
 ดวนที่สุด
ที่ สธ 0201.034/ว 294

            

ถึง  สถาบนั  สํ านัก  กลุมงาน  หนวยงานตาง  ๆ  ในสังกัดสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
     โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป  และราชการบริหารสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค

สํ านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ขอสงหนังสือสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดวนที่สุด  ที่  สธ  0201.034/ว  292  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2548  เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการ
เปลี่ยนต ําแหนงลูกจางประจ ําในสงักัดส ํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป

สํ านักบริหารกลาง
กลุมบริหารงานบุคคล
โทร  0  2590  1349,  4350
โทรสาร  0  2590  1424
http://203.157.19.94/person/indexhome.htm



 ดวนที่สุด
ที่  สธ  0201.034/ว 292

           
สํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนตวิานนท จังหวัดนนทบุรี 11000

9  ธันวาคม  2548

เร่ือง   หลักเกณฑและวิธกีารเปลีย่นต ําแหนงลูกจางประจ ําในสงักัดส ํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อางถึง  1.  ระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวยลกูจางประจ ําของสวนราชการ  พ.ศ. 2537  และทีแ่กไข
         2.  หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0415/ว 160  ลงวันที่  20  ตุลาคม  2548

ส่ิงทีส่งมาดวย  1.หลักเกณฑและวิธกีารเปลีย่นต ําแหนงลูกจางประจ ําในสงักัดส ํานกังานปลดั-
  กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2549 จ ํานวน  1  ชุด

        2. เกณฑกํ าหนดชนิดและจํ านวนลูกจางประจํ าที่มีไดในสวนราชการตางๆ
จ ํานวน  1  ชุด

ตามระเบยีบกระทรวงการคลังที่อางถึง 1  ขอ 7 และขอ 8  กํ าหนดวาคุณสมบัติ
เฉพาะตํ าแหนงของลูกจางประจํ าและอัตราคาจางลูกจางประจํ าใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลัง
กํ าหนด  ซึ่งตามหนังสือที่อางถึง  2  ไดกํ าหนดอัตราคาจางและคุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนงของ
ลูกจางประจํ า  พรอมกับกํ าหนดวา  สํ าหรับการตั้งคณะกรรมการ  การทดสอบ  การคัดเลือกและการ
ประเมนิบคุคล  ในกรณีลูกจางประจํ าเปลี่ยนตํ าแหนงใหมใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวน-
ราชการที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม  โดยคํ านึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสํ าคัญ  นั้น

ในการนี้  สํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นควรกํ าหนดหลักเกณฑและ
วิธีการเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ าในสังกัดสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2549  เพ่ือ
ใหสวนราชการไดถือปฏิบัติเปนมาตรฐานไปในแนวทางเดียวกัน  อันนํ ามาซึ่งประโยชนของทาง
ราชการเปนหลัก  ดังรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย  ทั้งน้ี  ใหสวนราชการถือปฏิบัติ  ตั้งแตวันที่
1  มกราคม  2549  เปนตนไป

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย

ขอแสดงความนับถือ

สํ านักงานบริหารกลาง
กลุมบริหารงานบุคคล
โทร. 0 2 590 1350
โทรสาร 0 2590 1424   http://203.157.19.94/person/indexhome.htm.

หมายเหตุ   ขอใหสํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดสํ าเนาหนังสือแจงเวียนโรงพยาบาลชุมชนและ
               หนวยงานในสังกัดทุกแหงตอไปดวย



หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ าในสังกัดสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2549

เพ่ือใหการเปล่ียนตํ าแหนงลูกจางประจํ าในสังกัดสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนไป
เพ่ือประโยชนของทางราชการ  เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โปรงใส  เปนธรรม  และมีมาตรฐานเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน

อาศยัอ ํานาจตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจํ าของสวนราชการ พ.ศ. 2537
และที่แกไขเพิ่มเติม  หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 5  ลงวันที่  27  กุมภาพันธ  2547
เร่ืองมอบอํ านาจใหสวนราชการบริหารอัตรากํ าลังลูกจางประจํ า  และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่
กค 0415/ว 160  ลงวันที่  20  ตุลาคม  2548  เร่ืองบัญชีกํ าหนดอัตราคาจางและคุณสมบัติ-
เฉพาะต ําแหนงของลูกจางประจํ า  จึงเห็นควรกํ าหนดหลักเกณฑ  วิธีการเปลี่ยนตํ าแหนงลูกจางประจํ า
ในสงักัดสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไว  ดังนี้

1. ใหใชหลักเกณฑและวธิกีารเปลีย่นต ําแหนงลูกจางประจ ําในสงักัดส ํานกังานปลัด-
กระทรวงสาธารณสุข  ตั้งแตวันที่  1  มกราคม  2549  เปนตนไป

2. ต ําแหนงลูกจางประจํ าที่เปลี่ยนจะตองเปนตํ าแหนงที่สํ านักงบประมาณและ
กระทรวงการคลังไดกํ าหนดชื่อตํ าแหนง  หนาที่ความรับผิดชอบไวตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่
กค 0415/ว 160  ลงวนัที ่ 20  ตลุาคม  2548  หรือทีม่หีนงัสือกระทรวงการคลงัประกาศเพิม่เติมตอ
ไป

3. กํ าหนดใหมีกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการเปลี่ยนตํ าแหนงใหม  โดย
สวนราชการตองยึดหลักสมรรถนะความเทาเทียมในโอกาส  และประโยชนของทางราชการเปนสํ าคัญ
ดวยกระบวนการทีไ่ดมาตรฐาน  ยุตธิรรม  และโปรงใส  เพ่ือรองรบัการตรวจสอบตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

4. ผูไดรับการคดัเลอืกตองเปนผูมคีวามรู  ความสามารถตรงตามหนาทีค่วามรบัผดิชอบ
ของต ําแหนงนั้น  และมีคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงตามที่กระทรวงการคลังกํ าหนด

สํ าหรับจ ํานวนลูกจางที่สวนราชการขอเปลี่ยนตํ าแหนงใหเปนไปตามแนวทางที่
สํ านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกํ าหนดไว

5. การคดัเลอืกลูกจางประจํ าเพ่ือเปล่ียนตํ าแหนงใหมนี้ใหดํ าเนินการตามขั้นตอน
ดงัตอไปนี้

(1) ใหสวนราชการเจาของต ําแหนงทีข่อเปลีย่น  โดยหนวยงานการเจาหนาที่ นั้น
รวมกบัผูแทนทีรั่บผดิชอบงานของต ําแหนงทีข่อเปลีย่นต ําแหนงใหมจดัท ําประกาศรบัสมคัรลกูจางประจํ า
เขารับการคดัเลอืก  ซึง่มรีายละเอยีดเกีย่วกบัสมรรถนะงาน  ความรบัผดิชอบของต ําแหนง  ช่ือต ําแหนง
คณุสมบตัขิองผูมีสิทธิสมัครหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก  เกณฑการตัดสินและเงื่อนไข  ตลอดจน
กํ าหนดวันและเวลาของกิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวของและเสนอหัวหนาสวนราชการ  เพ่ือประกาศใหผู
มีสิทธิสมัครทราบ

ประกาศรบัสมัครนั้น  ใหปดไวในที่เปดเผยเปนการทั่วไปมีระยะเวลาไมนอกวา
5  วันทํ าการกอนกํ าหนดรับสมัคร
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(2)   สวนราชการอาจกํ าหนดระยะเวลาในการรับสมัครไดตามความเหมาะสม
แตทั้งนี้ตองไมนอยกวา  5  วันทํ าการ

(3)   หลักเกณฑการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใหยึดหลัก  “สมรรถนะ”
ทีจ่ ําเปนตองใชสํ าหรับการปฏิบัติงานในตํ าแหนงตามที่สวนราชการกํ าหนด  ซึ่งประกอบดวย

(ก) ความรูของบุคคลในเรื่องตางๆ ที่จํ าเปนตอการปฏิบัติงาน
(ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องตางๆ ที่จํ าเปน

ตอการปฏิบัติงาน  และ
(ค) คณุลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจํ าเปน หรือเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

(4)   ใหกํ าหนดคะแนนเต็มของสมรรถนะแตละเร่ืองไดตามความจํ าเปนและ
ความสอดคลองกับต ําแหนงงาน  ทัง้นี ้ สมรรถนะทีจ่ ําเปนมากทีสุ่ดควรมนีํ ้าหนกัของคะแนนเตม็มากทีสุ่ด

(5)   วธิกีารประเมินสมรรถนะแตละเร่ือง ใหสวนราชการเปนผูกํ าหนด  โดย
สมรรถนะเรื่องหนึ่งสามารถประเมินไดดวยวิธีการประเมินหลายวิธีการ  หรือสมรรถนะหลายๆ เร่ือง
สามารถประเมินไดดวยวิธีการประเมินวิธีเดียวกัน  ตามที่เห็นสมควร  หากแตตองสอดคลองกับการ
ประเมนิสมรรถนะดงักลาว  ไดแก  การสอบขอเขยีน  การทดสอบตวัอยางงาน  การสมัภาษณ  การทดสอบ
ดวยสถานการณจํ าลองหรืออ่ีนๆ  เปนตน  อาทิเชน  ตํ าแหนงพนักงานพิมพดีด  สวนราชการตอง
กํ าหนดใหมกีารทดสอบความสามารถในการพิมพดีด  เนื่องจากลักษณะงานที่ปฏิบัติตองเก่ียวพันกับ
การจดัพมิพเอกสารตางๆ  จ ําเปนตองมกีารประเมนิสมรรถนะในเรือ่งของความเรว็  และความถกูตอง
ในการพมิพดีดเปนสํ าคัญ  ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกใหเปนไปตามหนังสือสํ านักงาน ก.พ.
ที ่สร 0710/ว 10  ลงวันที่  5  พฤศจิกายน  2525

(6)   เกณฑการตัดสินสํ าหรับผูผานการประเมินสมรรถนะ  ใหสวนราชการ
กํ าหนดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับตํ าแหนงงาน

(7)   ภายหลังการประกาศรับสมัครแลว  ใหสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการ
ด ําเนนิการคดัเลอืก  ประกอบดวย  ขาราชการพลเรอืนสามญั  ซึง่ด ํารงต ําแหนงไมตํ ่ากวาระดบั 6 ขึน้ไป
เวนแตสวนราชการนัน้ไมอาจหาผูด ํารงต ําแหนงตัง้แตระดบั 6 มาเปนคณะกรรมการได  จ ํานวนไมนอยกวา
3  คน  โดยใหกรรมการคนหนึง่เปนประธานกรรมการ  และใหคณะกรรมการ  ดงักลาว  ด ําเนนิการคัด
เลือกตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่กํ าหนดในประกาศรับสมัคร ภายใตหลักการตามขอ 3

(8)   เมือ่คณะกรรมการไดด ําเนนิการคดัเลอืกลูกจางประจ ําในการเปลีย่นต ําแหนงใหม
เสร็จสิน้แลว  ใหรายงานผลการด ําเนนิการตอหัวหนาสวนราชการพรอมประกาศบญัชรีายชือ่ผูผานการคัด
เลือกเพ่ือดํ าเนินการเปลี่ยนตํ าแหนงใหมใหตอไป

(9)   บญัชรีายชื่อผูผานการคัดเลือก  กํ าหนดใหบัญชีมีอายุตามที่เห็นสมควร
แตทั้งนี้ตองไมเกินกวา  2  ป

ในกรณทีีม่ผีูผานการคัดเลือกมากกวาจํ านวนตํ าแหนงที่กํ าหนด  และภายหลังมี
ตํ าแหนงที่สามารถกํ าหนดขึ้นทดแทนในงานลักษณะเดียวกัน  ใหสวนราชการสามารถดํ าเนินการ
คัดเลอืกจากบัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกที่ยังไมหมดอายุก็ได

    (10)  สวนราชการอาจกํ าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับหลัก
เกณฑวิธีการนี้



(  ตัวอยาง  )

การกํ าหนดและการประเมินสมรรถนะ
ลักษณะงาน

1. มหีนาที่ขับรถยนตของทางราชการ  เปนภารกิจหลัก
2. บ ํารุงรักษา  ท ําความสะอาดรถยนตและแกไขขอขดัของเล็ก ๆ นอย ในการใชรถยนตดงักลาว
3. บงัคบับญัชาควบคมุดแูลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต  ตั้งแต  5  คนขึ้นไป
4. ปฏิบตังิานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

ต ําแหนง หัวหนาหมวดรถยนต

สมรรถนะ คะแนนเต็มและวิธีการประเมินสมรรถนะ

สมรรถนะ
คะแนน
เต็ม วิธีการประเมิน

ความรู
   -  ความรูเก่ียวกับการขับรถยนตและวิธีทํ านุบํ ารุง 50 การสอบขอเขียน/การสอบสัมภาษณ
ดแูลรักษารถยนต  เพ่ือใหเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐ
   -  ความรูเก่ียวกับการใหบริการที่ดี  (Service 50 การสอบขอเขียน/การสอบสัมภาษณ
Mind)  การอ ํานวยความสะดวก และตอบสนอง
ความตองการของผูมาใชบริการอยางเปนระบบ
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
   -  สามารถขับรถยนตดวยความชํ านาญและ 50 การทดสอบตัวอยางงาน/การตรวจสอบกับ
มคีวามปลอดภัยสูง บุคคล
   -  ความสามารถในการสื่อสาร 30 การทดสอบตัวอยางงาน/การตรวจสอบกับ

บุคคล
   -  สามารถดูแลบํ ารุงรักษารถยนตและแกไขขอ 20 การทดสอบตัวอยางงาน/การตรวจสอบกับ
ขดัของเล็กๆ นอยๆ ไดเปนอยางดีพรอมกับให บคุคล/การสอบสัมภาษณ
ค ําแนะนํ าปรึกษากับผูอ่ืนได
คณุสมบัติสวนบุคคล
   -  ทํ างานดวยความละเอียดรอบคอบ  มีความเปน 40 การทดสอบตัวอยางงาน/การสอบสัมภาษณ
ระเบียบ  เรียบรอย  และรักษาความสะอาด
   -  มีมนุษยสัมพันธ 50 การสอบสัมภาษณ/การตรวจสอบกับบุคคล
   -  มีภาวะผูนํ า  และมีคุณธรรม 60 การสอบสัมภาษณ/การตรวจสอบกับบุคคล
   -  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 50 การสอบสัมภาษณ/การตรวจสอบกับบุคคล

400



(  ตัวอยาง  )

การกํ าหนดและการประเมินสมรรถนะ

ลักษณะงาน
1.  พิมพหนังสือราชการ  บันทึก  รายงาน  ประกาศ  คํ าส่ังและแบบฟอรมตางๆ

ของทางราชการพรอมตรวจทานความถกูตอง  โดยพมิพหนงัสือทีเ่ปนภาษาไทยหรอืภาษาตางประเทศ
ดวยความละเอียดรอบคอบและรวดเร็ว  ถูกตอง  สวยงาม  ตามระเบียบงานสารบรรณ

2.  อัดโรเนยีว  ถายเอกสารตรวจทานหนงัสือ  เรียงหนากระดาษ  เย็บ  รวมเรื่อง
เก็บและคนหาหนังสือ

3.  ดแูลรักษาเครื่องพิมพดีด/หรือเคร่ืองใชอยางอ่ืนที่มีไวเพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยว
กับงานพิมพดีด  เชน  เครื่องประมวลผลคํ า  เปนตน

4.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ
ต ําแหนง   พนักงานพิมพดีด ช้ัน  1 - 2
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม  และวิธีการประเมินสมรรถนะ

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
ความรู
- ความรูเก่ียวกับระเบียบงานสารบรรณ 60
พ.ศ. 2526  และรูปแบบในการพิมพ
หนังสือประเภทตางๆ
-  ความรูเก่ียวกับกฎหมาย  ระเบียบ 40         การสอบขอเขียน/การทดสอบตัวอยางงาน
ของทางราชการที่จํ าเปนตอการปฏิบัติงาน
-  ความรูในการดูแลรักษาเครื่องใชที่มี 40
ไวเพ่ือปฏิบัติงาน
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
-  ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 60 การทดสอบตัวอยางงาน
โปรแกรมตางๆที่จํ าเปนตอการปฏิบัติงาน
-  ความสามารถในการพิมพดีดดวย 60 การทดสอบความเร็วในการพิมพดีด  ซ่ึงตองเปนไปตาม
ความรวดเร็วและถูกตอง เกณฑมาตรฐานของคุณสมบัติเฉพาะตํ าแหนง   ตามที่

กระทรวงการคลังกํ าหนด  ตามหนังสือ ที่ กค 0415/ว 160
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548

-  ความสามารถในการสื่อสาร 40 การสอบขอเขียน/การสอบสัมภาษณ
คณุสมบัติสวนบุคคล

อ่ืนๆ
-  ท ํางานดวยความละเอียดรอบคอบ 60 การสอบสัมภาษณ/การตรวจสอบกับบุคคล
และรูจักประหยัดทรัพยากร
-  ความรวมแรงรวมใจ 40 การสอบสัมภาษณ/การตรวจสอบกับบุคคล
-  มนุษยสัมพันธ 40 การทดสอบดวยสถานการณจํ าลอง/การตรวจสอบกับบุคคล
-  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 60 การทดสอบตัวอยางงาน/การสอบสัมภาษณ

500



         เกณฑกํ าหนดชนิดและจํ านวนลูกจางประจํ าที่มีไดใน
ส ํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ช่ือตํ าแหนง จํ านวน/
อัตรา

หมายเหตุ

พนักงานขับรถยนต
พนกังานบริการอัดสํ าเนา
พนักงานโทรศัพท
พนกังานพิมพดีด ช้ัน 1-2
แมบาน
ลูกมือชาง
หัวหนาหมวดรถยนต

5 - 7
1
2
2
2
1
1



        เกณฑกํ าหนดชนิดและจํ านวนลูกจางประจํ าที่มีไดใน
โรงพยาบาลชุมชน

ชื่อตํ าแหนง รพช.
(10-30 เตียง)

รพช.
(60 เตียง)

รพช.
(90-120เตียง)

รพช.
(150 เตียง)

หมายเหตุ

พนกังานขับรถยนต 3 – 4 4 4 - 5 5 - 6
พนักงานโทรศัพท 1 1 1 2
พนักงานรักษาศพ 1 2 3 3
ลูกมือชาง 1 2 3 3
พนกังานบริการอัดสํ าเนา 1 2 2 2
ผูชวยนักกายภาพบํ าบัด 1 2 3 3
พนักงานหองผาตัด 1 3 5 5
พนักงานหองยา 1 3 5 5
พนักงานเอกซเรย 1 2 3 3
พนักงานหองเฝอก 1 2 3 3
พนกังานกายภาพบํ าบัด 1 2 3 5
แมบาน 1 1 2 2
พนกังานพิมพดีด ช้ัน 1-2 2 3 4 5
ผูชวยเหลือคนไข 12 19 25 30
ชางไม ช้ัน 1 - 3 1 1 2 3
ชางปูน ช้ัน 1 - 3 1 1 2 3
พนกังานตัดเย็บเสื้อผา 1 1 2 2
หัวหนาหมวดรถยนต - - - 1



       เกณฑกํ าหนดชนิดและจํ านวนลูกจางประจํ าที่มีไดใน
โรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลมหาราช

ชื่อตํ าแหนง รพท.(1) รพท.(2) รพศ. รพ.มหาราช หมายเหตุ
พนกังานขับรถยนต 5-7 5-7 6-8 6-10
พนักงานโทรศัพท 2 2 3 3
พนกังานตัดเย็บเสื้อผา 2 3 4 5
พนักงานรักษาศพ 2 2 4 5
ลูกมือชาง 2 2 5 5
ชางไม ช้ัน 1-3 2 3 4 5
ชางปูน ช้ัน 1-3 2 3 4 5
ชางทอ 2 3 4 5
หัวหนาคนครัว 1 1 1 1
หัวหนาหมวดสถานที่ 1 1 1 1
พนกังานบริการอัดสํ าเนา 2 2 3 3
ผูชวยนักกายภาพบํ าบัด 2 2 3 5
พนกังานกายภาพบํ าบัด 3 3 4 5
พนักงานหองผาตัด - - - - ตามหองจํ านวนหองผาตัด
พนักงานหองยา - - - - ตามจ ํานวนที่ปฏิบัติงานจริง
พนักงานเอกซเรย 3 3 4 5
พนักงานหองเฝอก 2 2 3 5
แมบาน 2 2 3 3
พนกังานพิมพดีด ช้ัน 1-2 6 7 7 8
พนักงานประจํ าหองทดลอง 3 3 6 8
ผูชวยเหลือคนไข - - - - ตามจ ํานวนที่ปฏิบัติงานจริง
หัวหนาหมวดรถยนต 1 1 1 1



       เกณฑกํ าหนดชนิดและจํ านวนลูกจางประจํ าที่มีไดใน
                               วิทยาลัยพยาบาล / วิทยาลัยการสาธารณสุข

ช่ือตํ าแหนง จ ํานวน หมายเหตุ
พนกังานพิมพดีด ช้ัน 1 และ

ช้ัน 2
4

พนกังานขับรถยนต 3
แมบาน 3
พนกังานบริการอัดสํ าเนา 1
พนักงานประจํ าหองทดลอง 1
พนักงานโทรศัพท 1
ลูกมือชาง 1
ชางไม ช้ัน 1-3 1
ชางปูน ช้ัน 1-3 1



-  1 -

ขัน้ตํ่ า ขั้นสูง
1 หัวหนาหมวดสถานที่ บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํ าตํ าแหนง มีความรูความสามารถและเหมาะสมในการ 5,610 13,590

นักการภารโรง ยาม คนสวน คนงาน ตํ าแหนงใดตํ าแหนงหนึ่งหรือ ปฏิบัติงานในหนาที่ และเปนนักการภารโรง
หลายตํ าแหนง โดยมีจํ านวนรวมกันเกิน 10 คนขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติ หรือยาม หรือคนสวน หรือคนงานของ
งานในบริเวณเดียวกันและปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ผูบังคับบัญชา สวนราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป
มอบหมาย

2 ผูชวยนักกายภาพบํ าบัด ดูแลรักษาอุปกรณ บํ าบัดคนไข นํ าคนไขออกกํ าลัง นวดคนไข มีความรูความสามารถและเหมาะสมใน 4,880 13,590
และปฏิบัติตามคํ าสั่งของนักกายภาพบํ าบัด การปฏิบัติงานในหนาที่

3 ลูกมือชาง ชวยชางยนต ชางไฟฟา ชางวิทยุ ชางปรับซอมเครื่องมือทดลอง 1. มีความรูความสามารถและเหมาะสมใน 5,610 13,590
ชางกลึง ชางทอ ชางเหล็ก ชางกลโรงงาน ชางประปา ในการซอม การปฏิบัติงานในหนาที่และเคยผานงาน
ติดตั้ง ปรับ แกไข ประกอบเครื่องจักร เครื่องกลตางๆที่ใช ดานที่เกี่ยวของมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป
แรงงานกึ่งฝมือ และปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ผูบังคับบัญชา หรือ
มอบหมาย 2. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงาน  ชั้น 3

4 พนักงานโทรศัพท ตอสายประจํ าตูกลางโทรศัพท หรือตูสาขาภายในสถานที่ราชการ มีความรูความสามารถและเหมาะสมในการ 4,880 13,590
ใหบริการดานประชาสัมพันธ ตลอดจนดูแลบํ ารุงรักษาเครื่อง ปฏิบัติงานในหนาที่
โทรศัพทและปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

มาตรฐานตํ าแหนงลูกจางประจํ า

อัตราคาจาง
ล ําดับที่ ตํ าแหนง หนาที่โดยยอ คณุสมบัติเฉพาะตํ าแหนง

หมวดกึ่งฝมือ



-  2 -

ขัน้ตํ่ า ขั้นสูง

มาตรฐานตํ าแหนงลูกจางประจํ า

อัตราคาจาง
ล ําดับที่ ตํ าแหนง หนาที่โดยยอ คณุสมบัติเฉพาะตํ าแหนง

หมวดกึ่งฝมือ

5 พนักงานรักษาศพ ชํ าแหละศพ ประกอบกระดูก ตกแตงบาดแผล เย็บศพใหเขาสภาพ มีความรูความสามารถและเหมาะสมในการ 4,880 13,590
เดิม ทํ าความสะอาดศพ ผสมยารักษาศพ ฉีดยารักษาศพ เตรียมศพ ปฏิบัติงานในหนาที่
ใหแพทย เก็บศพเขาหองเก็บศพ ตลอดจนดูแลรักษาความสะอาด
เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณเกี่ยวกับการผาศพและรักษาศพ
และปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

6 พนักงานประจํ าหองทดลอง ทํ าความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใชในหองทดลองหรืออื่นๆ มีความรูความสามารถและเหมาะสมในการ 4,880 13,590
ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานในหนาที่

7 พนักงานหองเฝอก ทํ าการเขาเฝอก ตัดเฝอกผูปวย ฉายเอ็กซเรย มีความรูความสามารถและเหมาะสมในการ 4,880 13,590
ปฏิบัติงานในหนาที่

8 พนักงานหองยา ชวยบรรจุยาลงขวด หรือจัดยาตามใบสั่ง ลางขวด บรรจุยานํ้ า มีความรูความสามารถและเหมาะสมในการ 4,880 13,590
ตกแตงฉลากยา ดูแลการสงยาใหผูปวย ปฏิบัติงานในหนาที่

9 พนักงานตัดเย็บเสื้อผา ตัด เย็บ ดัดแปลงและซอมแซมผาหรือวัสดุอื่นใดที่ใชแทนผา มีความรูความสามารถและเหมาะสมในการ 4,880 13,590
ตลอดจนดูแลรักษาอุปกรณที่ใชในการตัดเย็บผา และปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในหนาที่
อื่นใด ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย



-  3 -

ขัน้ตํ่ า ขั้นสูง

มาตรฐานตํ าแหนงลูกจางประจํ า

อัตราคาจาง
ล ําดับที่ ตํ าแหนง หนาที่โดยยอ คณุสมบัติเฉพาะตํ าแหนง

หมวดกึ่งฝมือ

10 พนักงานหองผาตัด ชวยแพทย พยาบาลในหองผาตัด ในการดูแลรักษาและทํ า มีความรูความสามารถและเหมาะสมในการ 4,880 13,590
ความสะอาดอุปกรณการผาตัดบางชนิด ยกคนไข ทํ าความสะอาด ปฏิบัติงานในหนาที่
คราบเลือดและยาตางๆ ในหองผาตัด

11 พนักงานเอ็กซเรย ใชและควบคุมเครื่องเอ็กซเรย มีความรูความสามารถและเหมาะสมในการ 4,880 13,590
ปฏิบัติงานในหนาที่

12 พนักงานบริการอัดสํ าเนา อัดสํ าเนา ปรุกระดาษไข และถายเอกสาร เพื่ออํ านวยความสะดวก มีความรูความสามารถและเหมาะสมในการ 4,880 13,590
แกราชการทั่วไป ตลอดจนควบคุม ดูแลบํ ารุงรักษา และแกไข ปฏิบัติงานในหนาที่
ขอขัดของเล็กๆนอยๆ ของเครื่องดังกลาว และปฏิบัติงานอื่นใด
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

13 พนักงานพิมพดีด ชั้น 1 พิมพหนังสือที่เปนภาษาไทย เชนพิมพหนังสือราชการ บันทึก 1. มีความรูความสามารถเหมาะสมในการ 5,610 13,590
รายงาน ประกาศ คํ าสั่ง แบบฟอรม เปนตน ดูแลรักษา ปฏิบัติงานในหนาที่และเคยผานงานดานที่
เครื่องพิมพดีดและหรือเครื่องใชอยางอื่นที่มีไวเพื่อปฏิบัติงานและ เกี่ยวของมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป
เกี่ยวกับพิมพดีด เชน เครื่องประมวลผลคํ า เปนตน และปฏิบัติ หรือ
หนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 2. ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมตน

(ม.3)หรือเทียบเทาไดไมตํ่ ากวานี้
3. ทั้งขอ 1 และขอ 2 ตองมีความรูความสามารถ
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ขัน้ตํ่ า ขั้นสูง

มาตรฐานตํ าแหนงลูกจางประจํ า

อัตราคาจาง
ล ําดับที่ ตํ าแหนง หนาที่โดยยอ คณุสมบัติเฉพาะตํ าแหนง

หมวดกึ่งฝมือ

ดังนี้
ก. สามารถพิมพดีดภาษาไทยไดไมนอยกวา
นาทีละ 35 คํ า หรือพิมพดีดดวยเครื่อง
คอมพิวเตอรไดไมนอยกวานาทีละ 40 คํ า
และ
ข. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนและระเบียบที่
เกี่ยวของกับลูกจางของสวนราชการ
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและ
ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
และ
ค. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
สารบรรณ และการใชภาษาอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่

14 ชางไม ชั้น 1 สราง ซอม และประกอบครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางตางๆ 1. มีความรูความสามารถและเหมาะสมในการ 4,880 13,590
ที่ทํ าดวยไมหรือวัสดุอื่นใดที่ใชแทนและปฏิบัติงานอื่นใด ปฏิบัติงานในหนาที่
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 2. เปนผูผานมาตรฐานฝมือแรงงานชั้น 3
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ขัน้ตํ่ า ขั้นสูง

มาตรฐานตํ าแหนงลูกจางประจํ า

อัตราคาจาง
ล ําดับที่ ตํ าแหนง หนาที่โดยยอ คณุสมบัติเฉพาะตํ าแหนง

หมวดกึ่งฝมือ

15 ชางปูน ชั้น 1 กออิฐ ฉาบปูน ผสมปูน งานปูกระเบื้อง ซอมแซมอาคาร 1. มีความรูความสามารถและเหมาะสมในการ 4,880 13,590
เกี่ยวกับงานปูนทั้งหมด และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ ปฏิบัติงานในหนาที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 2. เปนผูผานมาตรฐานฝมือแรงงานชั้น 3



-  6 -

ขั้นต่ํา ขั้นสูง
16 แมบาน ดูแลความสะอาดและความเรียบรอยของสถานที่และปฏิบัติงาน 1. มีความรูความสามารถและความชํานาญ 5,610 14,670

อื่นใด  ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย งานในหนาที่และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลว
เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป  หรือ
2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงานในหนาที่

17 ชางไม ชั้น 2 สราง ซอม ประกอบครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางตางๆ ที่ทําดวยไม 1. มีความรูความสามารถและความชํานาญงาน 5,610 14,670
ตลอดจนทําอุปกรณเครื่องใชงานทดลอง ทําแบบผลิตภัณฑ ในหนาที่และเคยปฏิบัติงานดานนี้เปนเวลา
ตัวอยาง ประมาณราคาไมตลอดจนดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช ไมนอยกวา 5 ป หรือ

2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะ
งานในหนาที่  หรือ
3. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงชางไม ชั้น 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป
หรือ
4. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ชั้น 2

มาตรฐานตําแหนงลูกจางประจํา
หมวดฝมือ

ลําดับที่ ตําแหนง หนาที่โดยยอ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
อัตราคาจาง
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ขั้นต่ํา ขั้นสูง

มาตรฐานตําแหนงลูกจางประจํา
หมวดฝมือ

ลําดับที่ ตําแหนง หนาที่โดยยอ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
อัตราคาจาง

18 ชางปูน ชั้น 2 สราง ซอม ประกอบครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางตางๆ ที่ทําดวยปูน 1. มีความรูความสามารถและความชํานาญงาน 5,610 14,670
และคอนกรีต ในหนาที่และเคยปฏิบัติงานดานนี้เปนเวลา

ไมนอยกวา 5 ป หรือ
2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะ
งานในหนาที่  หรือ
3. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงชางปูน ชั้น 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป
หรือ
4. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ชั้น 2

19 ชางทอ ติดตั้ง ซอม และแกไขทอและอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของที่ใช มีความรูความสามารถและความชํานาญงาน 4,880 14,670
เกี่ยวกับการประปา ในหนาที่
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ขั้นต่ํา ขั้นสูง

มาตรฐานตําแหนงลูกจางประจํา
หมวดฝมือ

ลําดับที่ ตําแหนง หนาที่โดยยอ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
อัตราคาจาง

20 หัวหนาคนครัว บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคนครัวตั้งแต 10 คน 1. มีความรูความสามารถและความชํานาญงาน 5,610 14,670
ขึ้นไป และปฏิบัติงานอื่นใดตามหนาที่ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย ในหนาที่ และ

2. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงคนครัว 
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป

21 พนักงานกายภาพบําบัด ชวยผูปวยที่ทุพพลภาพ โดยการฝกหัดใหชวยตัวเอง โดยใชเครื่อง มีความรูความสามารถและความชํานาญงาน 4,880 14,670
ชวยหรือชวยดวยตัวเองเพื่อฟนฟู ปองกัน ปรับปรุง แกไข ในหนาที่
สมรรถภาพของสวนรางกายที่เสื่อมหรือพิการใหกลับคืนดีทั้ง
ทางรูปและหนาที่

22 พนักงานขับรถยนต ขับรถยนต และอํานวยความสะดวกใหกับผูมารับบริการ บํารุงรักษา มีความรูความสามารถและความชํานาญงาน 5,610 14,670
ทําความสะอาดรถยนตและแกไขขอขัดของเล็กๆนอยๆในการ ในหนาที่และไดรับใบอนุญาตขับรถยนต
ใชรถดังกลาว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย ตามกฎหมาย

23 ผูชวยเหลือคนไข ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเกี่ยวกับการชวยเหลือคนไข เชน 1. มีความรูความสามารถ และความชํานาญงาน 4,880 14,670
ชวยพลิกตัว เช็ดตัว ปอนอาหาร น้ําและยาใหแกคนไข ทําความ ในหนาที่ และ
สะอาดเตียงตลอดจนโตะ ตู แกวน้ํา ขางเตียงคนไข เปลี่ยนผาปู 2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรมัธยม
ที่นอน ปลอกหมอน เสื้อของคนไข และพนยาฆาเชื้อในหองคนไข ศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
และปฏิบัติงานอื่นใดที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย



-  9 -

ขั้นต่ํา ขั้นสูง

มาตรฐานตําแหนงลูกจางประจํา
หมวดฝมือ

ลําดับที่ ตําแหนง หนาที่โดยยอ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
อัตราคาจาง

24 พนักงานพิมพดีด ชั้น 2 พิมพหนังสือที่เปนภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ดวยความละเอียด 1. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ 5,610 14,670
รอบคอบและรวดเร็ว ดูแลรักษาเครื่องพิมพดีดและหรือเครื่องใช หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ
อยางอื่นที่มีไวเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพิมพดีด เชน ลักษณะงานในหนาที่
เครื่องประมวลผลคํา เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ   ก. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวย
มอบหมาย ระเบียบขาราชการพลเรือนและระเบียบ

ที่เกี่ยวของกับลูกจางของสวนราชการ
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่
ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
  ข. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
สารบรรณ และการใชภาษาอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่ หรือ
2.แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงพนักงานพิมพดีด
ชั้น 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา
3 ป
3. ทั้งขอ 1 และขอ 2 ตองสามารถพิมพดีด
ภาษาไทยไดไมนอยกวานาทีละ 35 คํา และ
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ขั้นต่ํา ขั้นสูง

มาตรฐานตําแหนงลูกจางประจํา
หมวดฝมือ

ลําดับที่ ตําแหนง หนาที่โดยยอ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
อัตราคาจาง

สําหรับภาษาตางประเทศไมนอยกวานาทีละ
25 คํา หรือ ในอัตราความเร็วสําหรับภาษา
ตางประเทศไมนอยกวานาทีละ 40 คํา และ
สําหรับภาษาไทยไมนอยกวานาทีละ 25 คํา
4. กรณีพิมพดีดดวยเครื่องคอมพิวเตอรตอง
สามารถพิมพดีดภาษาไทยไดไมนอยกวา
นาทีละ 40 คํา และสําหรับภาษาตางประเทศ
ไมนอยกวานาทีละ 30 คํา หรือ ในอัตรา
ความเร็วสําหรับภาษาตางประเทศไมนอยกวา
นาทีละ 40 คํา และสําหรับภาษาไทย
ไมนอยกวานาทีละ 30 คํา  
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ขัน้ตํ่ า ขั้นสูง
25 หัวหนาหมวดรถยนต บังคับบัญชาควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานของพนักงาน 1. มีความรูความสามารถและความชํ านาญ 6,220 17,490

ขับรถยนต  ตั้งแต  5  คน ขึ้นไป และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ งานในหนาที่ และ
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 2. แตงตั้งจากผูดํ ารงตํ าแหนงพนักงาน

ขับรถยนต ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 5 ป

26 ชางไม ชั้น 3 ปฏิบัติงานตางๆ ในการกอสรางและซอมแซมสิ่งกอสรางที่ทํ า 1. มีความรูความสามารถเหมาะสม  และ 6,820 17,490
ดวยไม ซอม สรางแบบไมที่ใชในงานกอสราง รวมทั้งซอมสราง ความชํ านาญงานในหนาที่และเคยปฏิบัติงาน
ครุภัณฑที่ทํ าดวยไมหรือวัสดุอื่นใดที่ใชแทนไมและงานทาแชลแล็ค ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 8 ป หรือ
แลคเกอร หรือบุหนังหรือวัสดุอื่นที่ใชแทนหนัง 2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงหรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับลักษณะงานในหนาที่ หรือ
3. แตงตั้งจากผูดํ ารงตํ าแหนงชางไม ชั้น 2
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา
3 ป  หรือ
4. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงาน
ชั้น 1

มาตรฐานตํ าแหนงลูกจางประจํ า
หมวดฝมือพิเศษ (ระดับตน)

ล ําดับที่ ตํ าแหนง หนาที่โดยยอ คณุสมบัติเฉพาะตํ าแหนง
อัตราคาจาง
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ขัน้ตํ่ า ขั้นสูง

มาตรฐานตํ าแหนงลูกจางประจํ า
หมวดฝมือพิเศษ (ระดับตน)

ล ําดับที่ ตํ าแหนง หนาที่โดยยอ คณุสมบัติเฉพาะตํ าแหนง
อัตราคาจาง

27 ชางปูน ชั้น 3 ปฏิบัติงานกอสราง เกี่ยวกับปูนและคอนกรีตหรือวัสดุอื่นๆ 1. มีความรูความสามารถเหมาะสม  และ 6,820 17,490
ที่มีลักษณะคลายคลึงกันรวมทั้งงานผสม เทปูน กออิฐ ฉาบปูน ความชํ านาญงานในหนาที่และเคยปฏิบัติงาน
ทํ าผิวพื้นและผนัง ปูกระเบื้องพื้น ผนัง ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 8 ป หรือ

2. ไดรับวุฒิไมตํ่ ากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงหรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
กับลักษณะงานในหนาที่ หรือ
3. แตงตั้งจากผูดํ ารงตํ าแหนงชางปูน ชั้น 2
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา
3 ป  หรือ
4. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงาน
ชั้น 1

28 พนักงานพิมพดีด ชั้น 3 พิมพหนังสือที่เปนภาษาไทย ภาษาตางประเทศในลักษณะที่ยาก แตงตั้งจากพนักงานพิมพดีด ชั้น 1 ซึ่งปฏิบัติ 6,220 17,490
(เฉพาะตัว) พอสมควร ดวยความละเอียดรอบคอบและรวดเร็วมาก  งานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ

ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษาเครื่องพิมพดีด และ/หรือเครื่องใช แตงตั้งจากผูดํ ารงตํ าแหนงพนักงานพิมพดีด
อยางอื่นที่มีไวเพื่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพิมพดีด  เชน ชั้น 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา
เครื่องประมวลคํ า เปนตน ตลอดจนวัสดุอุปกรณในการพิมพ 2 ป และไดผานการทดสอบความสามารถ
ควบคุมตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแก พิมพดีดภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศที่
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ขัน้ตํ่ า ขั้นสูง

มาตรฐานตํ าแหนงลูกจางประจํ า
หมวดฝมือพิเศษ (ระดับตน)

ล ําดับที่ ตํ าแหนง หนาที่โดยยอ คณุสมบัติเฉพาะตํ าแหนง
อัตราคาจาง

พนักงานพิมพดีดในระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อื่น เหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ ในอัตรา
ตามที่ไดรับมอบหมาย ความเร็วไมนอยกวานาทีละ 50 คํ า

* กรณีพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอรตอง
ไมนอยกวานาทีละ 55 คํ า
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ขัน้ตํ่ า ขั้นสูง
29 ชางไม ชั้น 4 ชวยปฏิบัติงานตางๆ ในการกอสรางและซอมแซมสิ่งกอสราง 1. มีความรูความสามารถเหมาะสมและ 7,630 21,360

ที่ทํ าดวยไม ซอมสรางแบบไมที่ใชในโรงงานกอสรางรวมทั้ง ความชํ านาญงานในหนาที่ และ
ซอมสรางครุภัณฑที่ทํ าดวยไมหรือวัตถุที่ใชไมแทนและงานทา เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอย
แชลแล็ค แลคเกอร หรือชวยบุหนัง หรือวัตถุอื่นใดที่ใชแทนหนัง กวา 10 ป หรือ

2.แตงตั้งจากผูดํ ารงตํ าแหนงชางไม ชั้น 3
ซึ่งปฏิบัตงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป

30 ชางปูน ชั้น 4 ชวยปฏิบัติงานกอสรางเสา ตนปูน และคอนกรีต หรือวัสดุอื่นๆ 1. มีความรูความสามารถเหมาะสมและ 7,630 21,360
ที่มีลักษณะการใชคลายคลึงกัน รวมทั้งงานผสมเทปูน ความชํ านาญงานในหนาที่ และ
กออิฐ ฉาบปูน ทํ าผิวพื้นและผนัง ปูกระเบื้องผนัง เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอย

กวา 10 ป หรือ
2.แตงตั้งจากผูดํ ารงตํ าแหนงชางปูน ชั้น 3
ซึ่งปฏิบัตงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป

31 พนักงานพิมพดีด ชั้น 4 พิมพหนังสือที่เปนภาษาไทย ภาษาตางประเทศดวยเครื่องพิมพดีด แตงตั้งจากผูดํ ารงตํ าแหนงพนักงานพิมพดีด 15,800 21,360
เครื่องประมวลคํ า และ/หรือ เครื่องใชอยางอื่นที่มีไวเพื่อการ ชั้น 3 และไดรับคาจางในอัตราคาจางขั้นสูง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพิมพดีดที่มีลักษณะงานที่คอนขางยากมาก ของตํ าแหนงแลว โดยผานการคัดเลือกจาก

มาตรฐานตํ าแหนงลูกจางประจํ า
หมวดฝมือพิเศษ (ระดับกลาง)

ล ําดับที่ ตํ าแหนง หนาที่โดยยอ คณุสมบัติเฉพาะตํ าแหนง
อัตราคาจาง
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ขัน้ตํ่ า ขั้นสูง

มาตรฐานตํ าแหนงลูกจางประจํ า
หมวดฝมือพิเศษ (ระดับกลาง)

ล ําดับที่ ตํ าแหนง หนาที่โดยยอ คณุสมบัติเฉพาะตํ าแหนง
อัตราคาจาง

หรือเปนงานที่ใชความรูความชํ านาญสูง หรือเปนงานที่มีความ คณะกรรมการที่แตงตั้งแลววาเปนผูมีความรู
สํ าคัญมาก โดยตองสามารถจัดรูปแบบ วรรคตอน ไดอยางถูกตอง ความสามารถเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
และปราณีต เชน พิมพตามคํ าบอก หรือคํ าสั่งใหโดยไมมีตนราง ในหนาที่
พิมพรางกฎหมาย พิมพรายงาน พิมพเอกสารทางวิชาการ 
พิมพแบบฟอรม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เปนตน ตรวจทานหนังสือ
ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกพนักงานพิมพดีดระดับ
รองลงมา ดูแลรักษาเครื่องพิมพดีด และ/หรือเครื่องใชอยางอื่น
ที่มีไวเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพิมพดีด ตลอดจนวัสดุอุปกรณ
ตางๆ ในการพิมพและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
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