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เรื่อง   การเพ่ิมคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งประเภทท่ัวไป 

เรียน   (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ้างถึง   ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๑๐ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
 ๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๑๙ ลงวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. บัญชีรายชื่อสายงาน ชื่อตําแหน่ง และระดับตําแหน่งประเภทท่ัวไป 
   ๒. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งประเภทท่ัวไปท่ีกําหนดเพ่ิม 

ตามท่ี ก.พ. ได้จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือท่ีอ้างถึง ๑ และต่อมา 
ก.พ. มีมติให้เพ่ิมคุณวุฒิอนุปริญญาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน  
ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ๒ ความแจ้งแล้ว นั้น 

เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไปในระดับ
เดียวกันตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑ ได้ ก.พ. จึงมีมติให้เพ่ิมคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งประเภทท่ัวไป ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒  โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ท้ังนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว 

ขอแสดงความนับถือ 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑ 

บัญชีรายชื่อสายงาน ช่ือตําแหน่งและระดับตําแหน่งประเภททั่วไป 

(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๕   ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕) 
 

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

ลําดับที่ ช่ือสายงาน ช่ือตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง 

๑ ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๒ ปฏิบัติงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๓ ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

๔ ปฏิบัติงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๕ ปฏิบัติงานสถิติ เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๖ ปฏิบัติงานอาลักษณ์ เจ้าพนักงานอาลักษณ์ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 
๗ ประสานงานปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 
๘ ปฏิบัติงานส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 
เจ้าพนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 

๙ ปฏิบัติงานสืบสวน เจ้าพนักงานสืบสวน ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 
๑๐ ปฏิบัติงานการพาณิชย์ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๑๑ ปฏิบัติงานการเงินและ

บัญชี 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

๑๒ ปฏิบัติงานคลัง เจ้าพนักงานการคลัง ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๑๓ ปฏิบัติงานช่ังตวงวัด เจ้าพนักงานช่ังตวงวัด ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

๑๔ ปฏิบัติงานดูเงิน เจ้าพนักงานดูเงิน ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๑๕ ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๑๖ ปฏิบัติงานทรัพยากรธรณี เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๑๗ ปฏิบัติงานศุลกากร เจ้าพนักงานศุลกากร ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๑๘ ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

๑๙ ปฏิบัติงานส่งเสริม  
อุตสาหกรรม 

เจ้าพนักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

๒๐ ปฏิบัติงานสรรพสามิต เจ้าพนักงานสรรพสามิต ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

๒๑ ปฏิบัติงานสรรพากร เจ้าพนักงานสรรพากร ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 



๒ 
 

ลําดับที่ ช่ือสายงาน ช่ือตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง 

๒๒ ปฏิบัติงานการข่าว เจ้าพนักงานการข่าว ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๒๓ ปฏิบัติงานขนส่ง เจ้าพนักงานขนส่ง ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

๒๔ ปฏิบัติงานเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 
๒๕ ปฏิบัติงานเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ 
เจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

๒๖ ปฏิบัติงานส่ือสาร เจ้าพนักงานส่ือสาร ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

๒๗ ปฏิบัติงานควบคุมจราจร
ทางอากาศ 

เจ้าพนักงานควบคุมจราจร 
ทางอากาศ 

ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 

๒๘ ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๒๙ ประกาศและรายงานข่าว ผู้ประกาศและรายงานข่าว ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 

๓๐ ปฏิบัติงานการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๓๑ ปฏิบัติงานเคหกิจเกษตร เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๓๒ ปฏิบัติงานประมง เจ้าพนักงานประมง ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๓๓ ปฏิบัติงานป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๓๔ ปฏิบัติงานสัตวบาล เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๓๕ ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๓๖ ปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๓๗ ปฏิบัติงานอุทกวิทยา เจ้าพนักงานอุทกวิทยา ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

๓๘ ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 
๓๙ ปฏิบัติงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 
๔๐ ปฏิบัติงานโภชนาการ โภชนากร ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๔๑ ปฏิบัติงานรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 
๔๒ ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

การแพทย์ 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 

ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 

๔๓ ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟู เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 
๔๔ ปฏิบัติงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

๔๕ ปฏิบัติงานอาชีวบําบัด เจ้าพนักงานอาชีวบําบัด ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 
๔๖ พยาบาลเทคนิค พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 
๔๗ สัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 



๓ 
 

ลําดับที่ ช่ือสายงาน ช่ือตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง 

๔๘ ช่างอาภรณ์ ช่างอาภรณ์ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 
๔๙ ปฏิบัติงานช่างพิมพ์ นายช่างพิมพ์ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

๕๐ ปฏิบัติงานช่างศิลป์ นายช่างศิลป์ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๕๑ ปฏิบัติงานช่างศิลปกรรม นายช่างศิลปกรรม ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ 
๕๒ ปฏิบัติงานช่างหล่อ นายช่างหล่อ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 
๕๓ ปฏิบัติงานกายอุปกรณ์ ช่างกายอุปกรณ์ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 

๕๔ ปฏิบัติงานเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

๕๕ ปฏิบัติงานช่างขุดลอก นายช่างขุดลอก ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๕๖ ปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ นายช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

๕๗ ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๕๘ ปฏิบัติงานช่างตรวจสภาพรถ นายช่างตรวจสภาพรถ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๕๙ ปฏิบัติงานช่างทันตกรรม ช่างทันตกรรม ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 
๖๐ ปฏิบัติงานช่างเทคนิค นายช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๖๑ ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๖๒ ปฏิบัติงานช่างภาพ นายช่างภาพ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 
๖๓ ปฏิบัติงานโยธา นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๖๔ ปฏิบัติงานช่างรังวัด นายช่างรังวัด ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๖๕ ปฏิบัติงานช่างโลหะ นายช่างโลหะ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

๖๖ นายช่างสํารวจ นายช่างสํารวจ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๖๗ ปฏิบัติงานช่างเหมืองแร่ นายช่างเหมืองแร่ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 
๖๘ ปฏิบัติงานช่างออกแบบเรือ นายช่างออกแบบเรือ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๖๙ ปฏิบัติงานช่างอากาศยาน นายช่างอากาศยาน ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 

๗๐ ปฏิบัติงานตรวจโรงงาน เจ้าพนักงานตรวจโรงงาน ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 
๗๑ ปฏิบัติงานลิขิต เจ้าพนักงานลิขิต ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 
๗๒ ปฏิบัติงานออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ 
เจ้าพนักงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

๗๓ ปฏิบัติงานช่างชลประทาน นายช่างชลประทาน ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๗๔ ครูการศึกษาพิเศษ ครูการศึกษาพิเศษ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 



๔ 
 

ลําดับที่ ช่ือสายงาน ช่ือตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง 

๗๕ คีตศิลป์ คีตศิลปิน ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ 
๗๖ ปฏิบัติงานท่ีดิน เจ้าพนักงานที่ดิน ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

๗๗ ดุริยางคศิลป์ ดุริยางคศิลปิน ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ 
๗๘ นาฏศิลป์ นาฏศิลปิน ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ 
๗๙ ปฏิบัติงานการศาสนา เจ้าพนักงานการศาสนา ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๘๐ ปฏิบัติงานช่วย 

นักจดหมายเหตุ 
เจ้าพนักงานจดหมายเหตุ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 

๘๑ ปฏิบัติงานประเมินราคา 
ทรัพย์สิน 

เจ้าพนักงานประเมินราคา
ทรัพย์สิน 

ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

๘๒ ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

๘๓ ปฏิบัติงานพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

เจ้าพนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

๘๔ ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 
๘๕ ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 
๘๖ ปฏิบัติงานแรงงาน เจ้าพนักงานแรงงาน ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
๘๗ ปฏิบัติงานวัฒนธรรม เจ้าพนักงานวัฒนธรรม ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 
๘๘ ปฏิบัติงานห้องสมุด เจ้าพนักงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 
๘๙ ปฏิบัติงานอบรมและ 

ฝึกอาชีพ 
เจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

๙๐ อนุศาสน์ อนุศาสนาจารย์ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 
 



  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๒ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งประเภททั่วไปที่กําหนดเพ่ิม 

(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๕   ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕) 
---------------------------------- 

ระดับ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่กําหนดเพิ่มจากที่กําหนดไว้เดิม 

ชํานาญงาน ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี 
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน หรือตําแหน่งอย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่าตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด 
 

อาวุโส ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี 
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือตําแหน่งอย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด 
 

ทักษะพิเศษ ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงมาแล้ว ดังต่อไปน้ี 
ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษหรือตําแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด 
 

 

 


