มคีวามจ าเป็นมากกว่าเพิ่มอัตราข้าราชการด้วย 

 

          /กรอบแนวคิด... 



- ๒ - 

กรอบแนวคิด 

      ส านักงาน ก.พ.ได้จัดระบบต าแหน่งลูกจา้งประจ าของสว่นราชการขึน้ใหม่ โดยจ าแนกต าแหนง่

ลูกจา้งประจ าตามลักษณะงาน เป็น ๔ กลุ่มงาน มสีายงานทั้งหมด ๓๕๖ สายงาน และใหม้ีผลใช้บังคับตั้งแต่

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๔ ลงวันที่ ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๕๓ ดังนี้ 

๑. กลุ่มงานบริการพืน้ฐาน หมายถึง กลุ่มต าแหน่งในสายงานที่มีลักษณะงานให้บริการหลัก หรอื

เป็นงานพืน้ฐานของสว่นราชการ มีจ านวน ๕๕ สายงาน มีระดับช้ันงานไม่เกิน ๒ ระดับ 

๒. กลุ่มงานสนับสนุน หมายถึง กลุ่มต าแหนง่ในสายงานที่มีลักษณะงานในการช่วยปฏิบัติหรอื

สนับสนุนผู้ปฏิบัติภารกิจหลัก มีจ านวน ๑๕๐ สายงาน มีระดับช้ันงานไม่เกิน ๔ ระดับ 

๓. กลุ่มงานช่าง หมายถึง กลุ่มต าแหน่งในสายงานที่มีลักษณะงานในการปฏิบัติงานช่าง ได้แก่ 

สร้าง ใช้ ซ่อมแซม ปรับแก้ ติดตัง้ ประกอบเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ มีจ านวน ๑๔๑ 

สายงาน มรีะดับช้ันงานไม่เกิน ๔ ระดับ 

๔. กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ หมายถึง กลุ่มต าแหน่งในสายงานที่มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความสามารถ

เฉพาะตัว ทักษะพิเศษ ประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญในวิชาชีพเฉพาะในการปฏิบัติงาน มี

จ านวน ๑๐ สายงาน มีระดับช้ันงานไม่เกิน ๓ ระดับ 

     ทุกส่วนราชการจงึตอ้งปรับต าแหน่งลูกจ้างประจ าจากระบบเดิมเข้าสู่กลุ่มงานและระดับช้ันงานตาม 

ระบบต าแหนง่ใหม่ตามแนวทางที่ส านักงาน ก.พ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ด่วนมากที่ นร ๑๐๐๘.๔/ว 

๓๕ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ ซึ่งส านักงาน ก.พ.ได้ตรวจสอบการจัดต าแหนง่ลูกจ้างประจ าของสว่นราชการ

แล้วและให้มีผลใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 

      กระทรวงการคลังได้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจา้งประจ าให้

สอดคล้องกับการจัดระบบต าแหน่งลูกจ้างประจ าของส่วนราชการที่ก าหนดขึ้นใหม่ เพื่อให้กระบวนการ

บริหารงานบุคคลลูกจ้างประจ าของส่วนราชการเกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและอัตราค่าจา้ง

ขั้นต่ า-ขั้นสูง มคีวามสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว มปีระสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามหนังสือ

กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๘/ว๓๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ 

 

          /เพื่อให้ส่วนราชการ... 

 



- ๓ - 

 

      เพื่อให้ส่วนราชการสามารถบริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ าตามระบบต าแหน่งใหมเ่ป็นไปอย่าง

คล่องตัว สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจและความจ าเป็นของสว่นราชการอย่างมปีระสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ส านักงาน ก.พ.จงึก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการบริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ าให้ส่วน

ราชการถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๘/ว๒๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ในกรณีการปรับ

ระดับช้ันงาน การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงาน และการตัดโอนอัตราก าลัง ทั้งนี้ ให้สว่นราชการ

จัดท ารายละเอียดค าบรรยายลักษณะงานของต าแหน่งลูกจา้งประจ าทุกต าแหน่งของสว่นราชการตามแบบ 

ลปจ.๑ โดยจะต้องสอดคล้องกับหนา้ที่โดยย่อของต าแหนง่ที่ส านักงาน ก.พ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.

ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘/ว๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เพื่อเป็นเครื่องมอืในการบริหารอัตราก าลัง

ลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ 

      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มลีูกจา้งประจ าในสังกัดเป็นจ านวนมาก จึงได้

ก าหนดต าแหน่งลูกจ้างประจ าในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานไว้ ๓ กลุ่มงาน  

๖๒ สายงาน ได้แก่ 

๑. กลุ่มงานบริการพืน้ฐาน จ านวน ๑๔ สายงาน  

๒. กลุ่มงานสนับสนุน จ านวน ๒๙ สายงาน 

๓. กลุ่มงานช่าง จ านวน ๑๙ สายงาน 

พร้อมทั้งระบุหนา้ที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจ าตามที่ส านักงาน 

ก.พ.และกระทรวงการคลังก าหนด ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/

๕๖๔๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบ

อ านาจการบริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา ในส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา ให้

ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ 

กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๘๕/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ 

๒๔ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนี้ 

 

          /๑. การปรับระดับ... 

 



- ๔ - 

 

๑. การปรับระดับช้ันงานของลูกจ้างประจ า จากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ หรอืจากระดับ ๒ เป็นระดับ 

๓ หรือจากระดับ ๓ เป็นระดับ ๔ เมื่อผูด้ ารงต าแหน่งมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ตามที่กระทรวงการคลัง

ก าหนดไว้ส าหรับต าแหน่งที่สูงกว่า ทั้งนี้ ไม่เกินระดับสูงสุดในแตล่ะสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) ที่ส านักงาน ก.พ.

ก าหนด 

๒. การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจา้งประจ า ทั้งต าแหน่งภายในกลุ่มงาน 

เดียวกันและต่างกลุ่มงาน 

๓. การตัดโอนอัตราก าลัง/การสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจา้งประจ าในสถานศกึษา ภายในสังกัด 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้การบริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ าตามระบบต าแหน่งใหม ่มีความคล่องตัว สอดคล้องกับ 

การปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ และความจ าเป็นของส่วนราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒. เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และแรงจูงใจในการท างานแก่ลูกจ้างประจ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       /ส่วนที่ ๒... 
 



สว่นท่ี ๒ 

หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีด าเนินการ 

๑.การปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจ า 

   หลักเกณฑ์การพิจารณา 

๑. เป็นการปรับระดับชั้นงานของต าแหนง่ที่มคีนครอง 

๒. เป็นผู้มคีุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วนตรงตามที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้ส าหรับต าแหนง่ที่มี

ระดับช้ันงานสูงกว่า 

๓. เป็นการปรับระดับช้ันงานของต าแหนง่ลูกจา้งประจ าให้สูงขึ้นจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ หรอืจาก

ระดับ ๒เป็นระดับ ๓ หรอืจากระดับ ๓ เป็นระดับ ๔ ทั้งนี้ ไม่เกินระดับสูงสุดในแตล่ะสายงาน(ชื่อ

ต าแหน่ง) ที่ส านักงาน ก.พ.ก าหนดไว้ และการปรับระดับช้ันงานต้องปรับตามล าดับ มิใหป้รับข้าม

ระดับช้ันงาน 

๔. ให้ได้รับค่าจา้งไม่ต่ ากว่าอัตราค่าจา้งขั้นต่ าและไม่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของต าแหนง่ที่ขอปรับ

ระดับช้ันงานสูงขึ้น 

๕. การประเมนิบุคคลและผลการปฏิบัติงาน 

๕.๑ ให้แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมินไม่นอ้ยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย 

 - ผูบ้ริหารการศกึษาในส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา 

 - ผูบ้ริหารสถานศกึษา/ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

       ประถมศึกษา แล้วแต่กรณี 

                    - ผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

                       เป็นกรรมการและเลขานุการ 

๕.๒ เกณฑก์ารตัดสิน ผู้ผ่านการประเมินบุคคลต้องได้คะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการ ดังนี้ 

 - การปรับจากระดับ ๑ เป็นระดับ ๒ คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

 - การปรับจากระดับ ๒ เป็นระดับ ๓ คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

 - การปรับจากระดับ ๓ เป็นระดับ ๔ คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 

 

         /๕.๓ ส าหรับ... 
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๕.๓ ส าหรับต าแหน่งพนักงานพิมพ์ ให้คณะกรรมการประเมินความรูค้วามสามารถและทักษะ  

      โดยการทดสอบและต้องผ่านการทดสอบตามที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้ใน 

        คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่         

๕.๔ กรณีการปรับระดับช้ันงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ ๓/หัวหน้า ระดับ ๔ และระดับ ๔/หัวหน้า  

      นอกจากการประเมินบุคคลแล้ว คณะกรรมการสามารถพิจารณาจากการสอบข้อเขียน  

      การสัมภาษณ์ ผลงานดีเด่นหรอืผลงานส าคัญที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสมของแต่ละ 

      ต าแหน่ง หรอือาจตรวจสอบสภาพการปฏิบัติงานจรงิของลูกจา้งประจ าได้ตามที่ 

      เห็นสมควร 

   ขั้นตอนการด าเนินการ 

๑. กรณีลูกจา้งประจ าในสถานศกึษา 

๑.๑ ลูกจ้างประจ าที่ประสงค์ปรับระดับช้ันงานยื่นค าขอประเมินเพื่อปรับระดับช้ันงานตาม 

      แบบที่ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานก าหนดตอ่สถานศกึษา แล้วเสนอ 

      ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา พิจารณาด าเนินการ 

๑.๒ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ 

      ตรวจสอบคุณสมบัติ 

๑.๓ ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ 

      ประเมิน 

๑.๔ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสอบคุณสมบัติลูกจ้างประจ าที่ยื่นค าขอรับ 

      การประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรง 

      ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 

 

 

          /๑.๕ คณะกรรมการ... 
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๑.๕ คณะกรรมการประเมินลูกจ้างประจ า ด าเนินการประเมินตามแบบประเมินบุคคลที่ 

      ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานก าหนด กรณีที่ผลการประเมินผ่าน 

      เกณฑ์ ประกอบกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการโดยวิธีอื่น สมควรใหป้รับ 

      ระดับช้ันงานได้ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา ออกค าสั่ง 

      แต่งตั้งลูกจา้งประจ า ทั้งนี ้ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

      ได้รับค าขอที่สมบูรณ์ 

๑.๖ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา จัดส่งค าสั่งให้ส านักงานคณะกรรมการ 

      การศกึษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๕ ชุด พร้อมแบบ ลปจ.๑ ของต าแหน่งเดิมและต าแหน่ง 

      ใหม่ ภายใน ๗ วัน      

  ส าหรับการปรับระดับช้ันให้สูงขึ้นเป็นระดับ ๓/หัวหน้า ระดับ ๔ และระดับ ๔/ 

       หัวหน้า ให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตัง้ทั้งหมดไปพร้อมกับค าสั่ง 

       แตง่ตั้งดว้ย 

๒. กรณีลูกจา้งประจ าในส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา  

๒.๑ ลูกจ้างประจ าที่ประสงค์ปรับระดับช้ันงาน ยื่นค าขอประเมินเพื่อปรับระดับช้ันงานตาม 

      แบบที่ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานก าหนดตอ่ส านักงานเขตพื้นที่ 

      การศกึษาประถมศกึษา (ผ่านกลุ่มบริหารงานบุคคล) 

๒.๒ ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ 

      ตรวจสอบคุณสมบัติ 

๒.๓ ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ 

      ประเมิน 

๒.๔ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสอบคุณสมบัติลูกจ้างประจ าที่ยื่นค าขอรับ 

      การประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑก์ารพิจารณา และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรง 

      ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 

        /๒.๕ คณะกรรมการ... 
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๒.๕ คณะกรรมการประเมินลูกจ้างประจ า ด าเนินการประเมินตามแบบประเมินบุคคลที่ 

      ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานก าหนด กรณีที่ผลการประเมินผ่าน 

      เกณฑ์ ประกอบกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการโดยวิธีอื่น สมควรใหป้รับ 

      ระดับช้ันงานได้ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา ออกค าสั่ง 

      แต่งตั้งลูกจา้งประจ า ทั้งนี ้ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

      ได้รับค าขอที่สมบูรณ์ 

๒.๖ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา จัดส่งค าสั่งให้ส านักงานคณะกรรมการ 

      การศกึษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๕ ชุด พร้อมแบบ ลปจ.๑ ของต าแหน่งเดิมและต าแหน่ง 

      ใหม่ ภายใน ๗ วัน 

  ส าหรับการปรับระดับช้ันให้สูงขึ้นเป็นระดับ ๓/หัวหน้า ระดับ ๔ และระดับ ๔/ 

      หัวหนา้ ให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตัง้ทั้งหมดไปพร้อมกับค าสั่งแต่งตั้ง 

      ด้วย 

๒. การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจ า 

    หลักเกณฑ์การพิจารณา 

๑. เป็นการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) และกลุ่มงานของต าแหน่งที่มคีนครอง 

๒. ไม่เป็นผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณนั้น 

๓. เป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งครบถ้วนตรงตามที่กระทรวงการคลัง

ก าหนดไว้ในต าแหน่งที่ขอเปลี่ยน 

๔. เป็นการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหนง่) ทั้งต าแหนง่ภายในกลุ่มงานเดียวกันและต่างกลุ่มงาน โดยไม่

เพิ่มจ านวนอัตราลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ 

๕. ต าแหน่งที่ขอเปลี่ยน ต้องเป็นต าแหน่งที่ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานก าหนด

ต าแหน่งไว้ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๕๖๔๘ ลง

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓  

๖. การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) ให้ค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงาน รวมถึง

ความจ าเป็น ภารกิจของสว่นราชการและประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

/๗. เมื่อได้รับ... 
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๗. เมื่อได้รับการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหนง่) แล้ว ต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องตรงตามหน้าที่ความ

รับผิดชอบของต าแหน่งตามที่ส านักงาน ก.พ.ก าหนดไว้ 

๘. กรณีที่สายงานในต าแหน่งใหมม่ีลักษณะงานใกล้เคียงกับลักษณะงานในต าแหนง่เดิม ให้น า

ระยะเวลาในการด ารงต าแหนง่เดิมมานับรวมกันกับระยะเวลาในต าแหน่งใหมไ่ด้ 

๙. การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ใหม่ที่กระทรวงการคลังก าหนดกลุ่มบัญชีค่าจา้งไว้มากกว่า ๑ กลุ่ม ให้

ใช้กลุ่มบัญชีคา่จา้งเดิมจนถึงขัน้สูงก่อน แล้วจึงเปลี่ยนไปใช้ขัน้วิ่งในกลุ่มบัญชีคา่จ้างที่สูงกว่า โดย

ให้ได้รับค่าจา้งในกลุ่มบัญชีค่าจา้งใหมใ่นขั้นใกล้เคียงในทางที่สูงกว่า 

        ๑๐. การแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหนง่ใหมท่ี่มอีัตราค่าจา้งขั้นสูงต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขัน้สูงของต าแหน่งเดิม ให้ 

              ด าเนินการกรณีที่มคีวามจ าเป็น และให้ได้รับค่าจา้งไม่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขัน้สูงของต าแหนง่ใหม่   

              โดยใหม้ีหนังสอืแสดงความยินยอมของลูกจ้างประจ า 

        ๑๑. การประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงาน 

๑๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย 

    - ผูบ้ริหารการศกึษาในส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

    - ผูบ้ริหารสถานศกึษา/ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  

           ประถมศกึษา 

    - ผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา เป็น 

           กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๑.๒ เกณฑก์ารตัดสิน ผู้ผ่านการประเมินบุคคล ต้องได้คะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการ ดังนี้ 

        - การเปลี่ยนสายงานไปด ารงต าแหนง่ระดับ ๑ และ ระดับ ๒ คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

       ร้อยละ ๖๐ 

     - การเปลี่ยนสายงานไปด ารงต าแหนง่ระดับ ๓ คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

         - การเปลี่ยนสายงานไปด ารงต าแหน่งระดับ ๔ คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

  ๑๑.๓ การเปลี่ยนสายงานเป็นพนักงานพมิพ์ ให้คณะกรรมการประเมินความรู ้ความสามารถ 

           และทักษะ โดยการทดสอบและต้องผ่านการทดสอบตามที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้ 

           ในคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 

          /๑๑.๔ การเปลี่ยนสายงาน... 



- ๑๐ - 

 

  ๑๑.๔ การเปลี่ยนสายงาน นอกจากการประเมินบุคคลแล้ว คณะกรรมการสามารถพิจารณา 

          จากการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ ผลงานดีเด่นหรอืผลงานส าคัญที่เกี่ยวข้องได้ 

 ตามความเหมาะสมของแต่ละต าแหน่ง หรืออาจตรวจสอบสภาพการปฏิบัติงานจริง 

 ของลูกจ้างประจ าได้ตามที่เห็นสมควร 

 ขั้นตอนการด าเนินการ 

๑. กรณีลูกจา้งประจ าในสถานศกึษา 

๑.๑ ลูกจ้างประจ าที่ประสงค์เปลี่ยนสายงาน ยื่นค าขอประเมินเพื่อเปลี่ยนสายงานตามแบบ 

      ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดตอ่สถานศกึษาแล้วเสนอ 

      ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา พิจารณาด าเนินการ 

       ๑.๒ ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา แต่งตัง้คณะกรรมการ 

                                ตรวจสอบคุณสมบัติ 

       ๑.๓ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา แต่งตัง้คณะกรรมการ 

                                ประเมิน 

๑.๔ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสอบคุณสมบัติลูกจ้างประจ าที่ยื่นค าขอรับ 

      การประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑก์ารพิจารณา และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรง 

      ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

       ๑.๕ คณะกรรมการประเมินลูกจ้างประจ า ด าเนินการประเมนิตามแบบประเมินบุคคลที่ 

                              ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด กรณีที่ผลการประเมินผ่านเกณฑ ์ 

                              ประกอบกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการโดยวิธีอื่น สมควรให้เปลี่ยนสายงานได้  

                              ให้ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา ออกค าสั่งแต่งตัง้ 

                              ลูกจา้งประจ า ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาได้รับค าขอที่ 

                              สมบูรณ์  

        ๑.๖ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา จัดส่งค าสั่งให้ส านักงานคณะกรรมการ 

                               การศกึษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๕ ชุด พรอ้มแบบ ลปจ.๑ ของต าแหนง่เดิมและต าแหน่ง 

                               ใหม่ ภายใน ๗ วัน 

          /๒. กรณี... 



- ๑๑ - 

๒. กรณีลูกจา้งประจ าในส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา  

๒.๑ ลูกจ้างประจ าที่ประสงค์เปลี่ยนสายงาน ยื่นค าขอประเมินเพื่อเปลี่ยนสายงาน 

      ตามแบบทีส่ านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานก าหนด ต่อส านักงาน 

      เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา (ผ่านกลุ่มบริหารงานบุคคล)  

๒.๒ ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ 

      ตรวจสอบคุณสมบัติ 

๒.๓ ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ 

      ประเมิน 

๒.๔ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสอบคุณสมบัติลูกจ้างประจ าที่ยื่นค าขอรับ 

      การประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑก์ารพิจารณา และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรง 

      ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

       ๒.๕ คณะกรรมการประเมินลูกจ้างประจ า ด าเนินการประเมนิตามแบบประเมินบุคคลที่ 

                               ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด กรณีที่ผลการประเมินผ่าน 

                               เกณฑ ์ประกอบกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการโดยวิธีอื่น สมควรให้เปลี่ยน 

                               สายงานได้ ให้ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา ออกค าสั่ง 

                               แต่งตัง้ลูกจ้างประจ า ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาได้รับ 

                               ค าขอที่สมบูรณ์  

        ๒.๖ ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา จัดส่งค าสั่งให้ส านักงานคณะกรรมการ 

                                การศกึษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๕ ชุด พรอ้มแบบ ลปจ.๑ ของต าแหนง่เดิมและต าแหน่ง 

                                ใหม่ ภายใน ๗ วัน 

 

 

 

 

 

          /ส านักงาน... 

 



- ๑๒ - 

 

      ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาภูเก็ต มีลูกจา้งประจ าทั้งในสถานศึกษา และในส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษา จ านวนทั้งสิน้ 16 อัตรา จ าแนกตามต าแหนง่ และกลุ่มงาน ดังนี้ 

๑. กลุ่มงานบริการพืน้ฐาน จ านวน ๑ ต าแหนง่ 

- ต าแหน่งพนักงานบริการ   จ านวน ๑ อัตรา 

๒. กลุ่มงานสนับสนุน จ านวน ๒ ต าแหน่ง 

- ต าแหน่งพี่เลี้ยง    จ านวน ๑ อัตรา 

- ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์   จ านวน 1 อัตรา 

๓. กลุ่มงานช่าง จ านวน ๔ ต าแหน่ง 

- ต าแหน่งช่างไม้    จ านวน 8 อัตรา 

- ต าแหน่งช่างปูน    จ านวน 3  อัตรา 

- ต าแหน่งช่างปรับซ่อมครุภัณฑส์ านักงาน จ านวน ๑ อัตรา 

- ช่างไฟฟ้า     จ านวน 1 อตัรา 

โดยมีรายละเอียดต าแหนง่  หนา้ที่โดยย่อ    คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและอัตราค่าจ้างในต าแหนง่ที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งสามารถขอปรับระดับชั้นงาน หรอืขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) กลุ่มงาน จ านวน ๓ กลุ่มงาน ๖ ต าแหน่ง

ดังตอ่ไปนี ้

 

ที ่ กลุ่มงาน ต าแหน่ง ระดับ หมายเหตุ 

๑ บริการพืน้ฐาน พนักงานบริการ ๑-๒,๒/หัวหน้า  

๒ สนับสนุน พี่เลี้ยง ๑-๒  

๓ สนับสนุน พนักงานขับรถยนต์ ๑-๒,๒/หัวหน้า  

๔ ช่าง ช่างไม้ ๑-๓,๓/หัวหน้า,๔,๔/หัวหน้า  

๕ ช่าง ช่างปูน ๑-๓,๓/หัวหน้า,๔,๔/หัวหน้า  

๖ ช่าง ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน ๑-๒  

7 ช่าง ช่างไฟฟ้า 1-4  

 

          /รายละเอียด... 



- ๑๓ - 

 

รายละเอียดการก าหนดต าแหน่ง หน้าที่โดยย่อ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจ า 

จ าแนกตามกลุ่มงานและต าแหน่ง ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาภูเก็ต 

 

๑. กลุ่มงาน  บริการพืน้ฐาน 

ต าแหน่ง   พนักงานบริการ  

รหัส   ๑๑๑๗ 

ระดับ   ๑ 

กลุ่มบัญชคี่าจ้าง กลุ่มที่ ๑ 

อัตราค่าจา้ง  ขั้นต่ า 8,690 บาท ขั้นสูง  17,880 บาท เลื่อนได้ถึงขัน้ 21,010 บาท  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 

   มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

หนา้ที่โดยย่อ 

๑. ปฏิบัติงานในการบริการ ต้อนรับ และรับรองแขกของหนว่ยงาน รวมทั้ง 

บริการอาหารและเครื่องดื่ม 

๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          /๒. กลุ่มงาน... 

(กลุ่ม 1) 



- ๑๔ - 

 

๒. กลุ่มงาน  บริการพืน้ฐาน 

ต าแหน่ง   พนักงานบริการ  

รหัส   ๑๑๑๗ 

ระดับ   ๒ 

กลุ่มบัญชคี่าจ้าง กลุ่มที่ ๑ 

อัตราค่าจา้ง ขั้นต่ า 9,400 บาท ขั้นสูง  21,010 บาท เลื่อนได้ถึงขั้น 25,670 บาท  

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 

๑. แตง่ตัง้จากผูท้ี่เคยด ารงต าแหนง่เดิม หรอืต าแหน่งพนักงานบริการ  

ระดับ ๑ และด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา 

ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  หรือ 

๒. มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงาน

ด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรอื 

๓. ไม่รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชพีหรือเทียบเทา่ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหนา้ที่ 

หนา้ที่โดยย่อ 

๑. ปฏิบัติงานในการบริการ ต้อนรับ และรับรองแขกของหนว่ยงาน รวมทั้ง 

บริการอาหารและเครื่องดื่มโดยใช้ประสบการณ์และความช านาญในงาน 

๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

          /๓. กลุ่มงาน... 

(กลุ่ม 2) 



- ๑๕ - 

 

๓. กลุ่มงาน  บริการพืน้ฐาน 

ต าแหน่ง   พนักงานบริการ  

รหัส   ๑๑๑๗ 

ระดับ   ๒/หัวหน้า 

กลุ่มบัญชคี่าจ้าง กลุ่มที่ ๑-๒ 

อัตราค่าจา้ง  ขั้นต่ า 11,500 บาท ขั้นสูง  ๒5,670 บาท เลื่อนได้ถึงขัน้ 34,110 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 

๑. แตง่ตัง้จากผูท้ี่เคยด ารงต าแหนง่เดิม หรอืต าแหน่งพนักงานบริการ  

ระดับ ๑ และด ารงต าแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา 

ไม่น้อยกว่า ๕ ปี  หรือ 

๒. แตง่ตัง้จากผูท้ี่เคยด ารงต าแหนง่พนักงานบริการระดับ ๒ และด ารง 

ต าแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ป ี

หนา้ที่โดยย่อ 

๑. บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานบริการ  

๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          /๔. กลุ่มงาน... 

(กลุ่ม 1) 

(กลุ่ม 3) 



- ๑๖ - 

๔. กลุ่มงาน  สนับสนุน 

ต าแหน่ง   พี่เลี้ยง 

รหัส   ๒๓๑๘ 

ระดับ   ๑ 

กลุ่มบัญชคี่าจ้าง กลุ่มที่ ๑ 

อัตราค่าจา้ง  ขั้นต่ า 8,690 บาท  ขั้นสูง  ๑7,880 บาท เลื่อนได้ถึงขั้น 21,010 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 

   ๑. มีความรูค้วามสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

หนา้ที่โดยย่อ 

๑. ปฏิบัติงานช้ันต้นในการเลีย้ง ดูแลทารกและเด็กวัยก่อนเข้าเรียนตาม 

    ค าแนะน าของพยาบาลหรอืดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนชรา  

    ผูร้ับการสงเคราะห์ 

๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          /๕. กลุ่มงาน... 

(กลุ่ม 1) 



- ๑๗ - 

 

๕. กลุ่มงาน  สนับสนุน 

ต าแหน่ง   พี่เลี้ยง 

รหัส   ๒๓๑๘ 

ระดับ   ๒ 

กลุ่มบัญชคี่าจ้าง กลุ่มที่ ๑ 

อัตราค่าจา้ง  ขั้นต่ า 9,400 บาท ขั้นสูง  21,010 บาท  เลื่อนได้ถึงขั้น 25,670 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 

๑. แตง่ตัง้จากผูด้ ารงต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งพี่เลีย้ง ระดับ ๑ ซึ่ง

ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรอื 

๒. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชพีหรือเทียบเทา่ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหนา้ที่ หรอื 

๓. แตง่ตัง้จากผูม้ีความรูค้วามสามารถเหมาะสมและความช านาญงานใน

หนา้ที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า ๕ ป ี

หนา้ที่โดยย่อ 

๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณแ์ละความช านาญในการเลีย้ง ดูแลทารก 

    และเด็กวัยก่อนเข้าเรียนตามค าแนะน าของพยาบาลหรอืดูแลคนพิการ  

    ผูด้้อยโอกาส คนชรา ผูร้ับการสงเคราะห์ 

๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

          /๖. กลุ่มงาน... 

(กลุ่ม 2) 



- ๑๘ - 

 

๖. กลุ่มงาน  สนับสนุน 

ต าแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์ 

รหัส   ๒๙๑๓ 

ระดับ   ๑ 

กลุ่มบัญชคี่าจ้าง กลุ่มที่ ๑ 

อัตราค่าจา้ง  ขั้นต่ า  9,400 บาท  ขั้นสูง  21,010 บาท  เลื่อนได้ถึงขั้น 25,670 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 

   ขับรถยนต์/ขับรถจักรยานยนต์ มีความรูค้วามสามารถและความช านาญงาน 

ในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ตามกฎหมาย 

หนา้ที่โดยย่อ 

๑. ปฏิบัติงานช้ันต้นในการขับรถยนต์ บ ารุงรักษา ท าความสะอาดรถยนต์ และ 

    แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใชร้ถดังกล่าว 

๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          /๗. กลุ่มงาน... 

(กลุ่ม 2) 



- ๑๙ - 

 

๗. กลุ่มงาน  สนับสนุน 

ต าแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์ 

รหัส   ๒๙๑๓ 

ระดับ   ๒ 

กลุ่มบัญชคี่าจ้าง กลุ่มที่ ๑-๒ 

อัตราค่าจา้ง  ขั้นต่ า 11,500 บาท  ขั้นสูง  ๒5,670 บาท เลื่อนได้ถึงขัน้ 34,110 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 

๑. แต่งตัง้จากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรอืต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๑ 

    ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรอื 

๒.แตง่ตั้งจากผู้มีความรูค้วามสามารถเหมาะสมและความช านาญงานในหน้าที่  

   และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี 

หนา้ที่โดยย่อ 

๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณแ์ละความช านาญในการขับรถยนต์  

    บ ารุงรักษาท าความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ นอ้ย ๆ  

    ในการใชร้ถดังกล่าว 

๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          /๘. กลุ่มงาน... 

(กลุ่ม 3) 



- ๒๐ - 

 

๘. กลุ่มงาน  สนับสนุน 

ต าแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์ 

รหัส   ๒๙๑๓ 

ระดับ   ๒/หน. 

กลุ่มบัญชคี่าจ้าง กลุ่มที่ ๑-๓ 

อัตราค่าจา้ง  ขั้นต่ า 15,000 บาท  ขั้นสูง  ๓4,110 บาท เลื่อนได้ถึงขัน้ 41,610 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 

๑. แต่งตัง้จากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรอืต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒ 

    ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า ๓ ปี หรอื 

๒. แต่งตัง้จากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

    ในหนา้ที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 

หนา้ที่โดยย่อ 

๑. บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์  

    ตั้งแต่ ๗ คนขึน้ไป 

๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          /๙. กลุ่มงาน... 

(กลุ่ม 3) 



- ๒๑ - 

๙. กลุ่มงาน  ช่าง 

ต าแหน่ง   ช่างไม้ 

รหัส   ๓๓๐๕ 

ระดับ   ๑ 

กลุ่มบัญชคี่าจ้าง กลุ่มที่ ๑ 

อัตราค่าจา้ง  ขั้นต ่า 8,690 บาท  ขั้นสูง  17,880 บาท เลื อนได้ถึงขัน้ 21,010 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 

๑. แตง่ตัง้จากผูม้ีความรูค้วามสามารถเหมาะสมและความช านาญงานใน 

     หน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรอื 

   ๒. เป็นผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ันที่มคีวามสัมพันธ์ 

       กับลักษณะงานในหนา้ที่ 

หนา้ที่โดยย่อ 

๑. ปฏิบัติงานช้ันตน้ในการสร้าง ซ่อม และประกอบครุภัณฑห์รอืสิ่งก่อสรา้ง

ต่าง ๆ ที่ท าด้วยไม้ หรือวัตถุอื่นใดที่ใชไ้ม้แทน 

๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          /๑๐. กลุ่มงาน... 

(กลุ่ม 1) 



- ๒๒ - 

 

๑๐. กลุ่มงาน  ช่าง 

ต าแหน่ง   ช่างไม้ 

รหัส   ๓๓๐๕ 

ระดับ   ๒ 

กลุ่มบัญชคี่าจ้าง กลุ่มที่ ๑ 

อัตราค่าจา้ง  ขั้นต ่า  9,400 บาท  ขั้นสูง  21,010 บาท เลื อนได้ถึงขั้น 25,670 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 

๑. แต่งตัง้จากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรอืต าแหน่งช่างไม้ ระดับ ๑ ซึ่งปฏิบัติงาน 

    มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า ๓ ปี หรอื 

๒. แต่งตัง้จากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงาน 

    ในหนา้ที่และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ 

๓. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชา 

    ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรอื 

   ๔. เป็นผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ันที่มคีวามสัมพันธ์ 

       กับลักษณะงานในหนา้ที่ 

หนา้ที่โดยย่อ 

   ๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณแ์ละความช านาญในการสรา้ง ซ่อม และ 

       ประกอบครุภัณฑห์รอืสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ท าด้วยไม้ หรอืวัตถุอื่นใดที่ใชไ้ม้ 

       แทน ตลอดจนท าอุปกรณ์ เครื่องใช้งานทดลอง ท าแบบผลติภัณฑ์ตัวอย่าง  

       งานช่างไม้ประณีต ท าบล็อกไม้ส าหรับเทโลหะผสมตา่ง ๆ เพื่อหล่อแบบใน 

        ทรายหล่อ ประมาณราคางานไม้ ตลอดจนดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ 

    ๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

          /๑๑. กลุ่มงาน... 

(กลุ่ม 2) 



- ๒๓ - 

 

๑๑. กลุ่มงาน  ช่าง 

ต าแหน่ง   ช่างไม้ 

รหัส   ๓๓๐๕ 

ระดับ   ๓ 

กลุ่มบัญชคี่าจ้าง กลุ่มที่ ๑-๒ 

อัตราค่าจา้ง  ขั้นต ่า 11,500 บาท  ขั้นสูง  25,670 บาท เลื อนได้ถึงขัน้ 34,110 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 

๑. แต่งตัง้จากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรอืต าแหน่งช่างไม้ ระดับ ๒ ซึ่งปฏิบัติงาน 

    มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า ๒ ปี หรอื 

๒. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชา 

    ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วไม่น้อย 

    กว่า ๓ ปี หรือ 

๓. แต่งตั้งจากผูม้ีความรูค้วามสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

    ในหนา้ที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี หรอื 

๔. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 

    ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรอื 

   ๕. เป็นผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ันที่มคีวามสัมพันธ์ 

       กับหน้าที่ความรับผดิชอบ 

หนา้ทีโ่ดยย่อ 

   ๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู ้ประสบการณ์และความช านาญสูงในการสร้าง  

       ซ่อม และ       ประกอบครุภัณฑห์รอืสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ท าด้วยไม้  

        ตลอดจนท าอุปกรณ์ เครื่องใช้งานทดลอง ท าแบบผลติภัณฑ์ตัวอย่าง  

        ท างานปลูกสร้าง ท างานช่างไม้ประณีต ท าบล็อกไม้ส าหรับเทโลหะผสม 

        ต่าง ๆ เพื่อหล่อแบบใน        ทรายหล่อ ออกแบบเกี่ยวกับงานไม้ซึ่งไม่ใช ่ 

        โครงสร้าง ประมาณราคางานไม้ วางแผนควบคุมงาน ตลอดจนควบคุม 

        การใช้และบูรณะซ่อมแซมเครื่องมือกลไม้ 

    ๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  /๑๒. กลุ่มงาน... 

(กลุ่ม 3) 



- ๒๔ - 

 

๑๒. กลุ่มงาน  ช่าง 

ต าแหน่ง   ช่างไม้ 

รหัส   ๓๓๐๕ 

ระดับ   ๓/หน. 

กลุ่มบัญชคี่าจ้าง กลุ่มที่ ๑-๒ 

อัตราค่าจา้ง  ขั้นต ่า 11,500 บาท  ขั้นสูง  25,670 บาท เลื อนได้ถึงขัน้ 34,110 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 

๑. แต่งตัง้จากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรอืต าแหน่งช่างไม้ ระดับ ๒ ซึ่งปฏิบัติงาน 

    มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า ๒ ปี หรอื 

๒. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชา 

    ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วไม่น้อย 

    กว่า ๓ ปี หรือ 

๓. แต่งตั้งจากผูม้ีความรูค้วามสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงาน 

    ในหนา้ที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี หรอื 

๔. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 

    ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรอื 

   ๕. เป็นผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ันที่มคีวามสัมพันธ์ 

       กับหน้าที่ความรับผดิชอบ 

หนา้ที่โดยย่อ 

   ๑. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผดิชอบการปฏิบัติงานของช่างไม้ จ านวน 

       ตั้งแต่ ๕ คนขึน้ไป 

    ๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

          /๑๓. กลุ่มงาน... 

(กลุ่ม 3) 



- ๒๕ - 

 

๑๓. กลุ่มงาน  ช่าง 

ต าแหน่ง   ช่างไม้ 

รหัส   ๓๓๐๕ 

ระดับ   ๔ 

กลุ่มบัญชคี่าจ้าง กลุ่มที่ ๒-๓ 

อัตราค่าจา้ง  ขั้นต ่า 15,000 บาท  ขั้นสูง  ๓4,110 บาท เลื อนได้ถึงขัน้ 41,610 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 

๑. แต่งตัง้จากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรอืต าแหน่งช่างไม้ ระดับ ๓ ซึ่งปฏิบัติงาน 

    มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า ๒ ปี หรอื 

๒. แต่งตัง้จากผู้มีความรู้ความสมารถเหมาะสมและมีความช านาญงานใน 

    หนา้ที่และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี หรอื 

๓. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรหีรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ 

    ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 

   ๕. เป็นผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ันที่มคีวามสัมพันธ์ 

       กับหน้าที่ความรับผดิชอบ 

หนา้ที่โดยย่อ 

   ๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู ้ประสบการณ์และความช านาญูสูงมากในการ 

       สร้าง ซ่อม ประกอบครุภัณฑห์รอืสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ท าดว้ยไม้ ตลอดจน 

       ท าอุปกรณ์ เครื่องใชง้านทดลอง ท าแบบผลติภัณฑต์ัวอย่าง ท างานปลูก 

       สร้าง ออกแบบเกี่ยวกับงานไม้ ซึ่งไมใ่ช่โครงสร้าง ท าแบบไม้ประณีต ท า 

       บล็อกไม้ส าหรับเทโลหะผสมตา่ง ๆ เพื่อหล่อแบบในทรายหล่อ ประมาณ 

      ราคางานไม้ วางแผนควบคุมงาน ตลอดจนควบคุมการใชแ้ละบูรณะ 

        ซ่อมแซม เครื่องมอืกลไม้ และหรอื 

    ๒. ปฏิบัติงานในฐานะผูช่้วยหัวหน้างาน 

    ๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

          /๑๔. กลุ่มงาน... 

 

(กลุ่ม 3) 



- ๒๖ - 

 

๑๔. กลุ่มงาน  ช่าง 

ต าแหน่ง   ช่างไม้ 

รหัส   ๓๓๐๕ 

ระดับ   ๔/หน. 

กลุ่มบัญชคี่าจ้าง กลุ่มที่ ๒-๓ 

อัตราค่าจา้ง  ขั้นต ่า 17,500 บาท ขั้นสูง  ๓6,450 บาท เลื อนได้ถึงขั้น 41,610 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 

๑. แต่งตัง้จากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรอืต าแหน่งช่างไม้ ระดับ ๔ ซึ่งปฏิบัติงาน 

    มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรอื 

๒. แต่งตัง้จากผู้มีความรู้ความสมารถเหมาะสมและมีความช านาญงานใน 

                                  หนา้ที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า ๑๒ ปี  

หนา้ที่โดยย่อ 

   ๑. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผดิชอบการปฏิบัติงานของช่างไม้ จ านวน 

       ตั้งแต่ ๑๐ คนขึน้ไป 

   ๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          /๑๕. กลุ่มงาน... 

(กลุ่ม 3) 



- ๒๗ - 

 

๑๕. กลุ่มงาน  ช่าง 

ต าแหน่ง   ช่างปูน 

รหัส   ๓๓๐๖ 

ระดับ   ๑ 

กลุ่มบัญชคี่าจ้าง กลุ่มที่ ๑ 

อัตราค่าจา้ง  ขั้นต ่า 8,690 บาท  ขั้นสูง  17,880 บาท เลื อนได้ถึงขัน้ 21,010 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 

๑. แต่งตัง้จากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานใน 

    หนา้ที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรอื 

๒. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ันที่มีความสัมพันธ์ 

    กับลักษณะงานในหนา้ที่ 

หนา้ที่โดยย่อ 

   ๑. ปฏิบัติงานช้ันต้นในการสร้าง ซ่อม ประกอบครุภัณฑ ์หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 

      ที่เกี่ยวกับปูนและคอนกรีต ก่ออฐิ ฉาบปูน ผสมปูน ปูกระเบือ้ง ซ่อมแซม 

        อาคารเกี่ยวกับงานปูนทั้งหมด 

   ๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          /๑๖. กลุ่มงาน... 

(กลุ่ม 1) 



- ๒๘ - 

 

๑๖. กลุ่มงาน  ช่าง 

ต าแหน่ง   ช่างปูน 

รหัส   ๓๓๐๖ 

ระดับ   ๒ 

กลุ่มบัญชคี่าจ้าง กลุ่มที่ ๑ 

อัตราค่าจา้ง  ขั้นต ่า  9,400 บาท  ขั้นสูง  21,010 บาท เลื อนได้ถึงขั้น 25,670 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 

๑. แต่งตัง้จากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรอืต าแหน่งช่างปูน ระดับ ๑ ซึ่งปฏิบัติงาน 

    มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า ๓ ปี หรอื 

๒. แต่งตัง้จากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงานใน 

    หนา้ที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรอื 

๓. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ 

    เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรอื 

๔. เป็นผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ันที่มคีวามสัมพันธ์ 

                                   กับลักษณะงานในหนา้ที่ 

หนา้ที่โดยย่อ 

   ๑. ปฏิบัติงานที่ตอ้งใชป้ระสบการณแ์ละความช านาญในการสรา้ง ซ่อม  

       ประกอบครุภัณฑห์รอืสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปูนและคอนกรีต ก่ออฐิ  

       ฉาบปูน ผสมปูน ปูกระเบือ้ง ซ่อมแซมอาคารเกี่ยวกับงานปูนทั้งหมด 

   ๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

          /๑๗. กลุ่มงาน... 

(กลุ่ม 2) 



- ๒๙ - 

๑๗. กลุ่มงาน  ช่าง 

ต าแหน่ง   ช่างปูน 

รหัส   ๓๓๐๖ 

ระดับ   ๓ 

กลุ่มบัญชคี่าจ้าง กลุ่มที่ ๑-๒ 

อัตราค่าจา้ง  ขั้นต ่า 11,500 บาท  ขั้นสูง  25,670 บาท เลื อนได้ถึงขัน้ 34,110 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 

๑. แต่งตัง้จากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรอืต าแหน่งช่างปูน ระดับ ๒ ซึ่งปฏิบัติงาน 

    มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า ๒ ปี หรอื 

๒. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ 

    เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วไม่น้อย 

    กว่า ๓ ปี หรือ 

๓. แต่งตั้งจากผูม้ีความรูค้วามสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงานใน 

    หนา้ที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี หรือ 

๔. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ 

    เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรอื 

๔. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ันที่มีความสัมพันธ์ 

     กับหนา้ที่ความรับผดิชอบ 

หนา้ที่โดยย่อ 

   ๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความช านาญสูงในการสร้าง  

       ซ่อม ประกอบครุภัณฑห์รอืสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปูนและคอนกรีต  

       ก่ออิฐ ฉาบปูน ผสมปูน ปูกระเบือ้ง ซ่อมแซมอาคารเกี่ยวกับงานปูนทั้งหมด 

   ๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

          /๑๘. กลุ่มงาน... 

(กลุ่ม 3) 



- ๓๐ - 

 

๑๘. กลุ่มงาน  ช่าง 

ต าแหน่ง   ช่างปูน 

รหัส   ๓๓๐๖ 

ระดับ   ๓/หน. 

กลุ่มบัญชคี่าจ้าง กลุ่มที่ ๑-๒ 

อัตราค่าจา้ง  ขั้นต ่า 11,500 บาท  ขั้นสูง  25,670 บาท เลื อนได้ถึงขัน้ 34,110 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 

๑. แต่งตัง้จากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรอืต าแหน่งช่างปูน ระดับ ๒ ซึ่งปฏิบัติงาน 

    มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า ๒ ปี หรอื 

๒. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ 

    เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วไม่น้อย 

    กว่า ๓ ปี หรือ 

๓. แต่งตั้งจากผูม้ีความรูค้วามสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงานใน 

    หนา้ที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี หรือ 

๔. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ 

    เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรอื 

๕. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ันที่มีความสัมพันธ์ 

     กับหนา้ที่ความรับผดิชอบ 

หนา้ที่โดยย่อ 

   ๑. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผดิชอบการปฏิบัติงานของช่างปูน จ านวน 

       ตั้งแต่ ๕ คนขึน้ไป 

   ๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

          /๑๙. กลุ่มงาน... 

(กลุ่ม 3) 



- ๓๑ - 

 

๑๙. กลุ่มงาน  ช่าง 

ต าแหน่ง   ช่างปูน 

รหัส   ๓๓๐๖ 

ระดับ   ๔ 

กลุ่มบัญชคี่าจ้าง กลุ่มที่ ๒-๓ 

อัตราค่าจา้ง  ขั้นต ่า 15,000 บาท  ขั้นสูง  ๓4,110 บาท เลื อนได้ถึงขัน้ 41,610 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 

๑. แต่งตัง้จากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรอืต าแหน่งช่างปูน ระดับ ๓ ซึ่งปฏิบัติงาน 

    มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า ๒ ปี หรอื 

๒. แต่งตัง้จากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงานใน 

    หนา้ที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี หรอื 

๓. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรหีรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ 

    ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 

๓. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ันที่มีความสัมพันธ์ 

     กับหนา้ที่ความรับผดิชอบ 

หนา้ที่โดยย่อ 

   ๑. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความช านาญสูงมากในการ 

       สร้าง ซ่อม ประกอบครุภัณฑห์รอืสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปูนและ 

       คอนกรีต ก่ออฐิ ฉาบปูน ผสมปูน ปูกระเบือ้ง ซ่อมแซมอาคารเกี่ยวกับ 

       งานปูนทั้งหมด และหรอื 

   ๒. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 

   ๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

          /๒๐. กลุ่มงาน... 

(กลุ่ม 3) 



- ๓๒ - 

 

๒๐. กลุ่มงาน  ช่าง 

ต าแหน่ง   ช่างปูน 

รหัส   ๓๓๐๖ 

ระดับ   ๔/หน. 

กลุ่มบัญชคี่าจ้าง กลุ่มที่ ๒-๓ 

อัตราค่าจา้ง  ขั้นต ่า 17,500 บาท ขั้นสูง  ๓6,450 บาท เลื อนได้ถึงขั้น 41,610 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 

๑. แต่งตัง้จากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรอืต าแหน่งช่างปูน ระดับ ๔ ซึ่งปฏิบัติงาน 

    มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า ๒ ปี หรอื 

๒. แต่งตัง้จากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงานใน 

    หนา้ที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี  

หนา้ที่โดยย่อ 

   ๑. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผดิชอบการปฏิบัติงานของช่างปูน จ านวน 

       ตั้งแต่ ๑๐ คนขึน้ไป 

   ๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          /๒๑. กลุ่มงาน... 

(กลุ่ม 3) 



- ๓๓ - 

 

๒๑. กลุ่มงาน  ช่าง 

ต าแหน่ง   ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 

รหัส   ๓๙๐๗ 

ระดับ   ๑ 

กลุ่มบัญชคี่าจ้าง กลุ่มที่ ๑ 

อัตราค่าจา้ง  ขั้นต ่า 9,400 บาท  ขั้นสูง  21,010 บาท เลื อนได้ถึงขั้น 25,670 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 

๑. แต่งตัง้จากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานใน 

    หนา้ที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรอื 

๒. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ 

    เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรอื 

๔. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ันที่มีความสัมพันธ์ 

     กับลักษณะงานในหน้าที่ 

หนา้ที่โดยย่อ 

   ๑. ปฏิบัติงานในฐานะช่างช้ันตน้ เกี่ยวกับงานปรับซ่อมครุภัณฑส์ านักงาน เช่น  

       การซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องของครุภัณฑ์ส านักงาน 

       ต่าง ๆ เชน่ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดส าเนา เครื่องคิดเลข  

       เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น 

   ๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

          /๒๒. กลุ่มงาน... 

(กลุ่ม 2) 



- ๓๔ - 

๒๒. กลุ่มงาน  ช่าง 

ต าแหน่ง   ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 

รหัส   ๓๙๐๗ 

ระดับ   ๒ 

กลุ่มบัญชคี่าจ้าง กลุ่มที่ ๑-๒ 

อัตราค่าจา้ง  ขั้นต ่า 11,500 บาท ขั้นสูง  ๒5,670 บาท เลื อนได้ถึงขัน้ 34,110 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 

๑. แต่งตัง้จากผู้ด ารงต าแหน่งเดิม หรอืต าแหน่งช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์ 

    ส านักงาน ระดับ ๑ ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ 

๒. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ 

    เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหนา้ที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วไม่น้อย 

    กว่า ๓ ปี หรือ 

๓. แต่งตั้งจากผูม้ีความรูค้วามสามารถเหมาะสมและมีความช านาญงานใน 

    หนา้ที่และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี หรอื 

๕. ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชา 

     ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรอื 

๖. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ันที่มีความสัมพันธ์ 

     กับหนา้ที่ความรับผดิชอบ 

หนา้ที่โดยย่อ 

   ๑. ปฏิบัติงานในฐานะช่าง ที่มลีักษณะงานที่ต้องใช้ความรู ้ประสบการณ์และ 

       ความช านาญในการปรับซ่อมครุภัณฑส์ านักงาน เช่น ซ่อมแซม ปรับปรุง  

       บ ารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องของครุภัณฑ์ส านักงานต่าง ๆ เชน่ เครื่อง 

       พิมพ์ดดี เครื่องอัดส าเนา เครื่องคิดเลข เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น 

   ๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

          /23. กลุ่มงาน... 

 

(กลุ่ม 3) 
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๒๓. กลุ่มงาน  ช่าง 

ต าแหน่ง   ช่างไฟฟ้า 

รหัส   3201 

ระดับ   ๑ 

กลุ่มบัญชคี่าจ้าง กลุ่มที่ ๑ 

อัตราค่าจา้ง  ขั้นต ่า 9,400 บาท  ขั้นสูง  21,010 บาท เลื อนได้ถึงขัน้ 25,670 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 

๑. แต่งตัง้จากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความช านาญงานใน 

    หนา้ที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรอื 

2. ได้รับวุฒิไม่ต ่ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชา 

    ที เกี ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที  หรอื 

3. เป็นผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ันที่มคีวามสัมพันธ์ 

    กับลักษณะงานในหนา้ที่ 

หนา้ที่โดยย่อ 

   ๑. ปฏิบัติงานในฐานะช่างช้ันตน้ ภายใต้การก ากับดูแลในการช่วยติดตั้ง  

    ประกอบ ดัดแปลง ปรับ บ ารุงรักษา ซ่อมเครื่องจักร เครื่องมอืเครื่องใช้  

    ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจา่ย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใชแ้ละวัสดุอุปกรณ์ 

    ที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหนว่ยงาน 

   ๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

          /24. กลุ่มงาน... 

 

(กลุ่ม 2) 
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๒๔. กลุ่มงาน  ช่าง 

ต าแหน่ง   ช่างไฟฟ้า 

รหัส   3201 

ระดับ   2 

กลุ่มบัญชคี่าจ้าง กลุ่มที่ ๑-2 

อัตราค่าจา้ง  ขั้นต ่า 11,500 บาท  ขั้นสูง  25,670 บาท เลื อนได้ถึงขัน้ 34,110 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่ 

๑. แต่งตัง้จากผู้ด่ารงต่าแหน่งเดิม หรอืต่าแหน่งช่างไฟฟ้า ระดับ 1  

    ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 ปี หรือ 

2. แตง่ตัง้จากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และมีความช านาญงาน 

    ในหนา้ที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรอื 

3. ได้รับวุฒิไม่ต ่ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ หรอืเทียบเท่าในสาขาวิชา 

    ที เกี ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที  และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้ว 

    เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรอื 

4. ได้รับวุฒิไม่ต ่ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 

    ที เกี ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที  หรอื 

5. เป็นผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ันที่มคีวามสัมพันธ์ 

    กับลักษณะงานในหนา้ที่ 

หนา้ที่โดยย่อ 

   ๑. ปฏิบัติงานในฐานะช่างที่มลีักษณะงานซึ่งต้องใช้ความรู ้ทักษะ  

  ประสบการณ์ และความช านาญในการตดิตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ  

  บ ารุงรักษา ซ่อมเครื่องจักร เครื่องมอื เครื่องใช้ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจา่ย  

  จัดเก็บรักษาเครื่องมอืเครื่องใชแ้ละวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน  

  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหนว่ยงาน ภายใต้การก ากับดูแล 

  ในการช่วยติดตัง้ ประกอบ ดัดแปลง ปรับ บ ารุงรักษา ซ่อมเครื่องจักร  

  เครื่องมือเครื่องใช้ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจา่ย จัดเก็บรักษาเครื่องมือ 

  เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ ที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 

  งานในหน่วยงาน 

   ๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  /25. กลุ่มงาน... 

 (กลุ่ม 3) 
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๒๕. กลุ่มงาน  ช่าง 

ต าแหน่ง   ช่างไฟฟ้า 

รหัส   3201 

ระดับ   3 

กลุ่มบัญชคี่าจ้าง กลุ่มที่ 2-3 

อัตราค่าจา้ง  ขั้นต ่า 15,000 บาท  ขั้นสูง  34,110 บาท เลื อนได้ถึงขัน้ 41,610 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่ 

๑. แต่งตัง้จากผู้ด่ารงต่าแหน่งเดิม หรอืต่าแหน่งช่างไฟฟ้า ระดับ 2  

    ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื 

2. แตง่ตัง้จากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และมีความช านาญงาน 

    ในหนา้ที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอื 

3. ได้รับวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาตร ีหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาที เกี ยวข้อง 

    กับลักษณะงานในหนา้ที  หรอื 

4. เป็นผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ันที่มคีวามสัมพันธ์ 

    กับลักษณะงานในหนา้ที่ 

หนา้ที่โดยย่อ 

   ๑. ปฏิบัติงานในฐานะช่างที่มลีักษณะงานซึ่งต้องใช้ความรู ้ทักษะ  

 ประสบการณ์ และความช านาญสูงในงานช่างไฟฟ้า เช่น ติดตั้ง ประกอบ  

    ดัดแปลง ปรับ ซ่อม บ ารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับ 

 ไฟฟ้า รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อม 

   ๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

          /26. กลุ่มงาน... 

 

 (กลุ่ม 3) 
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๒๖. กลุ่มงาน  ช่าง 

ต าแหน่ง   ช่างไฟฟ้า 

รหัส   3201 

ระดับ   4 

กลุ่มบัญชคี่าจ้าง กลุ่มที่ 3 

อัตราค่าจา้ง  ขั้นต ่า 17,500 บาท  ขั้นสูง  36,450 บาท เลื อนได้ถึงขัน้ 41,610 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่ 

๑. แต่งตัง้จากผู้ด่ารงต่าแหน่งเดิม หรอืต่าแหน่งช่างไฟฟ้า ระดับ 3  

    ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื 

2. แตง่ตัง้จากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และมีความช านาญงาน 

    ในหนา้ที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนีม้าแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรอื 

3. ได้รับวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาตร ีหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาที เกี ยวข้อง 

    กับลักษณะงานในหนา้ที  หรอื 

4. ทั้ง ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 3. ตอ้งผา่นการประเมินตามที่ส่วนราชการก าหนด 

หนา้ที่โดยย่อ 

   ๑. ปฏิบัติงานในฐานะช่างที่มลีักษณะงานซึ่งต้องใช้ความรู ้ทักษะ  

 ประสบการณ์ และความช านาญอย่างสูงมาก ในงานช่างไฟฟ้า เช่น ติดตัง้  

 ประกอบ ดัดแปลง ปรับ ซ่อม บ ารุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ 

 ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ 

 ระดับรองลงมา  

   ๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

  

          /ส่วนที ่3... 

 (กลุ่ม 3) 



      สว่นท่ี ๓ 

กฎหมาย ระเบยีบ แนวปฏิบัต ิที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ 

 ๒. หนังสอืส านักงาน ก.พ.ด่วนมาก ที่ นร ๑๐๐๘.๔/ว ๓๕ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ 

      เรื่อง การจัดต าแหนง่ลูกจา้งประจ าเข้าสู่ระบบใหม่ 

 ๓. หนังสอืส านักงาน ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓  

              เรื่อง การจัดระบบต าแหน่งลูกจา้งประจ าของสว่นราชการ และที่แก้ไข 

 4. หนังสอืส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

     เรื่อง การบริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ า 

 5. หนังสอืกระทรวงการคลัง ที  กค ๐๔๒๘/ว ๕๗ ลงวันที  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

              เรื อง การปรับเปลี ยนต่าแหนง่ลูกจ้างประจ่าเข้าสู่ต่าแหน่งตามระบบใหม่ 

 6. หนังสอืกระทรวงการคลัง ที  กค ๐๔๒๘/ว ๘๓ ลงวันที  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

     เรื อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจ่าไปด่ารงต่าแหน่งใหม่ 

 7. หนังสอืส่านักงาน ก.พ.ด่วนที สุด ที  นร ๑๐๐๘.๔/๖๐ ลงวันที  ๒๕ กันยายน ๒๕๕๓  

     เรื อง บัญชกีารจัดต่าแหน่งลูกจา้งประจ่าเข้าสู่ระบบใหม่ 

 8. หนังสอืส่านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ที  ศธ ๐๔๐๐๙/๕๖๔๘  

              ลงวันที  ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ เรื อง บัญชรีายละเอียดการก่าหนดต่าแหนง่หน้าที โดยย่อ 

     คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจ่าสังกัดส่านักงานคณะกรรมการ 

              การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

          9. ค่าสั งส่านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ที  ๑๓๔๐/๒๕๕๓ สั ง ณ วันที  ๒๓ กันยายน  

              พ.ศ.๒๕๕๓ เรื อง มอบอ่านาจการบริหารอัตราก่าลังลูกจ้างประจ่า 

        ๑0. ค่าสั งส่านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ที  ๑๖๘๕/๒๕๕๓  

              สั ง ณ วันที  ๒๔ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๓ เรื อง มอบอ่านาจการบริหารอัตราก่าลังลูกจ้างประจ่า  

              (เพิ มเติม) 

        ๑1. หนังสือกรมพัฒนาฝึมอืแรงงาน ที  รง ๐๔๐๔/๐๓๔๙๒ ลงวันที  ๑ เมษายน ๒๕๕๓  

              เรื อง การเทียบคุณสมบัติเฉพาะต่าแหนง่ลูกจ้างประจ่ากับมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาติ 

 

         /12. หนังสอื... 
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         ๑2.  หนังสือกระทรวงการคลัง ที  กค ๐๔๒๘/ว ๒๒ ลงวันที  ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔  

                เรื อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี ยวกับการแต่งตั้งลูกจา้งประจ่าไปด่ารงต่าแหนง่ใหม่ 

 13. หนังสือกระทรวงการคลัง ที  กค 0428/ว 47 ลงวันที  28 พฤษภาคม 2558 

       เรื อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจา้งลูกจ้างของส่วนราชการ 

 14. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที  กค 0420/ว 337 ลงวันที  31 สิงหาคม 2559   

                เรื อง บัญชกี่าหนดคุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจา้งประจ่า  

 15. หนังสือกระทรวงการคลัง ที  กค 0420/ว 147 ลงวันที  27 ตุลาคม 2559 

                เรื อง แก้ไขข้อคลาดเคลื อน 

 16. หนังสือกระทรวงการคลัง ที  กค 0420/ว 27 ลงวันที  6 มีนาคม 2562  

                 เรื อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการให้ลูกจ้างประจ่าของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจา้ง 

                 สูงกว่าอัตราค่าจา้งขัน้สูงของต่าแหนง่ที ได้รับแต่งตั้งในแตล่ะระดับ 
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