
 
หลักเกณฑ์และแนวทางในการปรับระดับชั้นลูกจ้างประจํา 

 
1.ข้อกฎหมาย 
 1.1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2553 ได้จัดระบบตําแหน่ง
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการข้ึนใหม่ โดยจําแนกลูกจ้างประจําตามลักษณะงานเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่     
กลุ่มงานบริการพื้นฐาน กลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่         
1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป 
 1.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553         
ได้กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจําให้สอดคล้องกับการจัดระบบ
ตําแหน่งลูกจ้างประจําของส่วนราชการที่กําหนดข้ึนใหม ่
 1.3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ได้กําหนด
หลักเกณฑ์การดําเนินการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติในเร่ืองการบริหารอัตรากําลังลูกจ้างประจําในเรื่องการ
ปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหน่ง) และกลุ่มงาน การตัดโอนอัตรากําลัง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ               ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  
  การปรับระดับชั้นงานให้ส่วนราชการสามารถปรับระดับชั้นงานของตําแหน่งลูกจ้างประจํา
จากระดับ 1 เป็นระดับ 2 หรือจากระดับ 2 เป็นระดับ 3 หรือจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 ได้ เม่ือผู้ดํารง
ตําแหน่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนดไว้สําหรับตําแหน่งที่สูงกว่า    
ตามหนังสือข้อ 1.2 ทั้งน้ี ไม่เกินระดับสูงสุดในแต่ละสายงาน ท่ี ก.พ. ได้กําหนดไว้  
 1.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 83 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ได้กําหนดให้ผู้มี
อํานาจสั่งบรรจุ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ออกคําสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจํา       
ไปดํารงตําแหน่งใหม่ กรณีการปรับระดับชั้นงาน โดยไม่ต้องขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง  
 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอปรับระดับชั้นงาน  
 ผู้ที่จะได้ รับการปรับระดับชั้นงานต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติ เฉพาะตําแหน่งตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันท่ี 1 เมษายน 
2553 และมีหน้าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน่งในแต่ละระดับชั้นงานตามท่ี ก.พ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2553 โดยได้รับค่าจ้างไม่ต่ํากว่าอัตราค่าจ้างข้ันต่ําของระดับ
ที่ขอปรับ และไม่สูงกว่าอัตราค่าจ้างข้ันสูงของตําแหน่งใหม่  
 
3. วิธีการประเมิน 
 3.1 ให้ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจําท่ีมีคุณสมบัติในแต่ละตําแหน่ง  
(เฉพาะการปรับระดับชั้นงานจากระดับ 1 เป็นระดับ 2 หรือจากระดับ 2 เป็นระดับ 3 หรือจากระดับ 3 
เป็นระดับ 4) ดําเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ความชํานาญงานในหน้าที่ และคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคล แล้วเสนอให้ผู้บังคับบญัชาระดับเหนือข้ึนไป 1 ระดับ (ผู้อํานวยการกอง/สํานัก : สําหรับลูกจ้างประจํา
ที่สังกัดหรือปฏิบัติงานในราชการบริหารส่วนกลาง และหัวหน้าสํานักงานจังหวัด : สําหรับลูกจ้างประจําที่
สังกัดหรือปฏิบัติงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค) พิจารณาให้ความเห็นชอบตามแบบฟอร์ม (เอกสาร 1)  
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  สําหรับตําแหน่งพนักงานพิมพ์ ให้ดําเนินการ ดังน้ี 
(1) มีการทดสอบความรู้ความสามารถในการพิมพ์ (ด้วยเคร่ืองพิมพ์ดีดหรือ 

เครื่องคอมพิวเตอร)์ ตามท่ีกําหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง โดยให้มีคณะกรรมการดําเนินการทดสอบ 
จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน  
   (2) ประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตําแหน่ง ตามแบบฟอร์มการประเมิน 
(เอกสาร 2) 
 3.2 ให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ออกคําส่ังแต่งตั้งลูกจ้างประจําท่ีผ่านการประเมิน ตามข้อ 
3.1 ไปดํารงตําแหน่งตามที่ได้รับการปรับระดับชั้นงาน แล้วให้รายงานกองการเจ้าหน้าที่ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และส่งเอกสารการดําเนินการปรับระดับชั้นงาน ดังน้ี 
        (1) สําเนาคําสั่งการปรับระดับชั้นงาน    จํานวน  10  ชุด 
        (2) สําเนาแบบประเมินความรู้ความสามารถ    จํานวน    1  ชุด 
                       ความชํานาญงานในหน้าที่ และคุณลักษณะเฉพาะบุคคล  
        (3) สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการทดสอบความรู้ จํานวน    1  ชุด 
                       ความสามารถในการพิมพ์ และหลักฐานการทดสอบความรู ้
                       ความสามารถดังกล่าว (เฉพาะตําแหน่งพนักงานพิมพ)์  
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แนวปฏิบัติในการทดสอบความสามารถในการพิมพ์ ตําแหน่งพนักงานพิมพ์ 
 
1. หลักทั่วไป  
 (1) ให้ทําการสอบพิมพ์ดีดเพื่อทดสอบอัตราความเร็ว โดยให้พิมพ์ตามแบบที่กําหนดเป็นข้อสอบ 
 (2) ก่อนลงมือสอบให้ผู้สอบลองพิมพ์ไม่เกิน 5 นาที ทั้งน้ี เพื่อเป็นการซ้อมมือให้คุ้นกับเคร่ืองพิมพ์ดีด 
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ และเป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องพิมพ์ด้วย ถ้าเคร่ืองพิมพ์ดีด หรือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขัดข้องขณะท่ีพิมพ์สอบ ซึ่งไมใช่ความผิดของผู้เข้าสอบ ให้คณะกรรมการสอบพิจารณา
ดําเนินการตามควรแก่กรณ ี
 (3) กระดาษสอบพิมพ์ดีดต้องใช้แต่กระดาษที่คณะกรรมการสอบจัดให้เท่านั้น และให้ใช้พิมพ์   
เพียงด้านเดียว 
 
2. หลักในการตรวจกระดาษสอบพิมพ์ดีด 
 (1) ตัวอักษร วรรคตอน เครื่องหมายต่าง ๆ ท่ีพิมพ์ผิดเพี้ยนจากข้อสอบ ให้นับเป็นผิดทุกดีดไป       
ถ้าข้อสอบพิมพ์ผดิจะพิมพ์ไปตามข้อสอบหรือจะแก้เสียใหม่ให้ถูกต้องก็ได้ แต่ในกรณีที่แก้น้ันหากปรากฏว่า   
แก้ผิดก็ต้องนับเป็นผิด 
 (2) อักษรทุกตัวต้องปรากฏให้เห็นชัดเต็มตัว และต้องไม่มีส่วนหน่ึงส่วนใดของอักษรอ่ืนปรากฏ     
รวมอยู่ด้วย มิฉะน้ันให้นับเป็นผิดทุกดีดไป อักษรท่ีพิมพ์ติดลาง ๆ ถ้าพอมองเห็นและอ่านออกได้ไม่ถือเป็น
ผิด แต่ถ้าเลือนมากไปจนดูไม่ออกให้นับเป็นผิดทุกดีด 
 (3) ตัวอักษรใดท่ีพิมพ์ช่องไฟผิดเพี้ยนไปจากปกติ กล่าวคือพิมพ์ชิดหรือห่างเกินไปให้ถือเป็นผิด      
ทุกดีดไป   
 (4) ในกรณีที่ปัดแคร่ไม่ข้ึน เป็นเหตุให้พิมพ์ทับข้อความเดิม ถ้าย้อนกลับมาพิมพ์ข้อความท่ีพิมพ์ทับกัน
นั้นเสียใหม่ ให้นับเป็นผิดเพียง 4 ดีดสําหรับภาษาไทย 5 ดีดสําหรับภาษาต่างประเทศ ถ้าไม่ย้อนกลับมา
พิมพ์ข้อความตอนนั้นใหม่ให้นับเป็นผิดทุกดีดที่พิมพ์ทับกันนั้น 
 (5) ถ้าพิมพ์สูงหรือต่ําเกินไปจนสุดหน้ากระดาษ เป็นเหตุให้ตัวอักษรถูกตัดออกไปบางส่วน            
แต่ย้อนกลับมาพิมพ์ข้อความตอนน้ันใหม่ ให้นับเป็นผิดเพียง 4 ดีดสําหรับภาษาไทย 5 ดีดสําหรับ
ภาษาต่างประเทศ ถ้ามิได้กลับมาพิมพ์ข้อความตอนน้ันใหม่ ให้นับเป็นผิดทุก ๆ ดีดสําหรับตัวอักษรท่ีถูกตัด
ออกไปบางส่วนนั้น 
 (6) การพิมพ์ตก เกิน ขีดฆ่า หรือแก้ตัวอักษร ให้นับเป็นผิดทุกดีด ในการนับว่าผิดให้ถือลําดับการดีด 
(การพิมพ)์ เป็นหลัก 
 (7) การแก้ตัวอักษรด้วยวิธีพิมพ์ทับหรือซ้อนกันให้นับเป็นผิด 
 
3. หลักการนับคําและดีด 
 (1) การนับคําภาษาไทยให้นับการดีด 4 ครั้งเป็น 1 คํา ภาษาต่างประเทศให้นับการดดี 5 คร้ังเป็น 1 คํา 
 
 
 
 

/(2) ให้หักคําที่พิมพ…์ 
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 (2) ให้หักคําท่ีพิมพ์ได้ออก 10 คํา สําหรับชดใช้แทนคําผิดทุก 1 คํา  
 (3) การนับจํานวนดีด และวิธีคิดคําเป็นนาทีละ มีหลักการดังนี้  
 
ก. ภาษาไทย  
 ให้นับจากแบบท่ีกําหนดเป็นข้อสอบ โดยนับตัวอักษร วรรณยุกต์ เคร่ืองหมาย ตลอดจนวรรคตอน      
ให้นับทั้งหมด นับได้เท่าไรเป็นจํานวนดีดท้ังหมด แล้วหารด้วย 4 ผลที่ได้เป็นจํานวนคําที่พิมพ์ได้ (คิด 4 ดีด  
ต่อ 1 คํา) เม่ือได้จํานวนคําแล้วให้หาจํานวนคําผิด ได้เท่าไรให้เอา 10 คูณ แล้วนําไปลบออกจากจํานวนคํา    
ที่พิมพ์ได้ ได้ผลลัพธ์เท่าไรให้เอาเวลาท่ีพิมพ์ท้ังหมดไปหารจะได้ความเร็วเป็นจํานวนคําต่อนาที 
 
ข. ภาษาต่างประเทศ  
 ให้นับอย่างเดียวกับภาษาไทย แต่การคิดจํานวนคําให้เอา 5 หาร (คิด 5 ดีดต่อ 1 คํา) นอกน้ันใช้
วิธีการแบบเดียวกับภาษาไทย 
 ตัวอย่างวิธีคิดคําเป็นนาทีลสําหรับ “ภาษาไทย” 
 จํานวนดีดที่พิมพ์ได้ทัง้หมด 2,500 ดีด 
 คิดเป็นจํานวนคําได้ 2,500 ÷ 4 = 600 คํา 
 ผิด 10 คํา คูณกับ 10 = 100 เอาไปลบออกจากจํานวนคําท่ีพิมพ์ได ้
 คงพิมพ์ได้ 600 – 100 = 500 คํา  
 ใช้เวลาพิมพ์ 10 นาที เอา 10 ไปหาร 
 คงพิมพ์ได้นาทีละ 500 ÷ 10 = 50 คํา 
 ตัวอย่างวิธีคิดคําเป็นนาทีละสําหรับ “ภาษาตา่งประเทศ” 
 จํานวนดีดที่พิมพ์ได้ทั้งหมด 2,700 ดีด 
 คิดเป็นจํานวนคําได้ 2,700 ÷ 5 = 540 คํา 
 ผิด 4 คํา คูณกับ 10 = 40 เอาไปลบออกจากจํานวนคําท่ีพิมพ์ได ้
 คงพิมพ์ได้ 540 – 40 = 500 คํา  
 ใช้เวลาพิมพ์ 10 นาที เอา 10 ไปหาร 
 คงพิมพ์ได้นาทีละ 500 ÷ 10 = 50 คํา 
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