














แบบ ปผ.พนร. 1-1 
 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ =    คะแนนรวมของทุกตัวชี้วัด (ค)  =     =             x  
ของงาน                       5 
             

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนักงานราชการทั่วไป 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 

รอบการประเมิน คร้ังที่       ระหว่างวันที่                                     ถึงวันที ่                           
ชื่อผู้รับการประเมิน            
วันเร่ิมสัญญาจา้ง                                     วันสิ้นสุดสัญญาจา้ง                          
ชื่องาน/โครงการ            
ตำแหน่ง                                                        สังกัด                                                     
ส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

หน้าที่/ภารกิจ ตัวชี้วัด/ผลงานจริง ระดับเป้าหมาย(ก) %น้ำหนัก  คะแนน(ค) 

1 2 3 4 5 (ข) (ค= กXข) 
 1. ตัวชี้วัด : 

 
        

ผลงานจริง : 
 

     

2. ตัวชี้วัด : 
 

        

ผลงานจริง : 
 

     

 ตัวชี้วัด : 
 

        

ผลงานจริง : 
 

     

 รวม 100  
 
 
      
 
หมายเหตุ :  5  ซึ่งเป็นตัวหาร หมายถึง คะแนนเต็มของระดับค่าเป้าหมาย 

100  ซึ่งเป็นตัวคูณ หมายถึง การแปลงคะแนนรวมของผลสัมฤทธิ์ของงานให้เป็นคะแนนที่มี
ฐานคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน  

      
100 



แบบ ปผ.พนร. 1-2 
 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 

รอบการประเมิน คร้ังที่           ระหว่างวันที่                         ถึงวันที่                            
ชื่อผู้รับการประเมิน                                                    
วันเร่ิมสัญญาจา้ง                         วันสิ้นสุดสัญญาจา้ง                           
ชื่องาน/โครงการ            
ตำแหน่ง                                                                       สังกัด                                       
 
ส่วนที่ 2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

พฤติกรรม 
การปฏิบัติงาน 

ระดับเป้าหมาย(ก) %น้ำหนัก คะแนน(ค) 
1 

ต่ำกว่า
กำหนดมาก 

2 
ต่ำกว่า
กำหนด 

3 
ตามกำหนด 

4 
เกินกว่าที่
กำหนด 

5 
เกินกว่าที่

กำหนดมาก 
(ข) (ค= กXข) 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
• แสดงออกถึงความพยายามทํางานในหน้าที่  
ให้ถูกต้อง และพยายามทํางาน ให้แล้วเสร็จ  
ตามกําหนดเวลา รวมทั้ง มานะอดทนขยันหมั่นเพียร
ในการทํางาน  
• แสดงออกว่าต้องการทํางานให้ได้ดีขึ้นหรือ
แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนา เมื่อเห็นว่า
ประสิทธิภาพในงานลดลง  
• ทํางานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากําหนด 
หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตรา
ความถูกต้องของงาน เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ  
• ติดตามและประเมินผลงานของตน เอ ง           
เพื่อรักษามาตรฐานในการทํางานหรือปรับปรุงงาน
ให้ดีขึ้น  

     20  

2. การบริการที่ดี 
• ให้บริการที่สุภาพ ยิ้มแย้ม เอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจ
ผู้มารับบริการ  
• ให้บริการอย่างรวดเร็ว ทันใจ ไม่ล่าช้า  
• ให้บริการอย่างดีด้วยความอ่อนน้อม ให้เกียรติ
ผู้รับบริการ  
• ให้บริการด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มอกเต็มใจ  
• ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ  
• พูดคุยกับผู้รับบริการทั้งภายในหรือภายนอก 
เพื่อค้นหาความต้องการ และแนวทางการให้บริการ
ที่จะเป็นไปตามความต้องการ และสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้รับบริการ  
• ให้บริการโดยยึดความต้องการของผู้รับบริการ
เป็นหลัก   
• พยายามทําให้ผู้รับบริการรับรู้ได้ถึงความตั้งใจ
ในการให้บริการ  
• ให้บริการเกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลา            
หรือความพยายามอย่างมาก  
• ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
เพื่อนํามาใชใ้นการปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น  

     20 
 

 



แบบ ปผ.พนร. 1-2 
 

พฤติกรรม 
การปฏิบัติงาน 

ระดับเป้าหมาย(ก) %น้ำหนัก คะแนน(ค) 
1 

ต่ำกว่า
กำหนดมาก 

2 
ต่ำกว่า
กำหนด 

3 
ตามกำหนด 

4 
เกินกว่าที่
กำหนด 

5 
เกินกว่าที่

กำหนดมาก 
(ข) (ค= กXข) 

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ 
ในงานอาชีพ 
• จับประเด็น หรือแยกแยะประเดน็ ออกเป็นรายการ
อย่างง่าย ๆ ได้โดยไม่เรียงลําดับความสําคัญ  
• วางแผนงานโดยแตกประเด็นออกเป็นส่วน ๆ 
หรือกําหนดเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ได้  
• เข้าใจความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานของงานหรือ
ปัญหา เช่น สามารถอธิบายหรือระบุเหตุและผล
ในสถานการณ์ต่างๆ หรือ ข้อดีข้อเสียของ
ประเด็นต่าง ๆ ได้ เป็นต้น  
• จัดลําดับความสําคัญหรือความเร่งดว่นของงาน
หรือกิจกรรมได้   
• เข้าใจและสามารถเชื่อมโยงเหตุปัจจัยที่มีความ
ซับซ้อนของงานหรือปัญหาในแต่ละสถานการณ์ 
หรือเหตุการณ์ได้  
• วางแผนงานโดยกําหนดกิจกรรม ขั้นตอน          
การดําเนินงานต่าง ๆ ที่ มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย        
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณ์
เกี่ยวกับปัญหา หรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ 

     20  

4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม 
• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และวินัย ที่กําหนด  
• ปฏิบัติงานโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่าง ไม่เป็นธรรม 
ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น ในกิจการงานใด ๆ          
โดยปราศจากอคติ  
• ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จาก          
การปฏิบัติงาน  
• ไม่ให้คําแนะนําใด ๆ หรือสร้างโอกาสให้เกิด        
การดําเนินการอันเป็นการหลบเลี่ยงระเบียบ
หรือกฎหมาย  
• ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพยากรของทางราชการ
อย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้ง ไม่นําไปใช้ 
เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น  
• ไม่เปิดเผยความลับของทางราชการและข้อมูล
ส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผย  
• ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล โปร่งใส 
และเป็นธรรม  
• รักษาคําพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้  

     20  

5. การทำงานเป็นทีม 
• เล็งเห็นโอกาสและไม่รีรอที่จะนําโอกาสนั้น       
มาใช้ประโยชน์ในงาน  
• เล็งเห็นปัญหา อุปสรรค และหาวิธีแก้ ไข      
โดยไม่รอช้า  
• ลงมือทันทีเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้า  
หรือในเวลาวิกฤติ โดยอาจไม่มีใครร้องขอ 
และไม่ย่อท้อ  
• วางแผนงานล่วงหน้า อย่างละเอียด รอบคอบ  
 

     20  



แบบ ปผ.พนร. 1-2 
 

คะแนนพฤติกรรม =    คะแนนรวมของทุกสมรรถนะ (ค) =     =             x  
การปฏิบัติงาน                5 
             

พฤติกรรม 
การปฏิบัติงาน 

ระดับเป้าหมาย(ก) %น้ำหนัก คะแนน(ค) 
1 

ต่ำกว่า
กำหนดมาก 

2 
ต่ำกว่า
กำหนด 

3 
ตามกำหนด 

4 
เกินกว่าที่
กำหนด 

5 
เกินกว่าที่

กำหนดมาก 
(ข) (ค= กXข) 

• แก้ไขปัญหาอย่างเรง่ด่วนในขณะที่คนส่วนใหญ่
จะวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนและรอให้ปัญหา
คลี่คลายไปเอง  
• รู้จักพลิกแพลง ยืดหยุ่น ประนีประนอม 
เมื่อเผชิญอุปสรรค  

รวม 100  

 
 
 
 
หมายเหตุ :  5  ซึ่งเป็นตัวหาร หมายถึง คะแนนเต็มของระดับที่แสดงออกจริง 

100  ซึ่งเป็นตัวคูณ หมายถึง การแปลงคะแนนรวมของพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้เป็นคะแนน
ที่มีฐานคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน  

      100 



แบบ ปผ.พนร. 1-3 
 

แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป รายบุคคล 
สรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนน (ก) %น้ำหนัก (ข) รวมคะแนน (ก) x (ข) 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  80%  
ผลการประเมินด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  20%  

รวม 100%  
ระดับผลการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน รอบที่ 1 
 
    ดีเด่น           95-100% 
    ดีมาก           85-94% 
    ดี                75-84% 
    พอใช้           65-74% 
    ต้องปรับปรุง   0-64% 

ระดับผลการประเมิน รอบที่ 2 
 
    ดีเด่น           95-100% 
    ดีมาก           85-94% 
    ดี                75-84% 
    พอใช้           65-74% 
    ต้องปรับปรุง   0-64% 

สรุปผลการประเมินทั้งปี  
ผลการประเมินครั้งที่ 1 + ผลการประเมินครั้งที่ 2 
                            2 

    ดีเด่น           95-100% 
    ดีมาก           85-94% 
    ดี                75-84% 
    พอใช้           65-74% 
    ต้องปรับปรุง   0-64% 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน 
            
            
             

การรับทราบผลประเมิน 
ผู้รับการประเมิน : 

ได้รับทราบผลการประเมินแล้ว   ลงชื่อ      
       ตำแหน่ง      
       วันที ่      
ผู้ประเมิน : 

ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่   ลงชื่อ      
ตำแหน่ง      
วันที ่      

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
ผู้บังคับบญัชาเหนือขึ้นไป : 
         เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
         มีความเห็นต่าง ดังนี ้
       ลงชื่อ      
       ตำแหน่ง      
       วันที ่      
ผู้บังคับบญัชาเหนือขึ้นไปอีกชัน้หนึ่ง (ถ้ามี) : 
         เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
         มีความเห็นต่าง ดังนี ้
       ลงชื่อ      
       ตำแหน่ง      
       วันที ่      
 



แบบ ปผ.พนร. 1-4 

หน้า........... (มีท้ังหมด..........หน้า)
วันเร่ิมปฏิบัติงาน

ตามสัญญาจ้าง สรุประดับผล จ านวน จ านวน

หรือ ผลสัมฤทธ์ิ สมรรถนะ/พฤติกรรม คะแนน การประเมิน คร้ังท่ี วันท่ี

กรณีอัตราว่าง ได้คะแนน ได้คะแนน ผลการประเมิน ท้ังสองด้าน

ระบุวันท่ีว่าง ท้ัง 2 ด้าน (ดีเด่น,ดีมาก,ดี, มาสาย ขาดราชการ

ว/ด/ป พอใช้,ควรปรับปรุง)

1 คร้ังท่ี .../....

2 คร้ังท่ี .../....

3 คร้ังท่ี .../....

4 คร้ังท่ี .../....

5 คร้ังท่ี .../....

6 คร้ังท่ี .../....

7 คร้ังท่ี .../....

8 คร้ังท่ี .../....

9 คร้ังท่ี .../....

10 คร้ังท่ี .../....

(*กรุณาอย่าท าการดัดแปลงแก้ไขแบบฟอร์ม ปผ.พนร.1-4 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือประโยชน์ของพนักงานราชการ)

ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาระบุด้วยว่าต าแหน่งเลขท่ีใดเป็น อศจ.

แบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน และรายงานข้อมูลการลา การมาสาย และการขาดราชการของพนักงานราชการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .................

ช่ือหน่วยงานท่ีมีพนักงานราชการ .................................................................

ล าดับ
ช่ือ-สกุล

พนักงานราชการ

การถูกส่ังลงโทษ
ทางวินัย/ถูกศาล
พิพากษาคดีอาญา

(ให้แนบส าเนาค าส่ัง/
ค าพิพากษามาด้วย )

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ข้อมูลวันลา/วันมาสาย/ขาดราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. .......................)

คร้ัง

จ านวน 
การลาราชการทหาร

วัน

วัน
ท า

กา
ร

วัน
ท า

กา
ร

หมายเหตุ

วัน

วัน
ท า

กา
ร

คร้ัง วัน

จ านวน 
การลาป่วยรอบ

การประเมิน

• ลาป่วยซ่ึงจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน
• ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานราชการตามหน้าท่ี

คร้ัง วัน

จ านวน 
การลาคลอดบุตร

จ านวน 
การลากิจส่วนตัว

วัน
ท า

กา
ร

คร้ัง

จ านวนอัตราพนักงานราชการ ..........  อัตรา   มีคนครอง ..........  คน  อัตราว่าง .........  อัตรา     

► กรณี อัตราว่าง ให้ระบุในช่อง ช่ือ-นามสกุล ว่า "-อัตราว่าง-" และระบุ ว/ด/ป ท่ีอัตราน้ันว่างลง ในช่องถัดไป
► ให้ระบุการลาประเภทต่างๆ ท่ีพนักงานราชการลงระหว่างช่วงการประเมินฯให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หากไม่เคยลาให้ใส่เคร่ืองหมาย หรือเป็นอัตราว่าง 
การลาป่วย ท่ีจ าเป็นต้องมีบันทึกแยกเร่ือง มี 2 กรณี

► ให้เรียงล าดับพนักงานราชการตามเลขท่ีต าแหน่ง

เลขท่ี
ต าแหน่ง

ลงชื่อ   ......................................................................
(...................................................................)

ต ำแหน่ง  ...................................................................
วันที่ ......... เดือน ............................  พ.ศ. ................   

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ/ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำ/ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ลงนำม
ขอรับรองว่ำข้อมูลที่รำยงำนข้ำงต้นถูกต้องเป็นควำมจริงทุกประกำร 

ลงช่ือ.......................................................
ผู้รายงานข้อมูล

โทร. ........................................................



แบบ ปผ.พนร.พิเศษ 1-1 
 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ =    คะแนนรวมของทุกตัวชี้วัด (ค)  =     =             x  
ของงาน                       5 
             

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนักงานราชการพิเศษ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 

รอบการประเมิน คร้ังที่       ระหว่างวันที่                                     ถึงวันที ่                           
ชื่อผู้รับการประเมิน            
วันเร่ิมสัญญาจา้ง                                     วันสิ้นสุดสัญญาจา้ง                          
ชื่องาน/โครงการ            
ตำแหน่ง                                                        สังกัด                                                     

ประเมินผลการปฏิบัตงิาน   ตามความสำเร็จของงาน 50% 
      ตามความสำเร็จของงาน 75% ขึ้นไป 
      อ่ืน ๆ (โปรดระบุ......................................) 
 
ส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

หน้าที่/ภารกิจ ตัวชี้วัด/ผลงานจริง ระดับเป้าหมาย(ก) %น้ำหนัก  คะแนน(ค) 

1 2 3 4 5 (ข) (ค= กXข) 
 1. ตัวชี้วัด : 

 
        

ผลงานจริง : 
 

     

2. ตัวชี้วัด : 
 

        

ผลงานจริง : 
 

     

 ตัวชี้วัด : 
 

        

ผลงานจริง : 
 

     

 รวม 100  
 
 
      
 
หมายเหตุ :  5  ซึ่งเป็นตัวหาร หมายถึง คะแนนเต็มของระดับค่าเป้าหมาย 

100  ซึ่งเป็นตัวคูณ หมายถึง การแปลงคะแนนรวมของผลสัมฤทธิ์ของงานให้เป็นคะแนนที่มี
ฐานคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน  

      
100 



แบบ ปผ.พนร.พิเศษ 1-2 
 

คะแนนพฤติกรรม =    คะแนนรวมของทุกสมรรถนะ (ค) =     =             x  
การปฏิบัติงาน                5 
             

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานราชการพิเศษ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 

รอบการประเมิน คร้ังที่           ระหว่างวันที่                         ถึงวันที่                            
ชื่อผู้รับการประเมิน                                                    
วันเร่ิมสัญญาจา้ง                         วันสิ้นสุดสัญญาจา้ง                           
ชื่องาน/โครงการ            
ตำแหน่ง                                                                       สังกัด                                       

ประเมินผลการปฏิบัตงิาน   ตามความสำเร็จของงาน 50% 
      ตามความสำเร็จของงาน 75% ขึ้นไป 
      อ่ืน ๆ (โปรดระบุ......................................) 
 
ส่วนที่ 2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

พฤติกรรม 
การปฏิบัติงาน 

ระดับเป้าหมาย(ก) %น้ำหนัก คะแนน(ค) 
1 

ต่ำกว่า
กำหนดมาก 

2 
ต่ำกว่า
กำหนด 

3 
ตามกำหนด 

4 
เกินกว่าที่
กำหนด 

5 
เกินกว่าที่

กำหนดมาก 
(ข) (ค= กXข) 

1. การวิเคราะห์ 
• การทำความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ 
ประเด็น ปัญหา แนวคิด โดยการแยกแยะ
ประเด็นอกกเป็นส่วนย่อย ๆ หรือทีละขั้นตอน 
รวมถึงการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบระเบียบ 
เปรี่ยบ เที ยบแง่มุ มต่ าง ๆ  สามา รถลำดั บ
ความสำคัญ ช่วงเวลา เหตุและผล ที่มาที่ ไป        
ของกรณีต่าง ๆ ได้ 

       

2. การมองภาพองค์รวม 
• การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์รวม  
โดยการจับประเด็น  สรุปรูปแบบเชื่อมโยง         
หรือประยุกต์แนวทางจากสถานการณ์  ข้อมูล 
ทัศนะต่าง ๆ จนได้เป็นกรอบความคิด หรือ
แนวคิดใหม่ 

       

รวม 100  

 
 
 
 
หมายเหตุ :  5  ซึ่งเป็นตัวหาร หมายถึง คะแนนเต็มของระดับที่แสดงออกจริง 

100  ซึ่งเป็นตัวคูณ หมายถึง การแปลงคะแนนรวมของพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้เป็นคะแนน
ที่มีฐานคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน  

      
100 



แบบ ปผ.พนร.พิเศษ 1-3 
 

แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ รายบุคคล 
สรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน คะแนน (ก) %น้ำหนัก (ข) รวมคะแนน (ก) x (ข) 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  90%  
ผลการประเมินด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  10%  

รวม 100%  

ระดับผลการประเมิน 

    ดีเด่น           95-100% 
    ดีมาก           85-94% 
    ดี                75-84% 
    พอใช้           65-74% 
    ต้องปรับปรุง   0-64% 
 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน 
            
            
             
             
 

การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน 
จุดเด่น 
            
            
             
             

ข้อจำกัด 
            
            
             
             
 

 
     ลงชื่อ      (หัวหน้าส่วนราชการ) 

            (                         ) 
ตำแหน่ง       

     วันที ่      
 









บัญชีกลุ่มงานบริการ 
อัตรา บาท/เดือน 
ขั้นสูง 20,210 
ขั้นต่ำ 6,410 

 
บัญชีกลุ่มงานเทคนิค 

อัตรา บาท/เดือน 
ก. กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 

ขั้นสูง 24,930 
ขั้นต่ำ 7,370 

ข. กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ 
ขั้นสูง 59,790 
ขั้นต่ำ 12,850 

 
บัญชีกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

อัตรา บาท/เดือน 
ขั้นสูง 34,700 
ขั้นต่ำ 10,010 

 
บัญชีกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

อัตรา บาท/เดือน 
ขั้นสูง 44,550 
ขั้นต่ำ 10,850 

 
บัญชีกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

อัตรา บาท/เดือน 
ขั้นสูง 68,350 
ขั้นต่ำ 37,680 

 
บัญชีกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 

ประเภทท่ีปรึกษา บาท/เดือน 
1. ระดับสากล ไม่เกิน 218,400 
2. ระดับประเทศ ไม่เกิน 163,800 
3. ระดับทั่วไป ไม่เกิน 109,200 

 
 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 
(ฉบับท่ี 8) พ.ศ 2558 
 




