
 
๑ 

 

 
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการและบุคลากร                   

ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง                      
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)   

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
..................................................... 

  ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ในการประชุมครั้งที่   ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่             
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้ใช้ต าแหน่งว่างเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป จ านวน ๙ ต าแหน่ง   ทั้งนี้  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งว่าง
ดังกล่าวจะต้องครอบคลุมค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งและระดับต าแหน่งที่แต่งตั้ง   ตามหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘           
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้าย
ข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในจังหวัดสกลนคร  ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  เรียบร้อย  
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  และได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะรับย้าย  อันจะ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง การย้ายและการโอน
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๑  จ านวน ๙ ต าแหน่ง   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
 
 
 

/๑. ต าแหน่งว่าง… 



 
๒ 

 

๑. ต าแหน่งว่างที่จะด าเนินการคัดเลือก 

ที ่ ต าแหน่ง ต าแหน่ง
เลขที่ 

ประเภท ระดับ กลุ่มงาน 

๑ นักจัดการงานทั่วไป  
 

อ.๔ วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ  กลุ่มอ านวยการ 

๒ นักวิชาการเงินและบัญชี   อ.๑๔ วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ  กลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์ 

๓ นักวิชาการเงินและบัญชี  อ.๑๕ วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ กลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์ 

๔ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  อ.๓๒ วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
(ผู้อ านวยการกลุ่ม) 

กลุ่มนโยบายและแผน 

๕ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  อ.๓๖ วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ กลุ่มนโยบายและแผน 
 

๖ นักวิชาการศึกษา   อ.๔๔ วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

๗ เจ้าพนักงานธุรการ อ.๔๖ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

๘ เจ้าพนักงานพัสดุ อ.๕๓ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ร.ร. อนุบาลสกลนคร 
 

๙ เจ้าพนักงานพัสดุ อ.๕๕ ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ร.ร. เชิงชุมราษฎร์นุกูล 
 

 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี้ 
 ๒.๑ การเปลี่ยนต าแหน่ง  ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่มิใช่บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓ข ค. (๒) ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสังกัดส่วนราชการเดียวกัน 
 ๒.๒ การย้าย  ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)           
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภทเดิม และระดับต าแหน่งที่ไม่สูงกว่าเดิมในหน่วยงานการศึกษา
ทีส่ังกัดส่วนราชการเดียวกัน   
 

 
/๒.๓ การโอน... 



 
๓ 

 

 ๒.๓ การโอน  ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  สังกัดส่วนราชการอ่ืน  ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภทเดิม และระดับต าแหน่งที่ไม่สูงกว่าเดิม   
 ๒.๔ มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗   และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานต าแหน่งที่  ก.ค.ศ. ก าหนด                    
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.   ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘  ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ 
 ๒.๕ ไดร้ับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของต าแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
 ๒.๖ ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
 ๒.๗ ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระท าความผิดวินัย หรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๒.๘ ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญา  เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 ๒.๙ ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีล้มละลาย 
 ส าหรับผู้ขอโอนจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๒.๔ - ๒.๙  และต้องได้รับความยินยอมให้โอนจาก          
ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้นั้นด้วย 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  ให้ยื่น
แบบค าขอฯ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  ระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
(ในวันและเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ)   หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก 
กรณีผู้สมัครต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา  ตามล าดับชั้น  ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด   

๔. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครและย่ืนใบสมัคร 
ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย  และการโอนข้าราชการและบุคลากร

ทางการศึกษา  และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  ให้ยื่น
เอกสาร  ดังนี้ 
 ๔.๑ แบบค าขอตามเอกสารหมายเลข ๑  แบบค าขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) และเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ 
 
 

/เปลี่ยนต าแหน่ง... 



 
๔ 

 

เปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย  และการโอนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๖ ชุด  
ทั้งนี ้ ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกฯ ต้องกรอกข้อความในแบบค าขอฯ  ให้ครบถ้วน   
 ๔.๒ กรณีการขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ต่างกลุ่มต าแหน่งไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการขึ้นไป  
และต าแหน่งประเภททั่วไประดับช านาญงานขึ้นไป(ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๔ ลงวันที่ 
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒)จะต้องพิจารณาการประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
(หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗  ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒) ซึ่งก าหนดให้น าหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ , ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓๔           
ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗  มาใช้โดยอนุโลม 
      ๔.๒.๑ ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการขึ้นไป  ให้จัดส่งเอกสารประอบการพิจารณา
เพ่ิมเติม  จ านวน ๖ ชุด  ดังนี้ 
  ๑) ผลงานที่ ผ่ านมาที่ เป็ นผลส าเร็จที่ เกิ ดจากการปฏิบั ติหน้ าที่ ในต าแหน่ งหน้ าที่                 
ความรับผิดชอบของผู้ยื่นค าขอฯ  ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี  จ านวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
  ๒) ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(แนวคิดท่ีจะพัฒนางานในต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง)  จ านวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
      ๔.๒.๒ ต าแหน่งประเภททั่วไป  ระดับช านาญงานขึ้นไป  ให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา
เพ่ิมเติม  จ านวน ๖ ชุด  ดังนี้ 
  ๑) ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานมาแล้ว  จ านวน ๑ เรื่อง   
  ๒) ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(แนวคิดท่ีจะพัฒนางานในต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง)  จ านวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
 

๕. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (ก าหนดวัน เวลา การคัดเลือก) 
 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ  ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  และทางเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  และเว็บไซต์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ www.sakonarea1.go.th  ทั้งนี้  หากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่า  ผู้สมัครมีคุณสมบัติต่างไปจากที่ก าหนดตามประกาศรับสมัครฯ จะถือเป็นผู้ไม่มีสิทธิ เข้ารับการ
คัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไม่ว่ากรณีใดๆ 

๖. หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน 
 จะด าเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาตามประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการ
ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลบากรทางการศึกษาอื่น   
 

/ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)... 

http://www.sakonarea1.go.th/
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ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (แนบท้ายประกาศ ๑)  และ  เรื่อง  รับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง  การย้าย  และการโอนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และการย้าย
ข้าราชการ    พลเรือนสามัญ  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา ๓๘ 
ค. (๒)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑  ลงวันที่ ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๖.๑ การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง  การย้าย และการโอนข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐  ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  โดยจะพิจารณาเรียงตามล าดับ  
ดังนี้ 
 ๖.๒ รายละเอียดหลักเกณฑ์และการประเมินตามองค์ประกอบ (จ านวน ๑๐๐ คะแนน) ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ   ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในจังหวัด
สกลนคร  ประกอบด้วย  
  ๖.๒.๑  คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ  คะแนนเต็ม    ๕๐   คะแนน 
  ๖.๒.๒  ผลการปฏิบัติงาน     คะแนนเต็ม    ๑๕   คะแนน 
  ๖.๒.๓  การรักษาวินัย      คะแนนเต็ม    ๑๐   คะแนน 
  ๖.๒.๔  ความอาวุโสตามหลักราชการ   คะแนนเต็ม    ๑๐   คะแนน 
  ๖.๒.๕  ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานปัจจุบัน คะแนนเต็ม    ๑๐   คะแนน 
  ๖.๒.๖  เหตุผลการขอย้าย     คะแนนเต็ม      ๕   คะแนน 

๖.๓ เกณฑ์การตัดสิน 
ให้ผู้ได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  ซึ่งเป็นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการทุกท่าน
มากที่สุดเป็นผู้คัดเลือกได้ กรณีคะแนนเท่ากันให้พิจารณาล าดับอาวุโสในราชการ ตามท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
โดยอนุโลม  และผู้ที่ขอเปลี่ยนต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการขึ้นไป  และต าแหน่งประเภททั่วไป
ระดับช านาญงานขึ้นไป  จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

๗. การประกาศผลการคัดเลือก 
 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ได้คะแนนสูงสุดไว้เพียงต าแหน่งละ ๑ คน ภายในวันที่ ๒๐ 
สิงหาคม  ๒๕๖๒  ณ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  และทางเว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สกลนคร  และเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ www.sakonarea1.go.th   
 
 
 
 
 

/๘. การทักท้วง... 
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๘. การทักท้วง 
 ผู้ประสงค์จะทักท้วงการประกาศผลการคัดเลือกให้ด าเนินการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน  นับแต่วันที่
ประกาศผลการคัดเลือก 

๙. การแต่งตั้ง 
 ๙.๑ จะด าเนินการแต่งตั้ งผู้ ได้รับการคัดเลือกที่คะแนนรวมสูงสุด และได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดสกลนคร 
 ๙.๒  การให้ได้รับเงินเดือน  ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมกรณีที่เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของระดับต าแหน่ง 
ที่จะแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๙.๔ หากตรวจพบภายหลังว่า  ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติต่างไปจากที่
ก.ค.ศ. ก าหนด จะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือยกเลิกค าสั่งแต่งตั้งแล้วแต่กรณี โดยจะเรียกร้องสิทธิ์
ใดๆ ในภายหลังไม่ได้ 
 

 หากได้รับการพิจารณาคัดเลือกและประกาศฯ ผลแล้ว  ไม่อนุญาตให้ระงับหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น 

   ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗ 

 

ก าหนดปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนต าแหน่ง  การย้าย  และการโอนข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา  และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)   
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

(ตามประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  ลงวันที่  ๒๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 
******************************** 

 
วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ 

 

๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
 

ประกาศรับสมัครคัดเลือก ณ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สกลนคร และเว็บไซต์ ศธจ.สกลนคร  
และเว็บไซต์ สพป.สกลนคร เขต ๑ 

ตั้งแต่วันที่ 
๕ – ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

รับสมัครคัดเลือกบุคคล   
ในวันเวลาราชการ  

(เว้นวันหยุดราชการ) 

ยื่นด้วยตนเอง 
ณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สพป.สกลนคร เขต ๑ 
ภายในวันที่  

  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
ประกาศรายชื่อ 

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
ณ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

สกลนคร และเว็บไซต์ ศธจ.สกลนคร  
และเว็บไซต์ สพป.สกลนคร เขต ๑ 

ภายในวันที่  
๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ณ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สกลนคร และเว็บไซต์ ศธจ.สกลนคร  
และเว็บไซต์ สพป.สกลนคร เขต ๑ 

ภายในวันที่  
๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ด าเนินการคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล   
ตามองค์ประกอบที่ กศจ.สกลนคร 

ก าหนด 
ภายในวันที่ 

๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ณ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

สกลนคร และเว็บไซต์ ศธจ.สกลนคร  
และเว็บไซต์ สพป.สกลนคร เขต ๑ 

ภายหลังได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดสกลนคร 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓   
ด าเนินการแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก 

ตามมติ กศจ.สกลนคร 
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รายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนต าแหน่ง  การย้าย                    
และการโอนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ                              

ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)   
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 
************************************************** 

 
 

๑. ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   ระดับปฏิบัติการ 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

๑)  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง                      
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๒)  ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๓)  ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่                  
ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๔)  ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป  ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   
     โดยมีคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ตามมาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  
ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับต าแหน่งปฏิบัติการ  (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘     
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 
๒. ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   ช านาญการ 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑)  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  ระดับปฏิบัติการ   และ 
๒)  ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งมาแล้ว  ดังต่อไปนี้ 

๒.๑) ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ 
๒.๒) ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ   ไม่น้อยกว่า ๖ ปี    ก าหนดเวลา ๖ ปี  ให้ลดเป็น ๔ ปี   



 
๙ 

 

ส าหรับผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๒ หรือข้อ ๔  
ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น ๒ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ  ข้อ ๓ หรือ ๔ ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก 

๒.๓) ต าแหน่งอย่างอ่ืนหรือเทียบเท่า ๒.๑ หรือ ๒.๒  แล้วแต่กรณี  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่  
ก.ค.ศ. ก าหนด    และ 

๓)  ปฏิบัติด้านการจัดการงานทั่วไป  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
    ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน  ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน   

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  และความช านาญสูงในงานบริหารจัดการภายในส านักงานหรือ           
การบริหารราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
หรือ 
     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความช านาญงานสูงในงานบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป  ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     โดยมีคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ตามมาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  
ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับต าแหน่งช านาญการ  (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘     
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

๓. ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   ระดับปฏิบัติการ 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

๑)  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว  ในทางที่
ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

๒)  ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว  ในทางที่
ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

๓)  ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว  ในทางที่



 
๑๐ 

 

ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

๔)  ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
กับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ หรือข้อ ๓ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่  ก.ค.ศ. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี  ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย   
     โดยมีคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ตามมาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับต าแหน่งปฏิบัติการ  (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘     
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 

 

๔. ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับช านาญการ 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑)  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับปฏิบัติการ    และ 
๒)  ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว  ดังต่อไปนี้ 

๒.๑) ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ 
๒.๒) ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ   ไม่น้อยกว่า ๖ ปี    ก าหนดเวลา ๖ ปี  ให้ลดเป็น ๔ ปี   

ส าหรับผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๒ หรือข้อ ๔      
ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น ๒ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชี  ระดับปฏิบัติการ  ข้อ ๓ หรือ ๔ ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก 

๒.๓) ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า  ๒.๑   หรือ ๒.๒  แล้วแต่กรณี  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่  
ก.ค.ศ. ก าหนด    และ 

๓)  ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
    ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน  ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน   

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  และความช านาญสูงในด้านวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย     หรือ 
     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความช านาญงานสูงในด้านวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 



 
๑๑ 

 

     โดยมีคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ตามมาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับต าแหน่งช านาญการ  (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘     
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

๕. ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้อ านวยการกลุ่ม)   ระดับช านาญการพิเศษ 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ๑)  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ     และ 
 ๒)  ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว  ดังต่อไปนี้ 
            ๒.๑) ประเภทอ านวยการต้น  ระดับต้น 
     ๒.๒) ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ 
     ๒.๓) ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ  ไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
       ๒.๔) ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า ๒.๑ หรือ ๒.๒ แล้วแต่กรณี  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข             
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด      และ 
 ๓)  ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด  
เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
    ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน  

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย    หรือ 

    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์   โดยใช้ความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์และ 
ความช านาญงานสูงมากในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย   
     โดยมีคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ตามมาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับต าแหน่งช านาญการพิเศษ (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘  
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

๖. ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ระดับปฏิบัติการ 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

๑)  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน   ในสาขาวิชาหรือทางที่         
ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๒)  ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 



 
๑๒ 

 

๓)  ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วน
ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๔)  ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน  ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย   
     โดยมีคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ตามมาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับต าแหน่งปฏิบัติการ  (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘     
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

๗. ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ช านาญการ 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑)  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ    และ 
๒)  ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งมาแล้ว  ดังต่อไปนี้ 

๒.๑) ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ 
๒.๒) ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ   ไม่น้อยกว่า ๖ ปี    ก าหนดเวลา ๖ ปี  ให้ลดเป็น ๔ ปี   

ส าหรับผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๒ หรือข้อ ๔ 
ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท และให้ลดเป็น ๒ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ  ข้อ ๓ หรือ ๔ ที่เทยีบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก 

๒.๓) ต าแหน่งอย่างอ่ืนหรือเทียบเท่า ๒.๑ หรือ ๒.๒  แล้วแต่กรณี    ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่  
ก.ค.ศ. ก าหนด     และ 

๓)  ปฏิบัติด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
    ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน  ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน   

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  และความช านาญสูงในงานวิชาการการวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย    หรือ 
     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความช านาญงานสูงในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
     โดยมีคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ตามมาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  



 
๑๓ 

 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับต าแหน่งช านาญการ  (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘     
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 

 

๘. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา   ระดับปฏิบัติการ 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๒) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๓) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๔) ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 

ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา  ภายใต้การก ากับ  แนะน า  ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   
     โดยมีคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ตามมาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ  ระดับต าแหน่งปฏิบัติการ  (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘  ลงวันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

๙. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา   ช านาญการ 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑)  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ    และ 
๒)  ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งมาแล้ว  ดังต่อไปนี้ 

๒.๑) ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ 
๒.๒) ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ   ไม่น้อยกว่า ๖ ปี    ก าหนดเวลา ๖ ปี  ให้ลดเป็น ๔ ปี   

ส าหรับผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ ข้อ ๒ หรือข้อ ๔  ที่เทียบได้
ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  และให้ลดเป็น ๒ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับ
ปฏิบัติการ  ข้อ ๓ หรือ ๔ ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก 

๒.๓) ต าแหน่งอย่างอ่ืนหรือเทียบเท่า ๒.๑ หรือ ๒.๒  แล้วแต่กรณี  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่  
ก.ค.ศ. ก าหนด      และ 

๓)  ปฏิบัติด้านวิชาการศึกษา  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 



 
๑๔ 

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
    ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน  ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน   

โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  และความช านาญสูงในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย    หรือ 
     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความช านาญงานสูงในด้านวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     โดยมีคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ตามมาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ  ระดับต าแหน่งช านาญการ  (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘  ลงวันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

๑๐. ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   ระดับปฏิบัติงาน 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

๑)  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง   
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๒) ได้รับเกียรติบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี   ต่อจากประกาศนียบัตร                     
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน   ในสาขาวิชาหรือทาง             
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี  ต่อจากประกาศนียบัตร                    
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน   ในสาขาวิชาหรือทาง               
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๔) ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้
 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น      ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา   
ปฏิบัติงานด้านธุรการ  สารบรรณ หรือบริการทั่วไป  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน   
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
     โดยมีคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ตามมาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
ต าแหน่งประเภททั่วไป  ระดับต าแหน่งปฏิบัติงาน (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘  ลงวันที่ 
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 
 



 
๑๕ 

 

๑๑. ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ   ระดับช านาญงาน 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑)  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ระดับปฏิบัติงาน    และ 
๒)  เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลด

เป็น ๕ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ ๒ หรือ ข้อ ๔ ที่เทียบได้
ไม่ต่ าว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง                
เจ้ าพนั ก งาน ธุ รการ  ระดั บปฏิ บั ติ งาน  ข้ อ  ๓  ห รือข้ อ  ๔  ที่ เที ยบ ได้ ไม่ ต่ าก ว่ าป ระกาศนี ยบั ต ร                     
วิชาชีพชั้นสูง หรือด ารงต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบไม่ต่ ากว่านี้ หรือด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้  
ประเภททั่วไป  ระดับช านาญงาน  หรือต าแหน่งอย่างอ่ืนเทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
โดยจะต้องปฏิบัติงานธุรการ  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่     
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
    ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน  ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องก ากับ  

แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ช านาญงานด้านธุรการ  สารบรรณ  หรือบริการทั่วไป  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย    หรือ 

    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ประสบการณ์ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา   
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานด้านธุรการหรือบริการทั่วไป  ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

     โดยมีคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ตามมาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
ต าแหน่งประเภททั่วไป  ระดับต าแหน่งช านาญงาน (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวันที่ 
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

๑๒. ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ   ระดับปฏิบัติงาน 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

๑)  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง   
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๒) ได้รับเกียรติบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี   ต่อจากประกาศนียบัตร                     
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง             
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 



 
๑๖ 

 

๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี  ต่อจากประกาศนียบัตร                    
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง               
ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๔) ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนี้ได ้
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา   

ปฏิบัติงานพัสดุ  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     โดยมีคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ตามมาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป  ระดับต าแหน่งปฏิบัติงาน (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘  ลงวันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 

๑๓. ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ   ระดับช านาญงาน 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑)  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับปฏิบัติงาน     และ 
๒)  เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลด

เป็น ๕ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ ๒ หรือ ข้อ ๔ ที่เทียบได้
ไม่ต่ าว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง                
เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับปฏิบัติ งาน ข้อ ๓    หรือข้อ ๔    ที่ เที ยบได้ ไม่ต่ ากว่าประกาศนียบั ตร                     
วิชาชีพชั้นสูง หรือด ารงต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบไม่ต่ ากว่านี้ หรือด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้  
ประเภททั่วไป  ระดับช านาญงาน  หรือต าแหน่งอย่างอ่ืนเทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
โดยจะต้องปฏิบัติงานพัสดุ  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่     
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
    ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน  ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้องก ากับ  

แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
ช านาญงานด้านพัสดุ  ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติ งานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย    หรือ 

    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ประสบการณ์ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา   
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานด้านพัสดุ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 



 
๑๗ 

 

     โดยมีคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ตามมาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป  ระดับต าแหน่งช านาญงาน (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๘ ลงวันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


