
หลักเกณฑและวิธีการปรับระดับช้ันงานของลูกจางประจํา 
สังกัดกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

------------------------- 

ลูกจางประจําตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนดไวในตําแหนงท่ีมี
ระดับชั้นสูงกวาครบถวน ดังนี้ 

หลักเกณฑการแตงตั้ง 

1.  ตําแหนงพนักงานท่ัวไป 
กลุมงานบริการพ้ืนฐาน 

 
1. แตงตั้งจากผูท่ีเคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงพนักงานท่ัวไป ระดับ 1 และ

ดํารงตําแหนงดังกลาวของสวนราชการมาแลว เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานท่ัวไป ระดับ บ 2 

2. มีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาท่ีและเคยปฏิบัติงาน
ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  5  ป หรือ 

3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ
ลักษณะงานในหนาท่ี 
2.  ตําแหนงคนสวน 

 
1. แตงตั้งจากผูท่ีเคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงคนสวน ระดับ 1 และดํารง

ตําแหนงดังกลาวของสวนราชการมาแลว เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงคนสวน ระดับ บ 2 

2. มีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาท่ีและเคยปฏิบัติงาน
ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  5  ป หรือ 

3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ
ลักษณะงานในหนาท่ี 
3.  ตําแหนงพนักงานสถานท่ี 

 
1. แตงตั้งจากผูท่ีเคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงพนักงานสถานท่ี ระดับ 1 และ

ดํารงตําแหนงดังกลาวของสวนราชการมาแลว เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานสถานท่ี ระดับ บ 2 

2. มีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาท่ี และเคย
ปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  5  ป หรือ 

3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ
ลักษณะงานในหนาท่ี 
4.  ตําแหนงพนักงานรักษาความปลอดภัย 

 
1. แตงตั้งจากผูท่ีเคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงพนักงานรักษาความปลอดภัย    

ระดับ 1 และดํารงตําแหนงดังกลาวของสวนราชการมาแลว เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ 2 

2. มีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาท่ีและเคยปฏิบัติงาน
ดานนี้มาแลว เปนเวลาไมนอยกวา  5  ป หรือ 

3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ
ลักษณะงานในหนาท่ี 

 
5. ตําแหนงพนักงาน... 
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5.  ตําแหนงพนักงานรับโทรศัพท 
 

1. แตงตั้งจากผูท่ีเคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงพนักงานรับโทรศัพท ระดับ 1 
และดํารงตําแหนงดังกลาวของสวนราชการมาแลว เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานรับโทรศัพท ระดับ บ 2 

2. มีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาท่ีและเคยปฏิบัติงาน
ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  5  ป หรือ 

3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ
ลักษณะงานในหนาท่ี 
6.  ตําแหนงพนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 

 
1. แตงตั้งจากผูท่ีเคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงพนักงานเกษตรพ้ืนฐาน ระดับ 

1 และดํารงตําแหนงดังกลาวของสวนราชการมาแลว เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานเกษตรพ้ืนฐาน ระดับ บ 2 

2. มีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาท่ีและเคยปฏิบัติงาน
ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  5  ป หรือ 
   3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ
กับลักษณะงานในหนาท่ี 
7.  ตําแหนงพนักงานเขาเลม 

 
1. แตงตั้งจากผูท่ีเคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงพนักงานเขาเลม ระดับ 1 และ

ดํารงตําแหนงดังกลาวของสวนราชการมาแลว เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานเขาเลม ระดับ บ 2 

2. มีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาท่ีและเคยปฏิบัติงาน
ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  5  ป หรือ 
   3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ
กับลักษณะงานในหนาท่ี 
8.  ตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร 

 
1. แตงตั้งจากผูท่ีเคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ 1 

และดํารงตําแหนงดังกลาวของสวนราชการมาแลว เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานเก็บเอกสาร ระดับ บ 2 

2. มีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาท่ีและเคยปฏิบัติงาน
ดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  5  ป หรือ 
   3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ
กับลักษณะงานในหนาท่ี 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานสนับสนุน... 
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1.  ตําแหนงพนักงานพิมพ 
กลุมงานสนับสนุน 

 
1. แตงตั้งจากผูท่ีเคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ 1              

ซ่ึงปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานพิมพ  ระดับ ส 2 

2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ
ลักษณะงานในหนาท่ี 

3. ท้ัง ขอ 1 และ ขอ 2  ตองมีความรูความสามารถดังนี้ 
3.1 สามารถพิมพดีดภาษาไทยไดไมนอยกวานาทีละ 35 คํา และสําหรับ

ภาษาตางประเทศไมนอยกวานาทีละ 25 คํา หรือในอัตราความเร็วสําหรับภาษาไทยไมนอยกวานาทีละ       
25  คํา หรือ 

3.2  กรณีพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอรสามารถพิมพดีดภาษาไทยได             
ไมนอยกวานาทีละ 40 คํา และสําหรับภาษาตางประเทศไมนอยกวานาทีละ 30 คํา หรือในอัตราความเร็ว
สําหรับภาษาตางประเทศไมนอยกวานาทีละ 40 คํา และสําหรับภาษาไทยไมนอยกวา นาทีละ 30 คํา 

 
1. แตงตั้งจากผูท่ีเคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ 1              

ซ่ึงปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานพิมพ  ระดับ ส 3 

2. แตงตั้งจากผูท่ีเคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ 2             
ซ่ึงปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ 

3. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาท่ีและ
เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  8  ป  หรือ 

4. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเทาในสาขาวิชา           
ท่ีเก่ียวของกับลักษณะงานในหนาท่ี 

5. ท้ัง ขอ 1  ถึง ขอ 4  ตองผานการทดสอบความสามารถพิมพดีดภาษาไทยหรือ
ภาษาตางประเทศท่ีเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาท่ีในอัตราความเร็วไมนอยกวานาทีละ 50 คํา         
กรณีพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอรตองไมนอยกวา 55 คํา 
2.  ตําแหนงพนักงานออกของ 

 
1. แตงตั้งจากผูท่ีเคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงพนักงานออกของ ระดับ 1              

ซ่ึงปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานออกของ  ระดับ ส 2 

2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ
ลักษณะงานในหนาท่ีและเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  3  ป หรอื 

3. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาท่ีและ
เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  8  ป  หรอื 

4. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวของกับลักษณะงานในหนาท่ี 

 
 
 

3. ตําแหนงพนักงาน... 
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3.  ตาํแหนงพนกังานประจาํหองทดลอง 
 

1. แตงตั้งจากผูท่ีเคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงพนักงานประจําหองทดลอง 
ระดับ 1  ซ่ึงปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานประจําหองทดลอง  ระดับ ส 2 

2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาท่ีและ
เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  5  ป หรือ 

3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ
ลักษณะงานในหนาท่ี 
4.  ตําแหนงพนักงานหองปฏิบัติการ 

 
1. แตงตั้งจากผูท่ีเคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงพนักงานหองปฏิบัติการ     

ระดับ 1 ซ่ึงปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานหองปฏิบัติการ  ระดับ ส 2 

2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ
ลักษณะงานในหนาท่ีและเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  3  ป หรือ 

3. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาท่ีและ
เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  8  ป  หรือ  

4. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวของกับลักษณะงานในหนาท่ี    
5.  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต 

 
1. แตงตั้งจากผูท่ีเคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ 1         

ซ่ึงปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส 2 

2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาท่ีและ
เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  8  ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานชาง... 
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1.  ตําแหนงชางไฟฟา 
กลุมงานชาง 

 
1. แตงตั้งจากผูท่ีเคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงชางไฟฟาระดับ 2               

ซ่ึงปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงชางไฟฟา ระดับ ช 3 

2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาท่ี    
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  10  ป  หรอื 

3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับลักษณะงาน
ในหนาท่ี หรอื 

4. เปนผูสอบผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพันธกับ
ลักษณะงานในหนาท่ี 
2.  ตาํแหนงชางไม 

 
1. แตงตั้งจากผูท่ีเคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงชางไมระดับ 1 ซ่ึงปฏิบัติงาน

มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงชางไม ระดับ ช 2 

2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาท่ีและ
เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  5  ป  หรือ  

3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ
ลักษณะงานในหนาท่ี หรือ 

4. เปนผูสอบผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพันธกับ
ลักษณะงานในหนาท่ี 
3. ตาํแหนงชางเครือ่งยนต 

 
1. แตงตั้งจากผูท่ีเคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงชางเครื่องยนตระดับ 1        

ซ่ึงปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงชางเครื่องยนต ระดับ ช 2 

2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ
ลักษณะงานในหนาท่ี และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  3  ป  หรือ  

3. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาท่ีและ
เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  8  ป หรอื 

4. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวของกับลักษณะงานในหนาท่ี หรือ 

5. เปนผูสอบผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพันธกับ
ลักษณะงานในหนาท่ี 

 
 
 
 
 
 

4. ตําแหนงชาง... 
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4.  ตําแหนงชางฝมือโรงงาน 
 

1. แตงตั้งจากผูท่ีเคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงชางฝมือโรงงานระดับ 1       
ซ่ึงปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงชางฝมือโรงงาน ระดับ ช 2 

2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาท่ีและ
เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  5  ป หรอื 

3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ
ลักษณะงานในหนาท่ี หรือ 

4. เปนผูสอบผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพันธกับ
ลักษณะงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 
1. แตงตั้งจากผูท่ีเคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงชางฝมือโรงงานระดับ 2      

ซ่ึงปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงชางฝมือโรงงาน ระดับ ช 3 

2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ
ลักษณะงานในหนาท่ี และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  3  ป  หรือ 

3. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาท่ีและ
เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  8  ป  หรอื 

4. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวของกับลักษณะงานในหนาท่ี 

 
1. แตงตั้งจากผูท่ีเคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงชางฝมือโรงงานระดับ 3       

ซ่ึงปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงชางฝมือโรงงาน ระดับ ช 4 

2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาท่ี    
และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  10  ป หรือ 
   3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับลักษณะ
งานในหนาท่ี 
5.  ตําแหนงชางระบบน้ํา 

 
1. แตงตั้งจากผูท่ีเคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงชางระบบน้ํา ระดับ 1         

ซ่ึงปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงชางระบบน้ํา ระดับ ช 2 

2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ
ลักษณะงานในหนาท่ี และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  3  ป  หรือ  

3. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาท่ีและ
เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  8  ป หรอื 

4. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวของกับลักษณะงานในหนาท่ี หรือ 

5. เปนผูสอบผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพันธกับ
ลักษณะงานในหนาท่ี 

 
6. ตําแหนงพนักงาน... 
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6.  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 

 
แตงตั้งจากผูท่ีเคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ระดับ 1 ซ่ึงปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ช 2 

7.  ตําแหนงผูชวยชางท่ัวไป 
 

1. แตงตั้งจากผูท่ีเคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงผูชวยชางท่ัวไป ระดับ 1      
ซ่ึงปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงผูชวยชางท่ัวไป ระดับ ช 2 

2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาท่ีและ
เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  8  ป หรอื 

3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ
ลักษณะงานในหนาท่ี และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  3  ป  หรือ  

4. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวของกับลักษณะงานในหนาท่ี หรือ 

5. เปนผูสอบผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพันธกับ
ลักษณะงานในหนาท่ี 
8. ตาํแหนงชางเขียนแบบ 

 
 1. แตงตั้งจากผูท่ีเคยดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงชางเขียนแบบระดับ 2         

ซ่ึงปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงชางเขียนแบบ ระดับ ช 3 

 2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาท่ีและ
เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  10  ป  หรอื 

 3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับลักษณะ
งานในหนาท่ี  หรือ 
   4. เปนผูสอบผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ในระดับชั้นท่ีมีความสัมพันธกับ
ลักษณะงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ 

การดําเนินการสอบคัดเลือก 
ข้ันตอนและวิธีการ 

1. ภาคความรูท่ัวไป และความรูเก่ียวกับลูกจางประจําของสวนราชการ โดยวิธีสอบขอเขียน 
คะแนนเต็ม  50  คะแนน 

2. ภาคความรูท่ีใชเฉพาะตําแหนง โดยวิธีสอบขอเขียนและหรือสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม  
100 คะแนน โดยจํานวนคําท่ีพิมพดีดตองเปนไปตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนดโดยเครงครัด สําหรับการใช
เครื่องคอมพิวเตอรหรือเครื่องพิมพดีดในการสอบ ใหเปนดุลพินิจของคณะกรรมการแตละหนวยงาน 

3. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยวิธีสอบสัมภาษณ คะแนนเต็ม 50  คะแนน 
4. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยกําหนดใหมีเวลารับสมัครไมนอยกวา 15 วันทําการ 
5. ในการตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกได ใหถือเกณฑคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวา     

รอยละ 60 
6. ภายหลังจากไดรับคําสั่งแตงตั้งลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหมเรียบรอยแลว                    

ให สํานัก/กอง/เทียบเทา ดําเนินการจัดทํารายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ( Job Description)                  
ของตําแหนงลูกจางประจํา ตามแบบ ลปจ.1 ของตําแหนงเดิมและตําแหนงใหม สงกองการเจาหนาท่ี ดวย 


