
a l
t\t a <b-

! t  t . |
f ' E e , , a ' 9 ^

X uufinflonaln
- a

aieutrgnrt -.eirum:,:irnddH.lheuS.lar:rTl.fil Tv'.:.n uao.o--e-1p-es1E-:.qr..qi.o..dco.ac,--Ed-do----

d.or.."ro n,ut .$.dbd, iuii O.9l- 4u..^0..h.dap.. ..

r?os o,rrri:1r-unu-d'.nrn-u:i.uo;E-6.nrrlun::rrri-ld's4ndrsrJ:sirTri-drrs.qirruusluuto. snaudTTfi

6eu ri'crafi'r hlrsuarar:rfcTrl

rf,crafiI nlrgc1.: tttllJfl1?tlfi nnfi 1Tfi

ri'rrarir quri rn r vrir n fi rTfi n ?{ tvl }\ "1

fr milt qu{'uvwrir n fi 'rTfi u nr t : r sdu r

ri'"rrafi r quei rn r vri'r n fi rTfi r'l Y 1 d1? Fl 1 t{

ri'e ra ri'r 4uri rn r srir n d rTfi sTdt :

rfcra rir qurin^r'r vdr n d rIfi q rr:t'rfl

ri'c ra rir quri n^r'r vri'r n 6 rTfi tn r:q : oi

fi'c u fi r an'rfi wr r vrir n fi rTfi n fl uvr {q6 dr ra {anJ : r 6uqi

oiaurn r ;dt n fi rTfi t o ds ritutarir do n: rtrJ rTfi fi n c 
"o 

o o . n l q o ccen clo ns i'ufi

6c En1nil bdoo do.r nr:riryuanadnrnru{urui6nr:tunr:urisdrqndrsrJ:v'irTrJrir:{si'luuil{tu}i

rorn:ud,rTfi GeuprdoTilrfrynlurnydorJflrifi ,isdolu..otflnq:ron;t6elntannrtrruurlT sTdd

riuTgefrd'lurnrvriT nfi rTfi http://new.forest.go.th/nursery/

(uruqinr tiornrrrqv'{)
rin?t r nrrrhhldrur rg n r r fi rru

rlrndrd{ritrnunr:drutnruir n6r1i



t !  f  a 2

q.d' l . r lL1' .cr_da.a._ .  . . - . . . . . . - . .

t : :t gr I u r ?s-1.l:,rr t ri,ur : rli]l ̂if.l

i,"-'l:.. tr
lp.-r 9..F-..:.::;:":"""'

riuffnfiorr')rH
fif Utfgnft nffi.tliT.fi .Of-U'nUFUlt.ifl-tl.r":i. ..iinl.." Jsc-"or.o...-"riD-6s1c- rL. qlO. 6-b-\ed

ii ,r. .t.,.u.:.Enh .. O.d 6ll dtq 'iufi Gt

14o.: r, ,r,irr,runvrdnrqrur4u.o.vi6.nr:T.uni:liri.l.d,i,"q,,,,i':,lu:v:i:',lrlti

riru 'n'dr:firriudrTfi
A  d  r 2 Y

i ?.lflfi u Fl n lillJ I [N 4 t'rvl'llJ

fi n lierrtn r:n:r.rr.l rTfr 4 n','i'tu

ijciruq rr n r : rir fn 4 n d'rrirr

fi tiru':.*Ll i r : d"rih 4'o n T :vt il^l fl r n : Ll llf''ii " 
- o *

fi d-, rq r r r : ei' r iih dn n T : v ivl fl r n : il'i(fr n'r z'r 4 n n r I r

rid r'.1'r'r.t it "tt i 
,"i I ytruurt yI t t l?y r:

fi'r ia rli'i n t,i ;u n ":'r'{ do L, n 1 fl tu

r't;:Ll"1frfisr:rullt.f;r;."ii jCItfir,..,r"i.i iurrffmtri^i.r;l.t '. l i.{,.r:|rffi

l l lLrj|r.j i,,i,xrrq.il i i.dg!5oliil l l".;rfuTdT.,iLf,j,lvl,lti ' ig.;r.,. 'tTntlr.lfriiain.,.. ',i lfol.iti irtruit,yului.:.,ttl.

i i.,+t ,o.:,.>dl,J a" 6t{iifi nno fiutFt}t LE6ti'sr ti"t :,rt4'or:;'r-rloi' l lri l l-l '. lf i i l{1.':i-ttvd'rl ' i j 't iv'i lJ

.l.t:,rn"t-i i i r.,it c, t;:r*1,)',E,,' fi l, ittfi oa fiq",r^rlu \csdd6n tt4tL': t rti:tufi 'dr,' i- 'flrri ' lntr'i l ' l 't ' i.: ';;; '{ ' l

t r r , r ;ui . l ' f inr l?l j l? i t f r ' i ln l ' i ' .1 f i  t f l  csl i :c; i ; ' l  , ; :Jtr  nt i 'uf i  oe., ' f r ' lu lr t iJ ' rcad' j r ' .1 t : i i , ' t  r t r t r . i . i ' i l ' ' " ' i ' ;

' .  ,  o y . , d  )  n  |  - ! ^ . ^ . Y - A ^ ^ - - , " ' i - . , f l  
|

nftql{!.ty,.it-ti,,.Jq.tT tFt't[r'4ju.tlt4r.] U'jyqOldit.;U#.:fiOnflU'l ';flrr',rfl i i f,F'] rrs:1sr,:h cnorc-y' Ef'l ' i i if i

. " ,  i tort , - ,nt ,r  sf fr i tad r iol  r i rg"?r i luurqnirrnrr l ' f iutJirvdr l t l t t i ' l , i i : : : i j i ' j ' l r ' i ' lo i ' ' i ' t1:ra ' :nndr:Ljr l ' - i l '

ri,rryl,rft.l,fieri,tgyt5,t.1f"6Ft'd.l fi nnr o-c'E:,i? o,r;,1a.:{ud Iqrv flnlH}.1 !ri,r,ioc ri'o': fifiit'let'p1'p'1i'11,1'1';i'lu

n';rrJ iTfi 6 ttfilntr:dr tfiunr: d.rii

o. flrrtfinufSfiOn:,lfJ"t[fi fi lal r,:-boo.,;rio o"dri.l, tllil.tii \qid rlill;l-rl$] [:r6't'i

r-j.L.i ri:drltupnldhirrcuyitrnyifinrnjt;tfrunt rtill;l'r;ntrY,lpi'tr'.tlul pirufiqn fi vrn ,j;ret'qntet(i('tt';'

nl,Yltd d fEfirrrl.l rc.rdflr6c 16o.t nr:LJi!r;,fr-,#r{',utci.lqn{'rltJrvdr?u#tfrn,nrr:l'rl{ ,,t rfi t',,

6rbco,s',rt ccodco a,:{'ud eno ?rlfltgfl'tFl}r bdb,r tif:'l nr:rjit.r:ydr-r#uu"uo'o.qndr.:l:yql'i"l'r';{'."fri:
, , ' c - &  , - . ! a ,  v - ? ,

frf ltlj'11'i 91.1ilotltfl tlLLllelU tU

Aer. drirl;; 'r



t'. 
'

- f,3-

e  v  .  a d  I  . t . & -  '  '  o ? ' o  "  
' g  t

b. fl.tytununnrnru.n$nyQGni:Iun1r$ti{eT{qa4r{i l:;crl i lor:tnruuil.t[vlH?Jo'l

n:rrjrTri n:rflnr:rjiu:;d'udusru n1rril6sud"ltl.:'lil (dosirrruu.:) rrn;n{x'l"llJ $avfl1:6re

l

! ")' qu 'l a '' --fi sY{rrpirl-a'drf,ufiuTr,du rrj 6 g U l.t g n J td u Ft n't il tO fl d'l I llg! l$l O nl Utt?tl'l.lUt1CIUfl U

** u.1u"toq:tarur6trilir,'l,i irq-,;iwviw.u-a.!p.Li;'il l^,tp,i'r^;.vr.iuust'.p.ti';crrrr;rini'i:".nrrr;'

6.: 6suur tfi olj :arvrt'lu rnYr{1 rfiunr:tuoirud rfi s r{oseioTil

l,l;t'&ts
r u1g?t'ieit'ihurali'rr t

{dt+t r, n i tsi': u'ir ri': s l r t

11 nn. zffi

Tttlyw/| - litU

mrnm*rttt

ffi
rhrrird{dru?unrsl2un{rcd1n ftl,

-fhd-l/'troft'
-fuu/,lrn^ol'f

k*
r b a.a. b6o



nl?rilnunrndntnort{ucsi6nrttunrrusis#.rnnfirsrj€oi,tTddT tssi'luuris?uri

zasntrtj'rTfi

rfio?finr:u3ur:d'n:rrird'.:qn6rd:;drhdlri'arn:urJrTfirfiuTilfirsncrxrlsuSoe

rrnvrflu[ilttuueilrstdscriuTrrarlflrifinrilnisdodrrinlru n.r^r. cir#qa, {d u: ooodhocnsiufi
o,o fiutrtx bdden do.r nr:dar:vuusiruuil.:qndr.r:Jtnirmsdcu:1fn1? d u: ooo</r bo nliufi
o> fiqurau bdiden rdo.: nr:u?ur:dsr:rdrdsqn4'rsr.l:yoir unyufs6lon:;yr:csnr:nrds d nnr

oab<,ll asn n.:iufi os,v dlutnl bdden tSos nt:urisdrqndrsrJ:y.irTrJr{r:.:sir$uilstil}i

iltvnourYurarftdon:xrirgdnnrl fi nn oaoo/,t snsnoy ns{ud o,o fsurrnr bddcc r'ios u-qflrilauar

qruaxrifiranrvsirttilil.:un;dntrrirdr.:ro.:qndr.:il:;,ir un;ufidontJyt??.lnr:nd's d nnr
oa.l",oll oderl o{{Hd u.v qnlnr bdd6c i*os ufiTrionnrnrn6iou n:utirTfi4srilauarudnncud

rrnci6nrdunr:urhoi.:qn4'r.:rl:virTrJrirr.:siruuils?uriroln:uJrTfi Tnatfiuilcsrrufiorlflrifi
d'.rsioTrJd

o. sfltdnuril6lon:lrJ1Tfi fi yrd oboo,en lqstc,d., nriud bdr n?n1lnil bddd

6o.l nr:r iruuarud'ntnrudunsl6nr:rJ:vrf iunrQrururrr;nrfusfiruuil l  r icudqn fd nc
qboo.o'lod;d:cl< n.:dud c'En1nil bdd6c do.: nr:iliu:yd'ufusrulo.:gn4.rsil:crirtufsfYcl

n:HrlrTfi untfd vrc oboo.sn/c ailoder/ ns{ud cro }tQUfl1ol{ bdfoo r,'4os nr:iliutvrYudulru

rorqndr.:rh;,irtudsrYnn:xrJrTfi Oi.:udrindrf, ufi uTrJ

r". tfiTfrudnrnru{unvi6nr:Tunr:wis#sqndrsil:yoi'rTrJairxsit$ni.:h}isom:ur]rTfi
ri{usirjndrf,ufiuTrt

er. nmi nral iu ts siufmruzosg ntrlil tvnir

c e )

elnuvt doiruuris tsnu
o nrinlruricTrl Uo-Ub

b t^rfnsunnrud Uo-Ub

gt t'rrin.: ruinu r n ctx il n on fi a U o - U b

( nfnuurnunrdugru Uo-Ub

d n fns ruul n r: ro n nr:fcTtj Uo-Ub

\D ' ntinrrunr:riuunvfrgi 5lo - 5ld

ql ilun.:1uqfn'lt 5lo - dd

ldrduii...



-b-

. e a
alnuvl

a . a .
l'on,ltnlu{ tsnu

d t^rrinsruflnd dcr - 5[d

€C n fn.rruil :v'irfi sw or na.: 6lo - dlo

oo v{fn.nufiosrJfiffinr: d o - d d

oo ntinsruncudr d o - d b

ob r^rrinsrufiri'n{lh d o - d b

oen nfns.rufu:nsudf d o - d b

o€ {rined'rdfi !o - trlo

o ( drdri a q - A d

o\c dtrnissflonn 1 o  - A d

q6fl d'r.:dolrirl 1o - t rd

q 6 t^rrin.: rufu nCgsdn : n n?il1 n tu 1 to - ilo

occ t^r rins ti'u mloldn:n a! Hl n narl !o - trlo

bo yr rin.: ruriu r n{o s dn : n a s u1 n 14fn To- t rb

sr. o. o nraJiu:vdufu.:^ru fi o.r lfl uTrJ n1il141i.:dontyynt\: frxr n d'.: d n n o tu d h

aen alfud osv Rlrarnil bddar r4s.: n'r:usi.:oY.:qn4T.:rJ:s'i'rTilair:.:oir*rarh?rari

cr. o.b q runr rifi q n 6 r.:il :snird r orJ iu : ydu#u.:'ru fr es rfi uTtt n,ru raris do
drrin.:run.r^r. ricudqn d u: oooah o<n.:{ud ro fiurnt bddsr rdo.: nr:dar:suusiruuri.:
qndrlrl:v' irtaldlutltn' ' t? unvurirdonrilffuinnl{ d flf i  o abolt grsrs}/ n.:{ufi r"

61.:ulnu bdd6c rdo.: riqirit,luorqnrauffircr^rrvsiruuil.trnvdn:rrirdr.:rosqndrlrJ:s.i.r

nluutl

m.o.6n nru?inmilttfiu

nrd:grfi un?111 n4$1.'t!CtrYutfr uuill nvuuurfi I 
" 

o o n JlrlJu ttn;fi o.r

Td nc uullTli sir n.j'r5oe a J st & ( c/c n c uuuduTil 6o "j r ni ru rn ru{)

/sn.o.< Qinr:rjtvt8u...



-5n-

6n. o.d 46nr:iltvrfi uncru rurrynnd'usir $lails

o ) n t r q co u air ura rl.r q n 4 r.: rJ : ;.ir fd fi q or n n rifi n : u fi ': u n r u ra ris do

drrin.:ru n.n. rirudqa, d u: ooo<,ll o< ar{ud *o fiutnx bddm rCo.: nrrdar:;uusiruuil.r

qndrsrJ:vnirssldrufltnlt uasuri.:don:HrTgflnn.l i i f lFt ocloo le qrmo,/ asiufi r"

6lsrarnu bddcc rdos riruflfilr4unqfldlrifirqil.t;eirttuilsBa;dn:rrit6rlzo.:qndrsil*oir rnc

flqt:nrrn:oudsr:rrirdsqndr.:il:v.ir?uuilrri.r1u tfiaaarn6o.:riunr:rlfiffisrusntuyrulyl

nr:fi qrncn':trir rf, ugosurirssru rfiorliu:vd'ufurrutfi 6du
u ) udstfi q nd r.:r.mird fl rpu nr rifi n :u fi nud.: c vror] iu :y d'u ful.u godu

darrirrruurJ:;tfiuqnnn unvnr:ilfrriflsrulosqndr.:il:;ir unvuuuu::srsdnHilr{1u?ro.l
oituari.:rfirunvsiruuilsdl;uTra* (uuu ailq.o) (ranar:uil1eJtn? o) lare{rJ:yfiunruru}r,lvdu

ri'u oir urailsro.r q n 4rsrJ : c,{r fi o {tirul o nr:rirfn/n os/n { rr

o') ulorarinsw*irrf,unrajafi unrmadnrncu{d riruurtaiqdu6suios$d r
totfirlil':usrudaraistonor:rdorJ:snounr:fiql?or1?o{n?urjrTfi uacrirrfiunlter,'rilnflilN.rs$ay

:;rflsudrdseio.r ri'sd
( o ) uuurJ: ; Fuq n n n un;nrdfl rifls rulasq ndr.: rJ*,ir
(to ) uu u u :: s r s dn u il cs.rur o I eir uu rir 16 u rn ; sir ru ils dl iutra il

(uuu aUq.o)

(6n) roncr:drdsnfias tfirfi I

u !
Fl.lU

sr.b. o nraJiurd'#r.r.rru fi o.r lfi uTrt nrlufsdon?yyl??.t nr:nd.: vrj n n o tua;h
<en al iud o srl fr sra t n il b ddn r4a.: n r: uri..r d'l q ndr.:rJ : v,irTrt q'r:s dr ura rislra ri

sr.b.b q ru nrr rTfr g n 4 r s rJ : ;.i r d l e rJ iu : v d'u #ur r u fi o.: rfi uTr.t n tr u fs d o
dnin.:'ru n.r^r. ricudqc, d ut ooodn o< n.:{ud ro flurnu bdden r4o.l nr:{ar:;uusiruuils
gndrsrJtvirtsldeuiltnlt un;uri.:dan:rrirgfinnrs d flfl o c;bor. enenery' n.:iud e,,"
f,.:tarnl bdrdac r€as rirgidtaucrqrucilriftrqilrvsi'ruuil.trnydn:rrirdtszolqndrlil:v,i,r

en.b. en tnCu.tfnr:il:vtiu

o ) n1til?ltfi un':rl naxtnl rTu sir rturi.: n: uuu tfi u 
" 

o o n y ltulJ $n J

fi osTfi ns uuuTrioir n.jr 5o sn J st d ( vc n : uuuduTrJ 6s.j rrirurn cu{)

/u) nr:il*rfiu...



d-

u) nr:rj:v rfi un arcou nctr nur: nhnr:fi l{ d.: nc tr ridunT :fi xr{
q;fio.:trirfluTrlntrqrucxrTdltcnr:siruuil.rnurari.:don:rrTrginars y,' nn o.u ole o,",qt ndufd

etto fr.:Ulnl bdfdfcC

rJ::rflu

#rd fiosXrurnnrdlnr:il:;rf,u fl'rHis o) uacfio u) 4{qcfio'jrairunr:

en.b. d lGntil:vtfiun':rr rratrvntfi'uciruuil.:

o ) fl t? q dou oir ura rj.: q n 4rl rJ r ;,irfi fi q cunr rifr n :u fi ru rr u u f.: da
dtrinvtu n.r'r. aicudqa' d u: 6)oo<,le o< nr{uyrl *o flutnH bdiden r'1o.: n'r:drr::uurirurail.:

qndrlrl:: irto.:d':ut1tn1l unyuf.:dan:l:-irgdnnr.: f i  f l f l  o c.bolq grener/ a.:iud r"

Rrrarnt bddcc r€os rigirit4unqolf,uLTftrcn''r;eiruuilruasd'n:rrirdr{?ro.:qn4r.::J:voir un;

fic''l:oJrn:sudn:rdrdsqndr.:rJ:v'irtur,tri?s.r1u tfiaaarrrdo.lrYunr:rJflffi.:runt{uyru,'tyl

nr:fi cunsnmu.fi rfl uto.:ilr jne{rurdorliu:cor'u#ur,lu?fi qrdu
b ) r6{1fi q ndrsil::irdfi 4runurian:u fi ru{i.lc;?orjiu :;d'udu.:ru

l v o .qliu{ardruuutl::tfiuqnnn$nJnr:ilfir-Tfi.:rurosqndrsil:sir uavuuuu?tslrldnurwlruro.r
siT uuilsrfir.rmssiruuil.rtdrjiutrari (uuu nilq.o) (rsnnr:nlrlstn? u) Tna{rJ:y6unlruruil,.lrdil
ri'u ei"uu il.iro.: q nd r.nJ :vir 6o {drue a n r rrirrin /n ol/n zi u

o. ) tfi ra rio g r r ufi ri r & u ri.r #r n ru r n r r $r n r : il fu : v d'u fu.: r u
qndrtil:;dr odrlfio?, en FrlJ Tnstfiir:'rtnr:il:ynflls,'lnr: :vd'urirurrgnr: nlsil:vunv,rn''rTr.t
:vd'uorlTnduTl rf,uurstlu unsusi{d.:i'r:rrnr:il:smrisrnr: :cd'udrurrgnr:/rJflrifinr:
v€oil:;nnvr'rTrJ :vd'urirurrg.:rwrJfiu?mu{uTl rf,un::rnr:odr.:fios o FrlJ uoJfl?:iln1lunJ
rntr{nrt o nulrre{nrirrfiurird.rziTrin/nor/n4n tfi{ritnsnrfli^0fn/nos/nriri lilu{auruturirah

d tfi vr n nsu n c 1 il d.r ln: ntun r :fi u viTpr sti r n4e.:fl n r(fi ar rals r nrd o.:
nroufletno{ d.:nctrrirlunr:fiuvfc;fio.itfiuluTr:nT lqruauffirqy{rveirruri.:nrrruri.r6lo

r l

n:urirginnrs fl nn oabol't $ener/ nliufi eno 6l.rutnlt bddrcc Tngfirygyt'lnrlunr:rndou
n?lild1tl1lotunr:finvftrinctrfiu en - d urfi un;nr:durrnuarnouTrifiocln.ir n n{r lnstfr
r6on n {sd dd q" ou t,do nilln ?r il n rl air rf, un l lyr cr do u rcic r€ s u So g ud otfi :1 s.:1u,.r n n 1r
vr ocou do {druc?r nr:drrin/na.l/n rln sioTil

/d riiararics.:1u...



c) rii a ra rie e.: r u fi r rfi u n r : rJ : ; r fi u n r u ra n n r n nr{id ri ta u ar rai c du

6auiosufir ttotfiuil.Ja.i'ru{nd{ronnr:rfioilrrnounllfic'r:orrrlo.:n:HrhTfi un:rirrfiunrr

n''1ilnflil$r'rg unv:vrfi gud rfi g.ldo.: dsd

(uuu arjc.o)

d.o nrrjiu:vdudusnr fio.rrfiuTrjnuufsdonrvr??{nmndr d nrr oabd/) dm
a.:{ud osrv 61.:ratnil bddien r4or nr:uri.:#.:En6.r.rr.l:v.i'rTilri.r:.:sir[]ail,:tu]i

d.tD Fl tu dr{ rifr q n 4 r.: il : v,i rd z o rJ iu t = iluiiu.: r u fi o r rfi uTrJ n r il u ri.: 6l o
dTrinsru n.r,r. ai':uviqat fnt ut qoodll o<nsoiuvi r" fiurnr bdden r'to.r nr:drrt;uusiruuil.:

gn4T.:rJ:;oirso.:dru?1gfl1t Bacufis6lan:urirgf narl d flf l  o <bol,) snened n.:{ufi qr,"

dlurnu bddcc i{a.r fruiritauarqnrnlffirqilrvsiruuri.:u azdnz.tnadr.:ro.:qndr.:il:y,ir

( o ) ttu:rtl:;tfiuq n nn unvn'r:rJfl r-Tfi r'ruto.:qndtil:voi'r

(u ) uu uu :: s r e n n u o{v.r rur os pir uu ris rfi u un v sir uu il.: d rJ iutra il

( en) dr rurriT di usi.:d.: nilynt:iln1t.j

( c) :'rslrue{nfl 1?yt ndounr:fi ty{
t l

(c) ronnr:fi rfis.J{s{ (fi'rfi )

c.rnrfi rnaJiurdu#ust.raoqrrfu il*d'rlfl u*durotrieufi rrdu"fiierafi r
unc$du <lricufi1 f.rd

c v Jnlnuvt dodT unils f30u

o nrinsruyrorTrj uu/lirrlfi'r

b nfnmuinurnruilnoarrftr uu/rflrafi'r

5n n rin.: r uu? n r : ro n cr :yi,:Trj uulrarrafir

d utinmunr:riuunvrirgi adfrcrnilt
€ nfinmuqrnr: aelf,,ruir'l

\t nfnsui'u:oguoi rno/rarrarir
ql drrTfi snlfrquin

t<lfr1vtt1

d dr.:rnlo.:fionn relfrquila

n'lytufl

/d.en tnflrln.l:...



-b-

d. en tft flr9ffl 1til r; u]-u

n 1 ? il ? ; ffi uq n n n u n ; r't'r : il fr u-fi ,r r uz o.r q n 4 r I rJ : ;'i r qt"{ d

o ) n r:il:; tfi untru rra xrydt n"u gir rruil.r Rry rtuu tfi I 
" 

o o n J l|,uu
b) nltilfJ|fiurunltu nrvrtuutfiu ooo FIJL|HIJ

-lnt{d fi osTfi iu n v ruu:.: u uqi n vnr :il :r rf, u n rx {o o ) un v{o u I Tri oir n,j.r
Sosnv qrd (qrd nrvuuuduTrj fio'jrairurnrurfl

<.<n-6nr:il:;ru-unrltrutr;ali*'usi,t[[ilu.1

iD ) q r I s de u eir uu rir n n 4r s r-t : :'i rd fi q ru aru rifi nr : u fi r u n r ru u f.: do
dTrin.rru n.n. rieufiqn fi u: @ooa,le ocn.r{ufi ro filtnr bdden r:do.r n.r:dar:;utjs{r$ilils

o ) ?riy ilr EJ.r r u fi ri,r d! usi.r d{ n il ; n r : r n r : rl iu : : d'udur r uq n dr ril : ;oir
stjr{rios e" nru Trrs?fifi'r:rrnr:il:sunnlrrnr: :;d'udrulrufl,m uioil:ymrnrhTl :vrrluorlTn
dull rflurJ?Jt11r unvuqi{ri{{r:rtnr:il:;muirrnr: :;rYudrurrgnr:/rJg'rifinr: u6oil:ymyr
ti'rTtJ tto''-urirurglrulrJflu-fi.rT uduTrJ rfiun::rnr:odr.:fios o Frl{ $arn:rilfr1?u,aJrn?1un1r
o nruTars{mirrf,urird'.rdnin/nor/nrjn tri4drurunr:rirrin/no.r/nrix lfiu{n,rurr?urirdh riiorhrfiu
nmiliu:vn"u#t o.utolqn4rlr-lt:,i't ttn;:1fl.r1uarnnrril:;rfiuro.rqndt.rrJ:y,irrio{druoonr:

tiTrin/nol/n{r oioTil

qndrsrJ:;nirsolr i ' :u?1gn1? ttncuf{don:nrirgdnnrs f i  f iFr o 61"'ole enener/ n.r{uid
eno Rrutnx bdd6c ido..r riqdri'n4unqrudxrifireil'ryoiruurilun tdnt-rn.fi.nrorqnd1ri:;,i,r
unvfie1:f}J,ln:suo"rr:trirn".:qndr.rrJ:yoir?uuil.Js{ru ?ricoarerdosn-unt:ilfiu-filrunuuytu,tyl
nr:fi ettnvnrrxof r rf, urs{urjo EJ.:ru rfi orJiu:;d'u#u.:ru?fi qodu

m) qndr.rrJ:;oire;fiolrir:ssi'ruurl.rvTrufir.rru Tririosn.ir 
" 

fl Tarsfirird!
il:vnounr:r-lfrtifilru?ugrusfeufi1.:ru rnyfiufirn'TorEJE|o?rors{rryil.: rrunri.:dorirfnlru n.n.
ricufiqrr d ue oooah od nli# ro flurnr bdden fist nr:dar:vuuq"ruuil.:qn4r.rrJ:voirro.:
d?ut1gn1t

<l ?figndruJ:;'irfifi4runxu-finr:rfirud.rcflorJiu:var-u#u.r'ruq.rdudarrir
ttuutJ:;fiuqnnn[nJnnJfru"fi.rnnroqnd'r.:rJz'ir nSolaolturiuuloarn.rruri.rd'rg {am.nufiouun-.r
' fllTririoEln'j1 o ,dao iios,uro.rrfiu{rJfrl-fi ra€oTdicrrJnffi.rruei.: Taru{ri.rnYufrgmnoda
iu:o{drcJ BavBUUU::g''rEJd'nuru;{ruro{siruuil,rrfirrrn;siruHil.ri i l iutrail (uuu nue.o)
(tonCr:ul'lEJ d) Trra{rJ:vrfiun,:''lr{n4r.J1vnun-un"rrrurl.lun:il:;rfiuarnlrusolendrlil azin da
nol;nt:r{fl'n"1

/d rfiorailrs{'ru...



-6r/-

c) riisrarirs.r'rurir rf,unr:il:s duntnadn rnru{id dtaurr K{cdu6 guisg ufi .r

tolfiHrjogsrudrrri':toncr:rdoil:;nsunr:fic1?ru'r?to.:n?HrJrTfi ua;r{tf,un.nn1ilnlfl}r1sttav

t; rfi suii rii?' cia.: fr.:d

nilc.o)

( o ) uuutJt; rfi uq n nra un;nr:ilfi ffi I rurros qn4rsil: si.r
(b ) ul uu:: s r s dn u ors{ ru?o s cir uurir 16l u un :si1 uuli.ldrj iutra ri ( uuu

(o' ) dr rur ri.dlrJ:rnuunr:rJfr rifl.:.rutlgru:ricufirlru

(<) dT rurn'rd! usfu d{ nflinr?}rn1?1

( c) : r g.: t uu"ufi n H n n r : il t ; fi ut o.: q n 4 r.: il t g.i,t

b) rsncrtfirdecfio.: tfirfil

c. ntoinrt rrjdsucrs{1u tdo dT uuri.r ) rrn ;n{ns,tx ro{0fi6,NrJ tc'ir dsd

c.o fiqarnilrifitsv{''r;eirurail.:rro{si'ruurhdsouidsutu}in:ufiru rrruuf.:6o
rnlrirgdnnrs d nn o*uoh crensr/ nvi'# o'o doarew uraon dos rTsgdriruuarqrumru-firnr^rrvsirurail.:
ua ;o n:r ri rdrl ro.: q n 4r.: il t;oir

c.u TdiuriT dr.:Trioirn.j"rdn:rdr4.ootuoilooosiruililsd?onJdeutil$i uayhics
n'irontrrit{r.:riuq.:rasoirurarj.:d?ouJdeuTu}i nrrrafsdonisyr??{n1:na.r d nn otudl,) dsl
nlduyri bac v{qun'r nu bc.cd rdo.: nraliuTrrt.:45,r.:osnrrirdr.:qndr.:zo.:dcu?,.rtn,r?

a."rTfi iuuouuil'rslfi rJfi u"fisruralofi dnuzur.:ruf(fi iuilouililrstfi ilfl ffu ru
o{e?.:naarnfiosrYuvtuturafirdTarsdo?o.reirurarisdlorr]dsuh}i nrllurirdozirfnsru n.u.
ricudqn r' u: 

"oo 
al') ad asiud o,o fiutnu bddd r4o.: nTrdrrrvuusiruilr,isqndr.:il:vrir

toldcu:'ttnr: unCfiuuutirrurrirriouourruratrirt5rinrru Hlouf.:doiu:ascrn{t.Tsnur-iqtr
c.< qn4'rsrJ:v,irdtorild?,ucr?,sru (dosituailrl unvn{nsruTrjo{,rxsirurarjslrail

e;fiolfiqrunuffitsilrvsiruurlsro':siruuil.rdrrou.tdsuturin:uficu rnuuris6ion:nfrgf,nnr.r
fi nn o.lolQ mmer/ a.l{uf;i ro dlutn}r bdd6c ua;flo'rr:rrirdr.:rtuq.:rossi,'tltuil{tililsirn.jr
dn:rdr4'rsriugsne.lo{ruuilstfin qn{r.:rJrvdr{riufio.:fiqrualrifirqilrveirBHrirn:ufirunu
urfttlontvvttcsnt:nds d no o*t dl,t €s,/ a.:{ufib€ctrqunl nu,,ca,6 ritaunT{tusi,ruilil{d
antrrirdrofugooi.n'jrlnsTfiiurir4rrTilq.rn,i'rri'ntrrir6,r.:dug.:ro.:si.ruurj.:tr,tri Tprslfiuuu
uri.:dorraar.:n'ltr0ugolerngn4r.rrJ:virfrifinerltil:solrfq;IrJr{r:.:si,rurari..:lrari

c. c nr:il:v rfi uq n na unvil:;rfi u,la{tu?o.:qndr.:iltvdt n vuuurdt ooo
n v uuu rrn vfi o.lTfi n ; rruuTri sir n'h5o e n v eyc ( cyc n ; uuudutJ 6 o "j r eirurn nrd)

/c.t qndr.:il:;.i'r...



-6-

d.\D q n4'r.rri: si'rdre rildfl uc,t g{ru (iie sir Buils) ua vn dlsru rf, unr:drnupr

oirrlilstcills:ltrqnna dsrildeuturnrfipiruurisunvdrrirr16il cyn.rilr:nrr]dsuei.rurari.:Tr]rir:.r

siruuil{tuilTdderiioqndr.:rJt;irfiqoraxffin:ufirunrHfin:ufrgdnn.rsritaurr finr.rx!
n2''lt{d1}l'ltogtt.tetlNufirfincuiuf,argau?o.:siruHil.ttrad rravTdiuuouul,ratfirt6rinsru
aoarndosriu.r, uturafirtiTarsdozosgiruHilrturirrruarftfrori,rrin.:ru n.r^r. airudqo, iji u: ooodh od
n.:{ud o,o fiutRtu bddd riruun Tarstfi{nli'ruuurJ:vrf,uqnnnun;rl:;rf,unn.:ruro.r
gn4r.:il:vd1 (tond1?l4l''lstR? d rdorJ:ynounr:ficr:oprrsisd{qn4ruJ:v'idr3i,r:.rsir11uils

trailtud'lrl'arn:HrJ'rTfi n:tfinr:uJdst ar?,.'lt (iiosiruilil.r) unvn{ur.u s,rufin*rilrTfiri.nauor

nSorvi.ruuutsndr:rh;f'roun1rfic1:ondu1 rdu titu,rqrul6 rirdlroul4il1s rarildoiu:o.:
uti.tdo unrr! n cr il Bue a l rf, ufi u Tar a {il : ; rFuq n n a $n JrJ: v r8uHn{ 1u?ro{ q n4r.:il : c.tr fi o

{riruo e n r: rirrin/n os/n d I

c."l gndr.:rl:vi,rdlorrjdsunrs.tru (iiosiruuil.r) unsnrjxsru uluoirurarj.r
nfnsrufilr{ :vd'u o - d fiosfiqsunlfflrqilr;ei, Builws{sirurarirtrarin:ufi,:u rrnvritauar?fi
rirnr:yraraounrrrf;nzlr{d1r{,'r?otunrdxfidrr (rndo.:noNfi.lrno{) luri'ntrnmrrlcdritauarT{
tuqzunurifitsflr;eiruuriltor:vd'uo-6ndruiurd'ucritauntfifioqansuncufin.rrrfl,'nr.nn

tunr:fiur(6n (rndolnoufictrrs{) lud'nrnmxr{rrrrrrdritaurrT{tuqnrarrifireilrcairuuil.r
t:riu' nr r d n :u riqdn n r.: d.ttaurr tirH iu sir uu rhnfnsrufi u r{ fi riufi o ud'{d

€. s,/ . q tfi q n 4r s rt : ;ir d fi q orcr rifi n r u fi ru dar ds uu u rJ t ; fi uq n n n rn r
rlr;fiunnl,tulosqn4rsrjrvir (ronnr:uu.rstn? d rdorj:ynounrrflqt:onusisri.:qn6ruh:ir
TrJrirxoituari.:tuiltuftri'rrn*nJ'rffi n:tflnr:rilfisuf,lilvru tdogirulails) un;n{uwr nrilfin:uddfi
riruuar vrtsrtvisuuutonar:rJtsnsunl:fiqrror.du 1 Tcra{rJ:vrfiuqnnnunsilryrf,una{,'ru?o\r
qn4ruJ:v.ir fi o {rirucsnrrd.'tfn/nol/n{r

d. 6rl. b lfi r rjc s { r ufi rir d.: usi.l pYl n ru rn : : u n r : ri r rf, un r: il : c rf, uq n n n

nr:/drurrgsT udu1r.t '{ucu b nu rflun::rnr: un;fir:rsn''t::gd'urJflffinrr/Ufif0lsruduTrl
tflun:txnrtrnttn?1lnrt lars{nrirrfiurird!drrinln{ulno.: hi{ti,rucsnl:drrin/n{u/nos
rfiu{n.rutrlurird'.r

I t. s,t . n fl 1:yr n6tfl ufl xr{...



\r. nrrfinltfrs#u rilduunasgn6,r.rrJtci,l

rr.o uri.:6ladrrin.:ru n.n. nt ul 6)oodh bo n.:{ud o> fiqu,rail bc,do

rCo.: nr:u?ur:drrtrdrd.:qn4r.:il:roir ritauntfi "lun:dvifiuaqalanmvirrfiurfiiail:;ltlgil

tJo\tvl'}lltnr: dnn-grn:ctrr:nd'nlm"rd'n:rdrd'.lqrri'Nil:coimletudnr:tnr:Td rdorr.rrurilurrcu
ua;oo ar n dor.rYunr:vrafi rd r ar dou?1in r: -

t.u En6r.:rJ:v,{rdrrofirsd'urildsura?dgi.r$il1i.:ma"h..:{rim.:oiruHil.: ccfis..r

-6(,-

d. srl. en n 1 ? vr n d o u ra x r( tri rfi uTtJ rr r l r n rudid n : r rirg d n a r.: rir u u n

un;fio.:r{rrfiunr:nrsud.:ernqndr.:rJ:l.irfiqnraxffiroilr;sirttuilrrs.:druuriri4rsrrt6iauluil

rr:ufi"ru d.:tunT :vrncaufirfusia;ni{T}inc:rfiu en - d urfi tfivrrrnouodr.:fiou t o{o n^,
rdennirdfif,iqo' uur,u'anil!n?:unr:r rirGunlryrndourcicGeuSosufie?fi?1s.r1uHnn1:

n6uil1s un::: !fi suid rfi irrf, or d'.:d

nilc.o)

( ri'na iu sir u,u il.r n rinlrufi u r{l

vrrrcouoio{drursnr:rirrin/nor/n{u siaTil
(. d rd o u il"r s s ru ri r rfi un r : il : : fi urr r x u dn rn ru{d riru uar rclc du 6 s u i o rr

rudr totfirailre.:rudnd.:rancrrrfiorjr:nounr:flcr:olrrs.:n:rrJrTfi unlri'rrflunt:qril

( o ) suu rl : ; rfi uq n n n un:rJ : : rfi u r,l n { 1ut o.i Q n 6'r.: il: g.ir

(b ) uu u u r : s r s dn u nr;.: ruto.: oir uu il.1 rfi rr un y sir uil il{d il iutra ri t uu u

(r) rirrurrirdirrsi.:d..:nilJnrliln1?.1 rtnJ?1s.r.rur.rnn1?nncounr:flxr{

l l

(<) rannr:fi rfis.rdo{ tfi rfl I

c.* narrJrTfiflriuucwfim:onuncoonrh#.r flru o #o au rfioufiqurau

d.oo rduTfiiunr:uldsunrir.:ru dosirurari.:) udrfie.:rJfrrifi.:rutfinoarnr6o.r
q :r rr r u u fi rd n': ru iu fi nro ur os oir ura rh n T xfi rirrin.: ru n.r,r. ritauarT{

d.oo Qn4'xt*drdfirirdiuri.rrftqndr.:il::.irtfirir:soirurarhtrarinta'suclsslu
(-dosi'rurari.:) rrn;n{rt.rruud'r ratnq:il:;a.:dnjdsunrs.:ru doeiruyils) rrn;n{u.:,rutrari c;fior
riTiufinCuq{tilelt^tnn?1rroitfiurfiail:;nounr:fiq'r:o{'ruoi.roisqn4'rqJ::drTilo{rr.:siruuilrtu}i

Tud.:n"arn:rrjrTfi n:dnr:ujdsuc,'rs{1rJ dasirufiil.:) un;n{u.:ru rfion:xrjrTfiryIfieirrfiunr:

zo.:r1nfl

turirudrds"rfiossioTil

fi iia sir uuiluu fi outi'u d.: a {turirrin /n a.: rfi s r ri'u ra€a si r { ritin /n o.:

r1o. sn nndrlrJ:v.ir...
I



- o o -

b.en qn4rlilt;nir:;d'u vlfi,Juil't ezilu ̂ lti,Jrafir [ny:c nvu atfi,Jnfir dzsfirg

dlril6eutnlfioirurarir:;ra,jr.t{rirr.:s{rttuil.: c;fio{fidosirruil.rrufiourYuun;:;pi'urfisrriu

d.:o {ludrrin/n o.: 6 s n ri'u uto ri r.: tit rin/n o.:

t. c rfi o ra rh s{ruti r tf, un l t n l m4 dn rn ru{i4 ri'nau ar ralc du G g u i a e ud e no?ri
u ric g.t'r udn d.r ro n c r : rd a :J : ; n a u n r : fl c r : ru tr a.: n t u d rTfi un :air rfiun 1t st1 rt n0il 11,'l g $n J

( o ) uuuriufi n rirto fi rs du r:J d aulosq nd r.:rJ : y.ir Tuds riar n : lrJ rTri
(b ) uu u u r:s r s dn u rw{ rurr o{ eir uu rh rfi r un ;sir ura ri.:d rjiu?ra ri t uu u

(sn) ronnr:driiscio{ tfi1fi I

vY.rd n'nrtiu :c fiu#u{ru nr:rrl d s xd,tn{1u t do ir uuri.r ) unvn{ n {1u uni
nr:frrsdunJdsu zosgntrsrJrcdrluC.:rinn:rrJrTfi sotfiurirss,ruinudnfrx?rou!
nt,tltvirrfignriutulonT c lnsiri!.rnr:ftqun;il:ctsr{ga{yr1{rrlrrirtrfludrdrg

uncd'lrfi unr:fi rs n:cu aunT td lfl uil1 nr!1u rfl urmr tr +.rtc ucc nmecauTfi

uil,lgrun
I

o. uuu ils{u nr:iliu:;d'ufuvru n r: ril 6 sua1 ?r.r 1rr (ds sir uuil.r ) un;n rjur ru
uavnmfirgdunJdsu tarqn4r':ilz.iT tudrriarn:uJ.rlfi uuufirild {iwm:nrmrfTranrruuur4o{r
Tdn' nttp //ww w. f o res t. g o. t h/pe rsor/i n dex. ph p

u . n r dE n 4 r.: rJ : v,i rd.rtufl e 1iuTfi {u ri u ri r n o u $yr uuo n ril fi o q r n ri u rd o u
nru: l t f igunlJvt l?.:nr:ndl" j ' r f i . lgnr:r f ,noiTeriur irnouBylulJonri l i locrnriurdouto,:

fir:rtnr:uruqn4rsiltsoirtmdrmlgnr vt.Ft. ",ir€r/ urnfinrur]:;a.rcfcshJo{rxoirurail.:turi
un;nturJrTfiTfiflrirailushd.tqnd'r.rrJ:v.irlJoi'r:.:sl'tnari.:luriudr cdlifidyrf,Cfiiunurilerouuyru.l
rrril:ltflsurTsndr': lqstfiuuuufsfiouen{nrril€usouerngn6,r.rrJ:cildfinmurltrcsd

t.< lfiqn{r.::l:virf4rofirsfutildE,u,uofdoiT urari.rdnliruuuriuflnri.r?ofirs
durildsula.:qn{rsrJ:;.ir tudrrYarn:urJT Tfi uaJruuur:grsdnuru;.r1uso{siruuilrrfiruns
sitrilil.riiiliutyri (uuu nilq.o) (roncmuu,.rsras d Trrefio.:Tdiun.Jru0usoHclnnnd,rsil:;ir
vi': u d r eJ un cc y fi o.: ni ru rr r.u rfi uto u e r n {ri.: d'u rirg tr fi ud.: rirr

:vrfl suyi rfi s rda.: ri'{d

nilc.o) ri'.r ta il're

ccTrJdrttiruuristuri







 

 

 

 

ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๑ 

  

 

 

 

 

   สํานักงาน ก.พ. 

   ถนนพิษณโุลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 

      ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 

เร่ือง การบริหารอัตรากําลังลูกจางประจํา 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจงัหวัด) 

อางถึง ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ 

 ๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๔/๖๐ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ 

 ๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที ่กค ๐๔๒๘/ว ๓๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ 

 ๔. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๔ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพนัธ ๒๕๕๓ 

ส่ิงที่สงมาดวย แบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) ของตาํแหนงลูกจางประจาํ (แบบ ลปจ. ๑) 

ตามหนังสือท่ีอางถึง ๑ สํานักงาน ก.พ. ไดดําเนินการจัดระบบตําแหนงลูกจางประจํา

ของสวนราชการในสังกัดฝายบริหาร โดยจําแนกตําแหนงลูกจางประจําเปน ๔ กลุมงาน ไดแก ๑) กลุมงาน

บริการพื้นฐาน ๒) กลุมงานสนับสนุน ๓) กลุมงานชาง และ ๔) กลุมงานเทคนิคพิเศษ รวม ๓๕๖   

สายงาน รวมทั้งกําหนดระดับชั้นงานและหนาที่โดยยอของตําแหนงลูกจางประจํา และตามหนังสือ      

ที่อางถึง ๒ ไดจัดตําแหนงลูกจางประจําของทุกสวนราชการเขากลุมงานและระดับชั้นงานตามระบบ

ตําแหนงลูกจางประจําดังกลาว โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ เปนตนไป นั้น 

เพ่ือใหสวนราชการสามารถบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําไดอยางคลองตัว 

สอดคลองกับการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจและความจําเปนของสวนราชการ อยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล สํานักงาน ก.พ. จึงกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการใหสวนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. การบริหารอัตรากําลังลูกจางประจํา 

๑.๑ การปรับระดับชั้นงาน 

สวนราชการสามารถปรับระดับชั้นงานของตําแหนงลูกจางประจําจากระดับ ๑ 

เปนระดับ ๒ หรือจากระดับ ๒ เปนระดับ ๓ หรือจากระดับ ๓ เปนระดับ ๔ ได เม่ือผูดํารงตําแหนง             

มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไวสําหรับตําแหนงที่สูงกวาตามหนังสือท่ี 

อางถึง ๓  ทั้งนี้ ไมเกินระดับสูงสุดในแตละสายงาน (ช่ือตําแหนง) ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไวตาม

หนังสือที่อางถึง ๑ 

๑.๒ การเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหนง) และกลุมงาน 

สวนราชการสามารถเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหนง) ลูกจางประจํา ทั้งตําแหนง

ภายในกลุมงานเดียวกันและตางกลุมงานได เพ่ือความเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะงาน รวมถึง

ความจําเปน ภารกิจของสวนราชการ และประโยชนของทางราชการ ดังนี้ 



 ๒ 

๑.๒.๑ สายงาน (ช่ือตําแหนง) ที่เปล่ียนใหม ตองเปนตําแหนงที่สํานักงาน 

ก.พ. ไดกําหนดช่ือตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบโดยยอของตําแหนงไวตามหนังสือที่อางถึง ๑ 

และกระทรวงการคลังไดกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและอัตราคาจางไวตามหนังสือที่อางถึง ๓ 

๑.๒.๒ การเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหนง)/กลุมงานที่ลูกจางประจําครอง

ตําแหนงอยูเดิมเปนสายงาน (ช่ือตําแหนง) ใด กลุมงานใดนั้น ผูครองตําแหนงจะตองมีความรู

ความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไวตามหนังสือที่อางถึง ๓ 

และสวนราชการจะตองมอบหมายใหผูครองตําแหนงนั้นปฏิบัติงานโดยสอดคลองตรงตามหนาที่ความ

รับผิดชอบของตําแหนงตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไวตามหนังสือที่อางถึง ๑ ดวย 

๑.๓ การตัดโอนอัตรากําลัง 

ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ สวนราชการ

สามารถตัดโอนอัตรากําลังลูกจางประจําภายในสวนราชการได เพ่ือความเหมาะสมและสอดคลองกับ

ภาระหนาที่ของสวนราชการ 

๒. ใหสวนราชการจัดทํารายละเอียดคําบรรยายลักษณะงานของตําแหนงลูกจางประจํา

ทุกตําแหนงของสวนราชการ ตามแบบ ลปจ. ๑ ในส่ิงท่ีสงมาดวย โดยจะตองสอดคลองกับหนาที่โดย

ยอของตําแหนงที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไวตามหนังสือที่อางถึง ๑ เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการบริหาร

อัตรากําลังลูกจางประจําของสวนราชการ  ทั้งนี้ เมื่อสวนราชการมีการบริหารอัตรากําลังตามขอ ๑     

ในตําแหนงใด ใหปรับปรุงคําบรรยายลักษณะงานของตําแหนงนั้นใหสอดคลองกับสายงาน           

(ช่ือตําแหนง) และระดับชั้นงานของตําแหนงนั้น ดวย 

๓. สวนราชการจะสามารถดําเนินการบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําตามขอ ๑ ได  

เมื่อสวนราชการไดมีคําส่ังแตงตั้งลูกจางประจําเขากลุมงานและระดับชั้นงานของตําแหนงใหมแลว     

ซึ่งถือวาการจัดตําแหนงลูกจางประจําของสวนราชการตามระบบตําแหนงใหม ตามหนังสือที่อางถึง ๑ 

เสร็จสมบูรณ และมีผลตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ เปนตนไป 

๔. การแตงตั้งลูกจางประจําใหดํารงตําแหนงจากผลของการปรับระดับชั้นงานของ

ตําแหนง การเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหนง)/กลุมงาน หรือตัดโอนอัตรากําลังลูกจางประจําดังกลาว  

ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

๕. เมื่อสวนราชการไดดําเนินการปรับระดับชั้นงานของตําแหนง เปล่ียนสายงาน    

(ช่ือตําแหนง)/กลุมงาน หรือตัดโอนอัตรากําลังลูกจางประจําตามขอ ๑ แลว ใหแจงผลการดําเนินการ

พรอมแบบ ลปจ. ๑ ของตําแหนงเดิมและตําแหนงที่ปรับใหม ใหสํานักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลาง

ทราบภายใน ๓๐ วัน      

๖. ในชวงระหวางวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันกอนวันที่หนังสือฉบับนี้มีผลใชบังคับ 

ซึ่งสวนราชการไดหยุดการดําเนินการใดๆ เก่ียวกับการปรับระดับชั้นงานของตําแหนง การเปลี่ยน

ตําแหนง และการตัดโอนอัตรากําลังลูกจางประจําตามหนังสือที่อางถึง ๔  หากมีกรณีที่สํานักงาน ก.พ. 

หรือสวนราชการไดอนุมัติการปรับระดับชั้นงานของตําแหนง การเปลี่ยนตําแหนง และการตัดโอน

อัตรากําลังลูกจางประจําตามระบบเดิมไวแลว แตสวนราชการไดชะลอการดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ 



 ๓ 

ไวกอน ใหสวนราชการสามารถดําเนินการในสวนที่เก่ียวของนั้นตอไปจนแลวเสร็จ และใหมีผลยอนหลงัไป

ไมกอนวันที่สํานักงาน ก.พ. หรือสวนราชการอนุมัติการปรับระดับชั้นงานของตําแหนง การเปลี่ยน

ตําแหนง หรือการตัดโอนอัตรากําลังลูกจางประจําดังกลาวได โดยการดําเนินการตองสอดคลองตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดดวย  ทั้งนี้ ใหสวนราชการแจงผลการดําเนินการ

ดังกลาวใหสํานักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลางทราบเพื่อดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป  ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบ

ดวยแลว 

ขอแสดงความนับถือ 

                                                                            
           (นางเบญจวรรณ  สรางนิทร) 
                                             เลขาธกิาร ก.พ. 

สํานักพัฒนาระบบจาํแนกตาํแหนงและคาตอบแทน 

ศูนยบริหารกาํลังคนภาครัฐ  

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๗ 

โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗ 

e-mail : cwf@ocsc.go.th 

 

 

 



แบบ ลปจ. 1 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา 

ชื่อสวนราชการ..................................................... 

1. ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง * 

รหัสตําแหนง  : 

กลุมงาน  : 
ชื่อตําแหนง : 

จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : ระดับตําแหนง : 

 

2. รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาที่ความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)   

ตําแหนงเลขที่ ..........................                   สังกัด .............................................................................. 

1. .............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

3. .............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

  

 

หมายเหตุ      

*   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 

**  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553  

ชื่อผูดํารงตําแหนง : ……………………………….. 

วันที่ดํารงตําแหนง :   ........../........./.......... 

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..…../….…/…… 
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(เอกสารหมายเลข 1) 

 

 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

การขอปรบัระดับชั้นงาน 

ของลูกจ้างประจํา 

เพื่อปรบัระดับชั้นงาน 

(ระดับ 1-4) 



แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานของลกูจ้างประจํา 

ในสังกัดกรมป่าไม้ เพือ่พิจารณาปรับระดับชั้นงาน (ระดับ 1-4) 

 
 

ตอนที่ 1   ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน 
 

 

1) ช่ือ-สกุล ........................................................................วุฒิการศึกษา ...................................... 
 

 2)  ปัจจุบันตําแหน่ง ............................................ ระดับ ............ ฝ่าย/กลุ่ม ..................................... 
 

      สังกัด ....................................................... เมื่อวันที่ ................................................................ 
     

      ค่าจ้างปัจจุบัน ................................... บาท  โทรศพัท์เคลื่อนที่ (mobile) ............................. 
   

      (สําหรับผูที้่ไม่ได้เลื่อนขั้นค่าจ้างเพราะถูกลงโทษทางวินัย จะสามารถปรับระดับชั้นงานได้ไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติ  

       ได้รับการเล่ือนข้ันค่าจ้าง)    
 

3)  ประวัติการฝึกอบรม (ถ้ามี) 
 

      ............................................................................................................................................... 
 

      ............................................................................................................................................... 
 

      ............................................................................................................................................... 
 

      ............................................................................................................................................... 

 

4)  ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย (ถ้ามี) 
 

      ............................................................................................................................................... 
 

      ............................................................................................................................................... 
 

      ...............................................................................................................................................  

  

      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ 

 

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

                                                                             (..................................... ) 

                                                                       วันที่.........../.................../............ 
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ตอนที่ 2 หน้าที่โดยย่อและปริมาณงานที่ได้ปฏิบัติย้อนหลัง 3 ปี 

 

 

 

รายการ 

ปริมาณงาน 

ปีที่ 1 

ระหว่าง 

วันที่                     . 

ถึงวันที่                  . 

ปีที่ 2 

ระหว่าง 

วันที่                     . 

ถึงวันที่                  . 

ปีที่ 3 

ระหว่าง 

วันที่                     . 

ถึงวันที่                  . 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

ฯลฯ    

 

คํารับรองของผู้บังคับบัญชา (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน) 

 

              ได้ตรวจสอบปริมาณงานของ.................................................................ที่นําเสนอแล้วเห็นว่า 

ถูกต้อง ตรงความจริงทกุประการ 

               ความเห็นอ่ืน (ถ้ามี)............................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 

                                                           ลงชื่อผู้ประเมิน ......................................................... 

                       (........................................................) 

                                                                  ตําแหน่ง ........................................................ 

                                                                    วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ............ 
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ตอนที่ 3  การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 

 

องค์ประกอบท่ีใช้พิจารณาในการประเมิน 

เกณฑ์ความเหมาะสมกับตําแหน่งนี้ 

คะแนนเต็ม 

(100) 

คะแนน 

ที่ได้ 
หมายเหตุ 

หมวดที่ 1   องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (30) 

     1.1  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

            ก) พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ 

                ความชํานาญการ ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติ 

                และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่ง รวมทั้ง 

                การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ 

            ข) พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน 

                ให้สําเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยคํานึงถึง 

                ความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์และงาน 

                เสร็จทันเวลา ทั้งน้ี ให้รวมถึงความสามารถใน 

                การแก้ปัญหา เชาว์ปัญญา และความถนัด 

                เฉพาะงาน  ฯลฯ 

     1.2  ความรับผิดชอบต่อหน้าที ่

            โดยพิจารณาจากความต้ังใจความเต็มใจ และ 

            ความมุ่งม่ันที่จะทํางานที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จ 

            และเป็นผลดีแก่ทางราชการ การไม่ละเลยต่องาน 

            และพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดข้ึน ฯลฯ 

หมวดที่ 2   ความประพฤติ (20) 

     พิจารณาจากอุปนิสัย การรกัษา พฤติกรรม ประวัติการ

ทํางาน รวมทั้งการปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของจรรยาของ

ข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตาม 

นโยบายและแบบแผนของทางราชการและเรื่องอื่น ๆ ที่ 

เกี่ยวกับความประพฤติที่ผู้บงัคับบัญชาเห็นสมควร 

หมวดที่ 3  คุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง (50) 

     3.1 ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์  

           พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ

แนวทางเทคนิควิธีการหรือสิง่ใหม่ๆ  มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ

ทํางาน การปรับปรุงงาน  ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ 

และมีความคิดสร้างสรรค์ การทํางานยาก หรืองานใหม่ให้สําเร็จ

เป็นผลดี 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

10 
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ตอนที่ 3  (ตอ่) การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

 

องค์ประกอบท่ีใช้พิจารณาในการประเมิน 

เกณฑ์ความเหมาะสมกับตําแหน่งนี้ 

คะแนนเต็ม 

(100) 

คะแนน 

ที่ได้ 
หมายเหตุ 

     3.2 ทศันคติและแรงจูงใจ 

            พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีต่อประชาชนระบบราชการ 

และงานในหน้าที่ ความจงรักภกัดีต่อหน่วยงาน  แนวความคิด 

ความเชื่อและอุดมการณ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายโครงการหรือ

แผนงาน ท่ีรับผิดชอบ 

     3.3 ความเป็นผู้นํา 

            พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล  

การตัดสินใจการวางแผน การมอบแผนงาน การให้คําแนะนํา

และพัฒนาการควบคุมงาน ความใจกว้าง และยอมรับฟัง  

ความคิดเห็นของผู้อ่ืน ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้งกว้างขวาง

รอบคอบและยุติธรรม  ฯลฯ 

     3.4 บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 

           พิจารณาการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  

ความหนักแน่นม่ังคงในอารมณ์ ความเชื่อม่ันในตนเอง ตลอดจน

กิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสม 

     3.5 การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ ์

            พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับ

สถานการณ์ สงัคม และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ  ความยืดหยุ่นและ

ความสามารถทํางานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงานและ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา 

ความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับผู้อ่ืน 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

  

รวม 100   

 

หมายเหตุ  ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 (75 คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์) 
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ความเห็นของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน) 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 

                                                           ลงชื่อผู้ประเมิน ......................................................... 

                       (........................................................) 

                                                                 ตาํแหน่ง ........................................................ 

                                                                   วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ............ 

 

สรุปผลการประเมิน  

   (   )  ผ่านการประเมิน  (คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75)  เนื่องจาก (ให้เหตุผลประกอบ)……………….………. 

                   ................................................................................................................................................. 

          ................................................................................................................................................. 

             (   )  ไม่ผ่านการประเมิน (คะแนนต่ํากว่าร้อยละ 75) เนือ่งจาก (ให้เหตุผลประกอบ)………………….……… 

                   ................................................................................................................................................. 

          ................................................................................................................................................. 

 

     

 

                                                           ลงชื่อผู้ประเมิน ......................................................... 

                       (........................................................) 

                                      ผู้อํานวยการสํานัก/กอง/กลุ่ม ................................................................    

                               วันท่ี ........ เดือน ..................... พ.ศ. ............... 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหน่งลูกจ้างประจํากรมป่าไม ้

(ตําแหน่งเดิม) 
 
 

1. ข้อมูลเกีย่วกับตําแหน่ง* 
 

 

 

รหัสตําแหน่ง :  …. 
 

 

ช่ือตําแหน่ง : ……………..……  

กลุ่มงาน : ………..….. 
 

 

จํานวนผู้ใต้บงัคับบัญชา (ถ้ามี) : ……………. 

 

ระดับตําแหน่ง :   ………..……. 
 

 
 

2. รายละเอียดตําแหน่งคําบรรยายลักษณะงาน** 

    ตําแหน่งเลขที่ ………….…….. 
 

 

 

สังกัด  ................................. 
 

 

     

    1. ...................................................................................  

    2. ................................................................................... 

    3. ................................................................................... 
 

    4. ปฏิบตัิงานอื่นตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย  

 
 

                                                                               ***  ...................................... 
 

                                                                                       (...................................) 
 

                                                                             ตําแหน่ง..................................... 

                                                                        สว่น/กลุม่/ฝา่ย.................................... 
 

 

 
 

ช่ือผู้ดํารงตําแหน่ง :  ................................ 
 

 

วันท่ีจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..........................  

วันดํารงตําแหน่ง**** .................................. 
 

 

หมายเหตุ 

*  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 

**     ต้องสอดคล้องกับหน้าที่โดยย่อของตําแหน่งตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14  

          ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553  

***   ผูบั้งคับบัญชาช้ันต้นลงนามกํากับ 

****  วันที่ดํารงตําแหน่ง หมายถงึ วนัที่ไดรั้บการบรรจุ/วันที่เปลี่ยนตําแหน่งปัจจุบัน หรือวันที่ปฏบัิติงานจริง (ตามขอ้ 2) 

ลปจ.1 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหน่งลูกจ้างประจํากรมป่าไม ้

 (ตําแหน่งใหม่) 
 

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่ง * 

รหัสตําแหน่ง  :  ……………. 
ช่ือตําแหน่ง  :  …………..…………. 

กลุ่มงาน  :  ……………… 

จํานวนผู้ใต้บังคับบัญชา  (ถ้ามี)  :  ……………. ระดับตําแหน่ง  :  …………………..……. 
 

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** 

     ตําแหน่งเลขที่  ………………….                                สังกัด    ................................................................. 

 

     1.  ................................................................................... 

           

     2.  ................................................................................... 

            

     3.  .................................................................................. 

      

     4.  ................................................................................... 

               

      5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

         

                                                                                             ***     ………………………………………. 

                                                                                                     (.......................................) 

                                                                                           ตําแหน่ง....................................... 

                                                                                       ส่วน/กลุม่/ฝ่าย ................................. 
 

 

ช่ือผูด้ํารงตําแหน่ง  :  ……………………………… 
วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน :  …………………….. 

วันที่ดํารงตําแหน่ง ****  ………………………… 

 

หมายเหตุ 

*       ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว14  ลงวันที่  31  มีนาคม  2553 

**     ต้องสอดคล้องกับหน้าที่โดยย่อของตําแหน่งตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว14   

         ลงวันที่  31  มีนาคม  2553 

***    ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นลงนามกํากับ 

****  วันที่ดํารงตําแหน่ง  หมายถึง  วันที่ได้รับการบรรจุ  /  วันที่เปลี่ยนตําแหน่งปัจจุบัน  หรือวันที่ปฏิบัติงานจริง  (ตามข้อ 2) 

 

ลปจ.1 



(ตัวอย่าง) 

 

หนังสือแสดงความยินยอม 

 

                                                                                             เขียนที่.................................................................   

  วันที ่.............. เดือน .............................. พ.ศ. ............. 

 

  ข้าพเจ้า .......................................... เป็นลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง  ................................................  

ระดับ ............... สังกัด .................................................................................................................................... 

มีความประสงค์ขอปรับระดับช้ันงานให้สูงข้ึนเป็นตําแหน่ง .................................................. ระดับ .................. 

และมีความยินยอมให้กรมป่าไม้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตามข้อ 9 ของระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจํา

ของส่วนราชการ พ.ศ.2547 หลังจากท่ีกรมป่าไม้ได้มีคําส่ังแต่งต้ังลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่งใหม่แล้ว 

  

 

  

                                                 ลงชื่อ ......................................................... 

                   (........................................................) 

                            วนัที่ .............. / ........................... / ................   . 

 

 



 

(เอกสารหมายเลข 2) 

 

 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

การขอปรบัระดับชั้นงาน 

ของลูกจ้างประจํา 

เพื่อปรบัระดับชั้นงาน 

(ตําแหน่งพนกังานพิมพ์  

ระดับ 1-3) 



แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานของลกูจ้างประจํา 

ในสังกัดกรมป่าไม้ เพือ่พิจารณาปรับระดับชั้นงาน (พนักงานพิมพ์ ระดับ 1-3) 

 
 

ตอนที่ 1   ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน 
 

 

1) ช่ือ-สกุล ........................................................................วุฒิการศึกษา ...................................... 
 

 2)  ปัจจุบันตําแหน่ง ............................................ ระดับ ............ ฝ่าย/กลุ่ม ..................................... 
 

      สังกัด ....................................................... เมื่อวันที่ ................................................................ 
     

      ค่าจ้างปัจจุบัน ................................... บาท  โทรศพัท์เคลื่อนที่ (mobile) ............................. 
   

      (สําหรับผูที้่ไม่ได้เลื่อนขั้นค่าจ้างเพราะถูกลงโทษทางวินัย จะสามารถปรับระดับชั้นงานได้ไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติ  

       ได้รับการเล่ือนข้ันค่าจ้าง)    
 

3)  ประวัติการฝึกอบรม (ถ้ามี) 
 

      ............................................................................................................................................... 
 

      ............................................................................................................................................... 
 

      ............................................................................................................................................... 
 

      ............................................................................................................................................... 

 

4)  ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย (ถ้ามี) 
 

      ............................................................................................................................................... 
 

      ............................................................................................................................................... 
 

      ...............................................................................................................................................  

  

      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ 

 

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

                                                                             (..................................... ) 

                                                                       วันที่.........../.................../............ 
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ตอนที่ 2 หน้าที่โดยย่อและปริมาณงานที่ได้ปฏิบัติย้อนหลัง 3 ปี 

 

 

 

รายการ 

ปริมาณงาน 

ปีที่ 1 

ระหว่าง 

วันที่                     . 

ถึงวันที่                  . 

ปีที่ 2 

ระหว่าง 

วันที่                     . 

ถึงวันที่                  . 

ปีที่ 3 

ระหว่าง 

วันที่                     . 

ถึงวันที่                  . 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

ฯลฯ    

 

คํารับรองของผู้บังคับบัญชา (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน) 

 

              ได้ตรวจสอบปริมาณงานของ.................................................................ที่นําเสนอแล้วเห็นว่า 

ถูกต้อง ตรงความจริงทกุประการ 

               ความเห็นอ่ืน (ถ้ามี)............................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 

                                                           ลงชื่อผู้ประเมิน ......................................................... 

                       (........................................................) 

                                                                  ตําแหน่ง ........................................................ 

                                                                    วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ............ 
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ตอนที่ 3  การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 

 

องค์ประกอบท่ีใช้พิจารณาในการประเมิน 

เกณฑ์ความเหมาะสมกับตําแหน่งนี้ 

คะแนนเต็ม 

(100) 

คะแนน 

ที่ได้ 
หมายเหตุ 

หมวดที่ 1   องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (30) 

     1.1  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

            ก) พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ 

                ความชํานาญการ ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติ 

                และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่ง รวมทั้ง 

                การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ 

            ข) พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน 

                ให้สําเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยคํานึงถึง 

                ความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์และงาน 

                เสร็จทันเวลา ทั้งน้ี ให้รวมถึงความสามารถใน 

                การแก้ปัญหา เชาว์ปัญญา และความถนัด 

                เฉพาะงาน  ฯลฯ 

     1.2  ความรับผิดชอบต่อหน้าที ่

            โดยพิจารณาจากความต้ังใจความเต็มใจ และ 

            ความมุ่งม่ันที่จะทํางานที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จ 

            และเป็นผลดีแก่ทางราชการ การไม่ละเลยต่องาน 

            และพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดข้ึน ฯลฯ 

หมวดที่ 2   ความประพฤติ (20) 

     พิจารณาจากอุปนิสัย การรกัษา พฤติกรรม ประวัติการ

ทํางาน รวมทั้งการปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของจรรยาของ

ข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตาม 

นโยบายและแบบแผนของทางราชการและเรื่องอื่น ๆ ที่ 

เกี่ยวกับความประพฤติที่ผู้บงัคับบัญชาเห็นสมควร 

หมวดที่ 3  คุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง (50) 

     3.1 ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์  

           พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ

แนวทางเทคนิควิธีการหรือสิง่ใหม่ๆ  มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ

ทํางาน การปรับปรุงงาน  ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ 

และมีความคิดสร้างสรรค์ การทํางานยาก หรืองานใหม่ให้สําเร็จ

เป็นผลดี 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

10 
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ตอนที่ 3  (ตอ่) การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง 

 

องค์ประกอบท่ีใช้พิจารณาในการประเมิน 

เกณฑ์ความเหมาะสมกับตําแหน่งนี้ 

คะแนนเต็ม 

(100) 

คะแนน 

ที่ได้ 
หมายเหตุ 

     3.2 ทศันคติและแรงจูงใจ 

            พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีต่อประชาชนระบบราชการ 

และงานในหน้าที่ ความจงรักภกัดีต่อหน่วยงาน  แนวความคิด 

ความเชื่อและอุดมการณ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายโครงการหรือ

แผนงาน ท่ีรับผิดชอบ 

     3.3 ความเป็นผู้นํา 

            พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล  

การตัดสินใจการวางแผน การมอบแผนงาน การให้คําแนะนํา

และพัฒนาการควบคุมงาน ความใจกว้าง และยอมรับฟัง  

ความคิดเห็นของผู้อ่ืน ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้งกว้างขวาง

รอบคอบและยุติธรรม  ฯลฯ 

     3.4 บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 

           พิจารณาการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  

ความหนักแน่นม่ังคงในอารมณ์ ความเชื่อม่ันในตนเอง ตลอดจน

กิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสม 

     3.5 การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ ์

            พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับ

สถานการณ์ สงัคม และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ  ความยืดหยุ่นและ

ความสามารถทํางานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงานและ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา 

ความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับผู้อ่ืน 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

  

รวม 100   

 

หมายเหตุ  ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 (75 คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์) 
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ความเห็นของผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน) 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 

                                                           ลงชื่อผู้ประเมิน ......................................................... 

                       (........................................................) 

                                                                 ตาํแหน่ง ........................................................ 

                                                                   วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ............ 

 

สรุปผลการประเมิน  

   (   )  ผ่านการประเมิน  (คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75)  เนื่องจาก (ให้เหตุผลประกอบ)……………….………. 

                   ................................................................................................................................................. 

          ................................................................................................................................................. 

             (   )  ไม่ผ่านการประเมิน (คะแนนต่ํากว่าร้อยละ 75) เนือ่งจาก (ให้เหตุผลประกอบ)………………….……… 

                   ................................................................................................................................................. 

          ................................................................................................................................................. 

 

     

 

                                                           ลงชื่อผู้ประเมิน ......................................................... 

                       (........................................................) 

                                      ผู้อํานวยการสํานัก/กอง/กลุ่ม ................................................................    

                               วันท่ี ........ เดือน ..................... พ.ศ. ............... 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหน่งลูกจ้างประจํากรมป่าไม ้

(ตําแหน่งเดิม) 
 
 

1. ข้อมูลเกีย่วกับตําแหน่ง* 
 

 

 

รหัสตําแหน่ง :  …. 
 

 

ช่ือตําแหน่ง : ……………..……  

กลุ่มงาน : ………..….. 
 

 

จํานวนผู้ใต้บงัคับบัญชา (ถ้ามี) : ……………. 

 

ระดับตําแหน่ง :   ………..……. 
 

 
 

2. รายละเอียดตําแหน่งคําบรรยายลักษณะงาน** 

    ตําแหน่งเลขที่ ………….…….. 
 

 

 

สังกัด  ................................. 
 

 

     

    1. ...................................................................................  

    2. ................................................................................... 

    3. ................................................................................... 
 

    4. ปฏิบตัิงานอื่นตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย  

 
 

                                                                               ***  ...................................... 
 

                                                                                       (...................................) 
 

                                                                             ตําแหน่ง..................................... 

                                                                        สว่น/กลุม่/ฝา่ย.................................... 
 

 

 
 

ช่ือผู้ดํารงตําแหน่ง :  ................................ 
 

 

วันท่ีจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..........................  

วันดํารงตําแหน่ง**** .................................. 
 

 

หมายเหตุ 

*  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 

**     ต้องสอดคล้องกับหน้าที่โดยย่อของตําแหน่งตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14  

          ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553  

***   ผูบั้งคับบัญชาช้ันต้นลงนามกํากับ 

****  วันที่ดํารงตําแหน่ง หมายถงึ วนัที่ไดรั้บการบรรจุ/วันที่เปลี่ยนตําแหน่งปัจจุบัน หรือวันที่ปฏบัิติงานจริง (ตามขอ้ 2) 

ลปจ.1 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหน่งลูกจ้างประจํากรมป่าไม ้

 (ตําแหน่งใหม่) 
 

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่ง * 

รหัสตําแหน่ง  :  ……………. 
ช่ือตําแหน่ง  :  …………..…………. 

กลุ่มงาน  :  ……………… 

จํานวนผู้ใต้บังคับบัญชา  (ถ้ามี)  :  ……………. ระดับตําแหน่ง  :  …………………..……. 
 

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** 

     ตําแหน่งเลขที่  ………………….                                สังกัด    ................................................................. 

 

     1.  ................................................................................... 

           

     2.  ................................................................................... 

            

     3.  .................................................................................. 

      

     4.  ................................................................................... 

               

      5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

         

                                                                                             ***     ………………………………………. 

                                                                                                     (.......................................) 

                                                                                           ตําแหน่ง....................................... 

                                                                                       ส่วน/กลุม่/ฝ่าย ................................. 
 

 

ช่ือผูด้ํารงตําแหน่ง  :  ……………………………… 
วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน :  …………………….. 

วันที่ดํารงตําแหน่ง ****  ………………………… 

 

หมายเหตุ 

*       ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว14  ลงวันที่  31  มีนาคม  2553 

**     ต้องสอดคล้องกับหน้าที่โดยย่อของตําแหน่งตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว14   

         ลงวันที่  31  มีนาคม  2553 

***    ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นลงนามกํากับ 

****  วันที่ดํารงตําแหน่ง  หมายถึง  วันที่ได้รับการบรรจุ  /  วันที่เปลี่ยนตําแหน่งปัจจุบัน  หรือวันที่ปฏิบัติงานจริง  (ตามข้อ 2) 

 

ลปจ.1 



(ตัวอย่าง) 

 

หนังสือแสดงความยินยอม 

 

                                                                                             เขียนที่.................................................................   

  วันที ่.............. เดือน .............................. พ.ศ. ............. 

 

  ข้าพเจ้า .......................................... เป็นลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง  ................................................  

ระดับ ............... สังกัด .................................................................................................................................... 

มีความประสงค์ขอปรับระดับช้ันงานให้สูงข้ึนเป็นตําแหน่ง .................................................. ระดับ .................. 

และมีความยินยอมให้กรมป่าไม้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตามข้อ 9 ของระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจํา

ของส่วนราชการ พ.ศ.2547 หลังจากท่ีกรมป่าไม้ได้มีคําส่ังแต่งต้ังลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่งใหม่แล้ว 

  

 

  

                                                 ลงชื่อ ......................................................... 

                   (........................................................) 

                            วนัที่ .............. / ........................... / ................   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการทดสอบพิมพ์เพื่อปรับระดับช้ันงาน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพ่ือขอปรับระดับช้ันงานลูกจ้างประจํา อย่างน้อย  3 คน โดยให้

ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโสข้ึนไป เป็นประธาน และ

แต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ/ปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน/

ปฏิบัติงานข้ึนไป เป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน และกรรมการและเลขานุการ 1 คน โดยจัดทําเป็น

คําส่ังสํานัก/กอง/กลุ่ม ให้ผู้อํานวยการสํานัก/กอง/กลุ่ม เป็นผู้ลงนามในคําส่ัง   

2. ในการทดสอบพิมพ์แต่ละคร้ังไม่ควรเกิน 3 – 5 นาที ทดสอบอย่างน้อย 2 ครั้ง เลือกครั้งที่ดีที่สุด 

 

ตัวอย่างวิธีคิดคําเป็นนาทีละ สําหรับ “ภาษาไทย”  

จํานวนดีดที่พิมพ์ได้ทั้งหมด 1,280 ดีด  

คิดเป็นจํานวนคํา (หาร 4) ได้ 1,280 ÷ 4 = 320 คํา  

คิดคําผิด 10 คํา (คูณ 10) ได้ 10 x 10 = 100  

(เอาไปลบออกจากจํานวนคําที่พิมพ์ได้) 

คงพิมพ์ได้ 320 – 100 = 220 คํา  

ให้เวลาพิมพ์ 5 นาที (หาร 5)  

ดังนั้น พิมพ์ได้นาทีละ = 220 ÷ 5 = 44 คํา/นาที 

 

ตัวอย่างวิธีคิดคําเป็นนาทีละ สําหรับ “ภาษาต่างประเทศ”  

จํานวนดีดที่พิมพ์ได้ทั้งหมด 1,800 ดีด  

คิดเป็นจํานวนคํา (หาร 4) ได้ 1,800 ÷ 5 = 360 คํา  

คิดคําผิด 10 คํา (คูณ 10) ได้ 10 x 10 = 100 

(เอาไปลบออกจากจํานวนคําที่พิมพ์ได้) 

คงพิมพ์ได้ 360 - 100 = 260 คํา  

ให้เวลาพิมพ์ 5 นาที (หาร 5)  

ดังนั้น พิมพ์ได้นาทีละ = 260 ÷ 5 = 52 คํา/นาที 

 

ทั้งนี้  ให้ส่งสําเนาคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพร้อมทั้งคะแนนการทดสอบให้กรมป่าไม ้

 



 

(เอกสารหมายเลข 3) 

 

 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

การขอปรบัระดับชั้นงาน 

ของลูกจ้างประจํา 

เพื่อปรบัระดับชั้นงาน 

(ระดับหัวหน้างาน)  



แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานของลกูจ้างประจํา 

ในสังกัดกรมป่าไม้ เพือ่พิจารณาปรับระดับชั้นงาน (หัวหน้างาน) 

 
 

ตอนที่ 1   ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการประเมิน 
 

 

1) ช่ือ-สกุล ........................................................................วุฒิการศึกษา ...................................... 
 

 2)  ปัจจุบันตําแหน่ง ............................................ ระดับ ............ ฝ่าย/กลุ่ม ..................................... 
 

      สังกัด ....................................................... เมื่อวันที่ ..................................................................... 
     

      ค่าจ้างปัจจุบัน ................................... บาท  โทรศพัท์เคลื่อนที่ (mobile) ............................. 
   

      (สําหรับผูที้่ไม่ได้เลื่อนขั้นค่าจ้างเพราะถูกลงโทษทางวินัย จะสามารถปรับระดับชั้นงานได้ไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติ  

       ได้รับการเล่ือนข้ันค่าจ้าง)    

3) ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่หัวหน้างาน เมื่อวันที่...................................  คําส่ัง........................... 

4)  ประวัติการฝึกอบรม (ถ้ามี) 
 

      ............................................................................................................................................... 
 

      ............................................................................................................................................... 
 

      ............................................................................................................................................... 
 

5)  ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย (ถ้ามี) 
 

      ............................................................................................................................................... 
 

      ............................................................................................................................................... 
 

      ...............................................................................................................................................  

  

      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ 

 

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

                                                                             (..................................... ) 

                                                                       วันที่.........../.................../............ 
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ตอนที่ 2  หน้าที่และปริมาณงานที่ได้ปฏิบัติย้อนหลัง 3 ปี 

 

 

 

รายการ 

ปริมาณงาน 

ปีที่ 1 

ระหว่าง 

วันที่                     . 

ถึงวันที่                  . 

ปีที่ 2 

ระหว่าง 

วันที่                     . 

ถึงวันที่                  . 

ปีที่ 3 

ระหว่าง 

วันที่                     . 

ถึงวันที่                  . 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

ฯลฯ    

 

คํารับรองของผู้บังคับบัญชา (ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน) 

 

              ได้ตรวจสอบปริมาณงานของ.................................................................ที่นําเสนอแล้วเห็นว่า 

ถูกต้อง ตรงความจริงทกุประการ 

               ความเห็นอ่ืน (ถ้ามี)............................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 

 

                                                         ลงชื่อผู้ประเมิน ......................................................... 

                       (........................................................) 

                                                                  ตําแหน่ง ........................................................ 

                                                                    วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ............ 
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ตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สําหรับคณะกรรมการ) 

 

องค์ประกอบท่ีใช้พิจารณาในการประเมิน 

เกณฑ์ความเหมาะสมกับตําแหน่งนี้ 

คะแนนเต็ม 

(100) 

คะแนน 

ที่ได้ 
หมายเหตุ 

หมวดที่ 1   องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (30) 

     1.1  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

            ก) พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์ 

                ความชํานาญการ ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติ 

                และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่ง รวมทั้ง 

                การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ 

            ข) พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน 

                ให้สําเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยคํานึงถึง 

                ความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์และงาน 

                เสร็จทันเวลา ทั้งน้ี ให้รวมถึงความสามารถใน 

                การแก้ปัญหา เชาว์ปัญญา และความถนัด 

                เฉพาะงาน  ฯลฯ 

     1.2  ความรับผิดชอบต่อหน้าที ่

            โดยพิจารณาจากความต้ังใจความเต็มใจ และ 

            ความมุ่งม่ันที่จะทํางานที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จ 

            และเป็นผลดีแก่ทางราชการ การไม่ละเลยต่องาน 

            และพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดข้ึน ฯลฯ 

หมวดที่ 2   ความประพฤติ (20) 

     พิจารณาจากอุปนิสัย การรกัษา พฤติกรรม ประวัติการ

ทํางาน รวมทั้งการปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของจรรยาของ

ข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตาม 

นโยบายและแบบแผนของทางราชการและเรื่องอื่น ๆ ที่ 

เกี่ยวกับความประพฤติที่ผู้บงัคับบัญชาเห็นสมควร 

หมวดที่ 3  คุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง (50) 

     3.1 ความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์  

           พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ

แนวทางเทคนิควิธีการหรือสิง่ใหม่ๆ  มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ

ทํางาน การปรับปรุงงาน  ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ 

และมีความคิดสร้างสรรค์ การทํางานยาก หรืองานใหม่ให้สําเร็จ

เป็นผลดี 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

10 
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ตอนที่ 3  (ตอ่)  การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สําหรับคณะกรรมการ) 

 

องค์ประกอบท่ีใช้พิจารณาในการประเมิน 

เกณฑ์ความเหมาะสมกับตําแหน่งนี้ 

คะแนนเต็ม 

(100) 

คะแนน 

ที่ได้ 
หมายเหตุ 

     3.2 ทศันคติและแรงจูงใจ 

            พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีต่อประชาชนระบบราชการ 

และงานในหน้าที่ ความจงรักภกัดีต่อหน่วยงาน  แนวความคิด 

ความเชื่อและอุดมการณ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายโครงการหรือ

แผนงาน ท่ีรับผิดชอบ 

     3.3 ความเป็นผู้นํา 

            พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล  

การตัดสินใจการวางแผน การมอบแผนงาน การให้คําแนะนํา

และพัฒนาการควบคุมงาน ความใจกว้าง และยอมรับฟัง  

ความคิดเห็นของผู้อ่ืน ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้งกว้างขวาง

รอบคอบและยุติธรรม  ฯลฯ 

     3.4 บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 

           พิจารณาการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  

ความหนักแน่นม่ังคงในอารมณ์ ความเชื่อม่ันในตนเอง ตลอดจน

กิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสม 

     3.5 การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ ์

            พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับ

สถานการณ์ สงัคม และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ  ความยืดหยุ่นและ

ความสามารถทํางานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงานและ 

ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา 

ความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับผู้อ่ืน 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

  

รวม 100   

 

หมายเหตุ  ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 (75 คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์) 
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                                                    ลงชื่อ .........................................................ประธานกรรมการ 

                                (........................................................) 

 

                                                     ลงชื่อ .........................................................กรรมการ 

                                          (........................................................) 

 

                                                     ลงชื่อ .........................................................กรรมการและเลขานุการ 

                                  (........................................................) 

                                                     วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ............... 
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. 

 

ตอนที่ 4  การประเมินผลงาน (สําหรับคณะกรรมการ) 

 

องค์ประกอบท่ีใช้พิจารณาในการประเมิน 

เกณฑ์การประเมินผลงาน 

คะแนนเต็ม 

(100) 

คะแนน 

ที่ได้ 
หมายเหตุ 

     4.1 พิจารณาประเมินจากผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ป ี    

ที่ผ่านมา   

          1) เป็นผลการปฏิบัติงานและ/หรือผลสําเร็จของงานที่

เกิดจากงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 

          2) มีความรู้ ความชํานาญ และประสบการณ์สูงมากเป็น

พิเศษ เป็นที่ยอมรับในระดับสํานัก/กอง/กลุม่ 

          3) อ่ืน ๆ 

     4.2 พิจารณาประเมินจากผลงานเด่นหรือผลงานสําคัญ 

(ผลงานย้อนหลัง 3 ป)ี ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง ให้คณะกรรมการฯ 

พิจารณาจากเอกสารของผู้ขอรับการประเมิน  

50 

 

 

       

 

 

 

50 

  

รวม 100   
 

หมายเหตุ   

- ข้อ 4.1 พิจารณาประเมินจากตอนที่ 2  หน้าท่ีและปริมาณงานที่ได้ปฏิบัติย้อนหลัง 3 ป ีและแบบบรรยาย

ลักษณะงานของตําแหน่งเดิมและตําแหน่งที่ปรับใหม่ (แบบ ลปจ.1) หรืออื่น ๆ 

- ผลงานเด่นหรือผลงานสําคัญ ต้องสอดคล้องกับหน้าที่โดยย่อของตําแหน่งตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.    

ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 

- ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 (75 คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์) 

 

                                           ลงชื่อ .........................................................ประธานกรรมการ 

                 (........................................................) 

 

                                 ลงชื่อ .........................................................กรรมการ 

          (........................................................) 

 

                                                     ลงชื่อ .........................................................กรรมการและเลขานุการ 

         (........................................................) 

                           วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ............... 
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ตอนที่ 5  สรปุผลการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน (สําหรบัคณะกรรมการ)  

สรุปความเห็นของคณะกรรมการ 

        (   )  ผ่านการประเมิน (คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75) เนื่องจาก (ให้เหตุผลประกอบ)……………………………. 

         ............................................................................................................................................ 

                 ................................................................................................................................................ 

        (   )  ไม่ผ่านการประเมิน (คะแนนต่ํากว่าร้อยละ 75) เนื่องจาก (ให้เหตผุลประกอบ)….……………….………. 

                ............................................................................................................................................               

                ............................................................................................................................................   

 

     

                                         ลงช่ือ .........................................................ประธานกรรมการ 

   (........................................................) 

 

                                                     ลงชื่อ .........................................................กรรมการ 

           (........................................................) 

 

                                                ลงชื่อ .........................................................กรรมการและเลขานุการ 

   (........................................................) 

                                                     วันท่ี ........ เดือน ..................... พ.ศ. ............... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-8- 

 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหน่งลูกจ้างประจํากรมป่าไม ้

(ตําแหน่งเดิม) 
 
 

1. ข้อมูลเกีย่วกับตําแหน่ง* 
 

 

 

รหัสตําแหน่ง :  …. 
 

 

ช่ือตําแหน่ง : ……………..……  

กลุ่มงาน : ………..….. 
 

 

จํานวนผู้ใต้บงัคับบัญชา (ถ้ามี) : ……………. 

 

ระดับตําแหน่ง :   ………..……. 
 

 
 

2. รายละเอียดตําแหน่งคําบรรยายลักษณะงาน** 

    ตําแหน่งเลขที่ ………….…….. 
 

 

 

สังกัด  ................................. 
 

 

     

    1. ...................................................................................  

    2. ................................................................................... 

    3. ................................................................................... 
 

    4. ปฏิบตัิงานอื่นตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย  

 
 

                                                                               ***  ...................................... 
 

                                                                                       (...................................) 
 

                                                                             ตําแหน่ง..................................... 

                                                                        สว่น/กลุม่/ฝา่ย.................................... 
 

 

 
 

ช่ือผู้ดํารงตําแหน่ง :  ................................ 
 

 

วันท่ีจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..........................  

วันดํารงตําแหน่ง**** .................................. 
 

 

หมายเหตุ 

*  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 

**     ต้องสอดคล้องกับหน้าที่โดยย่อของตําแหน่งตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14  

          ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553  

***   ผูบั้งคับบัญชาช้ันต้นลงนามกํากับ 

****  วันที่ดํารงตําแหน่ง หมายถงึ วนัที่ไดรั้บการบรรจุ/วันที่เปลี่ยนตําแหน่งปัจจุบัน หรือวันท่ีปฏบัิติงานจริง (ตามขอ้ 2) 

ลปจ.1 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหน่งลูกจ้างประจํากรมป่าไม ้

 (ตําแหน่งใหม่) 
 

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่ง * 

รหัสตําแหน่ง  :  ……………. 
ช่ือตําแหน่ง  :  …………..…………. 

กลุ่มงาน  :  ……………… 

จํานวนผู้ใต้บังคับบัญชา  (ถ้ามี)  :  ……………. ระดับตําแหน่ง  :  …………………..……. 
 

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** 

     ตําแหน่งเลขที่  ………………….                                สังกัด    ................................................................. 

 

     1.  ................................................................................... 

           

     2.  ................................................................................... 

            

     3.  .................................................................................. 

      

     4.  ................................................................................... 

               

      5.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

         

                                                                                             ***     ………………………………………. 

                                                                                                     (.......................................) 

                                                                                           ตําแหน่ง....................................... 

                                                                                       ส่วน/กลุม่/ฝ่าย ................................. 
 

 

ช่ือผูด้ํารงตําแหน่ง  :  ……………………………… 
วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน :  …………………….. 

วันที่ดํารงตําแหน่ง ****  ………………………… 

 

หมายเหตุ 

*       ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว14  ลงวันที่  31  มีนาคม  2553 

**     ต้องสอดคล้องกับหน้าที่โดยย่อของตําแหน่งตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว14   

         ลงวันที่  31  มีนาคม  2553 

***    ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นลงนามกํากับ 

****  วันที่ดํารงตําแหน่ง  หมายถึง  วันที่ได้รับการบรรจุ  /  วันที่เปลี่ยนตําแหน่งปัจจุบัน  หรือวันที่ปฏิบัติงานจริง  (ตามข้อ 2) 

 

ลปจ.1 



 (ตวัอย่าง) 

 

หนังสือแสดงความยินยอม 

 

                                                                                             เขียนที่.................................................................   

  วันที ่.............. เดือน .............................. พ.ศ. ............. 

 

  ข้าพเจ้า .......................................... เป็นลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง  ................................................  

ระดับ ............... สังกัด .................................................................................................................................... 

มีความประสงค์ขอปรับระดับช้ันงานให้สูงข้ึนเป็นตําแหน่ง .................................................. ระดับ .................. 

และมีความยินยอมให้กรมป่าไม้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ตามข้อ 9 ของระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจํา

ของส่วนราชการ พ.ศ.2547 หลังจากท่ีกรมป่าไม้ได้มีคําส่ังแต่งต้ังลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่งใหม่แล้ว 

  

 

  

                                                 ลงชื่อ ......................................................... 

                   (........................................................) 

                            วนัที่ .............. / ........................... / ................   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        

(เอกสารหมายเลข 4) 

 

 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

การขอเปลี่ยนสายงาน 

(ชื่อตําแหน่ง) และกลุ่มงาน 

ของลูกจ้างประจํา 
 



แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงานของลกูจ้างประจํา 

เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งลูกจ้างประจําไปดํารงตําแหน่งใหม ่

ในสังกัดกรมป่าไม้ กรณีการเปลีย่นสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) และกลุ่มงาน 
 

ตอนที่ 1   ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน 

1) ช่ือ-สกุล .................................................................... วุฒิการศึกษาสูงสุด ....................................................... 

 2) ปัจจุบันดาํรงตําแหน่ง .................................................. ระดับ ............... กลุ่มงาน .......................................... 

     สังกัด ..................................................................................................................................................................  

     เมื่อวันที่ ............................................................................. ค่าจ้างปัจจุบัน ............................................. บาท   

     โทรศพัท์เคลื่อนที่ (mobile) ......................................................................... 

     (สําหรับลูกจ้างประจําที่ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างเพราะถูกลงโทษทางวินัย จะสามารถเปล่ียนสายงาน (ชื่อตําแหน่ง)  

     และกลุ่มงานได้ไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติได้รับการเล่ือนข้ันค่าจ้าง) 

3) ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง .................................................... ระดับ ................ กลุ่มงาน ...................................... 

4) หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบันโดยยอ่ 

      ........................................................................................................................................................................... 

      ........................................................................................................................................................................... 

      ........................................................................................................................................................................... 

      ........................................................................................................................................................................... 

      ........................................................................................................................................................................... 

      ........................................................................................................................................................................... 

      ........................................................................................................................................................................... 
 

5)  ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย (ถ้ามี) 

     ............................................................................................................................................................................ 

      ........................................................................................................................................................................... 

      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ 

 

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

                                                                            (........................................................) 

                                                                       วันที่............./............................../............... 

 



 

ตอนที่ 2   การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคลและผลการปฏิบัติงาน (สําหรับผู้บังคับบัญชา) 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

1. ความประพฤติและความรับผิดชอบต่อหน้าที ่

    เป็นการพิจารณาอุปนิสัย ความประพฤติส่วนตัว ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย 

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ความต้ังใจในการทํางาน มุ่งม่ันทํางานที่ได้รับมอบหมายให้

สําเร็จด้วยดี ไม่ละเลยหน้าที่ รักษาวินัย เต็มใจและกล้ารับผิดชอบ เป็นต้น 

2. ความอุตสาหะและการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น 

    เป็นการพิจารณาความมีมานะ อดทน เอาใจใส่ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

กระตือรือร้น อุทิศเวลาให้กับราชการ รวมทั้งสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็น 

อย่างดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เป็นต้น 

3. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

    เป็นการพิจารณาจากความรอบรู้ ความชํานาญ ทักษะ ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุง

ตนเอง เป็นต้น 

4. คุณภาพและประสิทธิภาพของงาน 

    เป็นการพิจารณาจากความถูกต้อง ความละเอียดรอบคอบ ความเรียบร้อย และ

ความรวดเร็วทนัตามกําหนด เป็นต้น  

25 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

รวม  100  

 

หมายเหตุ  ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 (75 คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์) 
 

สรุปผลการประเมิน 

 (     )  ผ่านการประเมิน เพื่อแต่งต้ังไปดํารงตําแหน่งใหม่ 

 (     )  ไม่ผ่านการประเมิน เพื่อแต่งต้ังไปดํารงตําแหน่งใหม่  

   (     )  ความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) ................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

 

                                                     ลงชื่อผู้ประเมิน ......................................................... 

                       (........................................................) 

                                      ผู้อํานวยการสํานัก / กอง / กลุ่ม ................................................................    

                                           วันที่ .............. / ........................... / ................   . 



ลปจ.1 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหน่งลูกจ้างประจํากรมป่าไม ้

(ตําแหน่งเดิม) 
 
 

1. ข้อมูลเกีย่วกับตําแหน่ง* 
 

รหัสตําแหน่ง :  …………………………………………….……..……  

ช่ือตําแหน่ง : …………………………………………..…………..……  

กลุ่มงาน : ……………….………………………………………....……. 
 

จํานวนผู้ใต้บงัคับบัญชา (ถ้ามี) : ……………………..………. 

 

ระดับตําแหน่ง :   ……………………………………………....……. 
 
 

2. รายละเอียดตําแหน่งคําบรรยายลักษณะงาน** 

    ตําแหน่งเลขที่ ……….…………… สังกัด  ............................................................................................................. 
 

 

     

    1. .................................................................................................................................................................  

    2. ................................................................................................................................................................. 

    3. ................................................................................................................................................................. 

    4. ................................................................................................................................................................. 

    5. ................................................................................................................................................................. 

    6. ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  
 

                                                                               ***  .............................................................. 

                                                                                       (...........................................................) 

                                                                            ตําแหน่ง ............................................................ 

                                                                        สว่น/กลุม่/ฝา่ย .......................................................... 
 

 

 
 

ช่ือผู้ดํารงตําแหน่ง :  ................................................... 
 

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน 

.................................................... 
 

วันดํารงตําแหน่ง **** ................................................ 
 

 

หมายเหตุ 

    *  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สดุ ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 

   ** ต้องสอดคล้องกับหน้าที่โดยย่อของตําแหน่งตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สดุ ที่ นร 1008/ว 14  

 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553  

 *** ผูบ้ังคับบัญชาชั้นตน้ลงนามกํากับ 

****  วันที่ดาํรงตาํแหนง่ หมายถึง วันทีไ่ดร้บัการบรรจุ/วันที่เปลีย่นตาํแหนง่ปจัจุบนั หรือวนัทีป่ฏิบัติงานจริง (ตามขอ้ 2.) 



ลปจ.1 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหน่งลูกจ้างประจํากรมป่าไม ้

(ตําแหน่งใหม่) 

1. ข้อมูลเกีย่วกับตําแหน่ง* 

รหัสตําแหน่ง :  …………………………………………….……..…… 
ช่ือตําแหน่ง : …………………………………………..…………..…… 

กลุ่มงาน : ……………….………………………………………....……. 

จํานวนผู้ใต้บงัคับบัญชา (ถ้ามี) : ……………………..………. ระดับตําแหน่ง :   ……………………………………………....……. 
 

2. รายละเอียดตําแหน่งคําบรรยายลักษณะงาน** 

    ตําแหน่งเลขที่ ……….…………… สังกัด  ............................................................................................................. 
 

 

    1. .................................................................................................................................................................  

    2. ................................................................................................................................................................. 

    3. ................................................................................................................................................................. 

    4. ................................................................................................................................................................. 

    5. ................................................................................................................................................................. 

    6. ................................................................................................................................................................. 

    7. ................................................................................................................................................................ 

    8. ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย  
 

                                                                               ***  .............................................................. 

                                                                                       (...........................................................) 

                                                                            ตําแหน่ง ............................................................ 

                                                                        สว่น/กลุม่/ฝา่ย .......................................................... 
 

 

 
 

ช่ือผู้ดํารงตําแหน่ง :  ................................................... 
 

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน 

.................................................... 
 

วันดํารงตําแหน่ง **** ................................................ 
 

 

หมายเหตุ 

    *  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สดุ ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 

   ** ต้องสอดคล้องกับหน้าที่โดยย่อของตําแหน่งตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สดุ ที่ นร 1008/ว 14  

 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553  

 *** ผูบ้ังคับบัญชาชั้นตน้ลงนามกํากับ 

****  วันที่ดาํรงตาํแหนง่ หมายถึง วันทีไ่ดร้บัการบรรจุ/วันที่เปลีย่นตาํแหนง่ปจัจุบนั หรือวนัทีป่ฏิบัติงานจริง (ตามขอ้ 2.) 



 

(ตัวอย่าง) 

 

หนังสือรับรอง 

 

เขียนที่................................................................... 

  วันที ่.............. เดือน .............................. พ.ศ. ................ 

 

  หนังสือฉบับน้ีให้ไว้เพื่อรับรองว่า (ช่ือ-สกุล) ..................................................... เป็นลูกจ้างประจํา 

ตําแหน่ง (เดิม) ............................................................... สังกัด .............................................................................. 

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตําแหน่ง (ใหม่) ......................................................................... โดยมีหน้าท่ีโดยย่อ  

(ตามท่ี ก.พ. กําหนด) ดังน้ี …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……...………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……...………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ตั้งแต่ ............................................................ ถึงปัจจุบัน 

  โดยการขอเปลีย่นตําแหน่งใหม่ของลูกจ้างประจํารายดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตัิงาน

ของหน่วยงาน 

 

  

                                                                ลงชือ่ ......................................................... 

                         (........................................................) 

                                      ผู้อํานวยการสํานัก / กลุ่ม / กอง ................................................................   

                                   วนัที่ .............. / ........................... / ................   . 



 

(ตัวอย่าง) 

 

หนังสือแสดงความยินยอม 

 

เขียนที่................................................................... 

  วันที ่.............. เดือน .............................. พ.ศ. ................ 

 

  ข้าพเจ้า .......................................... เป็นลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง (เดิม) .........................................  

ระดับ ............... กลุ่มงาน ..................................... สังกัด .................................................................................. 

มีความยินยอมและประสงค์จะขอเปล่ียนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) และกลุ่มงาน เป็นตําแหน่ง (ใหม่) ...................... 

............................................... ระดับ .................. กลุ่มงาน .............................................. โดย 

 

 (     ) ข้าพเจ้ามีความยินยอมไปดํารงตําแหน่งใหม่ทีม่ีอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตําแหน่งใหม่ต่ํากว่า

อัตราค่าจ้างขั้นสูงของตําแหน่งเดิม 

 

 (     ) ข้าพเจ้ามีความยินยอมให้กรมป่าไม้งดจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  

(เงินดาวน์) ตามข้อ 9 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก

เงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจาํของส่วนราชการ พ.ศ.2547 

 

  

                                                 ลงชื่อ ......................................................... 

                   (........................................................) 

                            วนัที่ .............. / ........................... / ................   . 

 

 

 

 

 

 

 

 



(เอกสารหมาย 5) 

 

 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

การย้ายสับเปลี่ยน 

ของลูกจ้างประจํา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกคําขอย้ายสับเปลี่ยนของลูกจ้างประจํา ในสังกัดกรมป่าไม้  

                   ข้าพเจ้า.....................................................ปัจจุบันตําแหน่ง..........................................

สังกัด..................................................................................................................................................

มีความประสงค์ขอย้ายสับเปล่ียนกับ....................................................ปัจจุบันตําแหน่ง.......................

สังกัด.................................................................................................................................................. 

เนื่องจาก ............................................................................................................................................ 

ทั้งนี้ ผู้บงัคับบัญชาต้นสังกดัของข้าพเจ้าทั้ง 2 รายได้เห็นชอบด้วยแล้ว 

              ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเปน็ความจริงทกุประการ 

 

 ลงชื่อ...................................................ผู้ขอย้าย 

      (....................................................)    

 วันที่............./............................../...............         

 

ลงชื่อ..................................................ผู้สับเปล่ียน 

      (...................................................)               

วันที่............./............................../...............          

 

 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ผู้ขอย้าย) 

……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 
 

 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ผู้สับเปลี่ยน) 

……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 
 

ลงช่ือ......................................................... 

              (......................................................) 

ลงช่ือ......................................................... 

              (......................................................) 
       วันที่............./............................../...............                วันที่............./............................../............... 

 
หมายเหตุ   

- ลูกจ้างประจําท่ีขอย้ายสับเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งจะต้องมีชื่อตําแหน่งเหมือนกัน ซ่ึงอยู่ในสํานัก/กอง เดียวกัน  
  หรือต่างสํานัก/กอง 
- ลูกจ้างประจําระดับ 2/หัวหน้า ระดับ 3/หัวหน้า และระดับ 4/หัวหน้า ที่ขอย้ายสับเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่ง 

จะต้องมีชื่อตําแหน่งเหมือนกันและระดับเดียวกัน  ซึ่งอยู่ในสํานัก/กอง เดียวกัน หรือต่างสํานัก/กอง 



ลปจ.1 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหน่งลูกจ้างประจํากรมป่าไม ้

(ตําแหน่งเดิม) 
 
 

1. ข้อมูลเกีย่วกับตําแหน่ง* 
 

รหัสตําแหน่ง :  …………………………………………….……..……  

ช่ือตําแหน่ง : …………………………………………..…………..……  

กลุ่มงาน : ……………….………………………………………....……. 
 

จํานวนผู้ใต้บงัคับบัญชา (ถ้ามี) : ……………………..………. 

 

ระดับตําแหน่ง :   ……………………………………………....……. 
 
 

2. รายละเอียดตําแหน่งคําบรรยายลักษณะงาน** 

    ตําแหน่งเลขที่ ……….…………… สังกัด  ............................................................................................................. 
 

 

     

    1. .................................................................................................................................................................  

    2. ................................................................................................................................................................. 

    3. ................................................................................................................................................................. 

    4. ................................................................................................................................................................. 

    5. ................................................................................................................................................................. 

    6. ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ด้รับมอบหมาย  
 

                                                                               ***  .............................................................. 

                                                                                       (...........................................................) 

                                                                            ตําแหน่ง ............................................................ 

                                                                        สว่น/กลุม่/ฝา่ย .......................................................... 
 

 

 
 

ช่ือผู้ดํารงตําแหน่ง :  ................................................... 
 

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน 

.................................................... 
 

วันดํารงตําแหน่ง **** ................................................ 
 

 

หมายเหตุ 

    *  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สดุ ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 

   ** ต้องสอดคล้องกับหน้าที่โดยย่อของตําแหน่งตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สดุ ที่ นร 1008/ว 14  

 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553  

 *** ผูบ้ังคับบัญชาชั้นตน้ลงนามกํากับ 

****  วันที่ดาํรงตาํแหนง่ หมายถึง วันทีไ่ดร้บัการบรรจุ/วันที่เปลีย่นตาํแหนง่ปจัจุบนั หรือวนัทีป่ฏิบัติงานจริง (ตามขอ้ 2.) 



ลปจ.1 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหน่งลูกจ้างประจํากรมป่าไม ้

(ตําแหน่งใหม่) 

1. ข้อมูลเกีย่วกับตําแหน่ง* 

รหัสตําแหน่ง :  …………………………………………….……..…… 
ช่ือตําแหน่ง : …………………………………………..…………..…… 

กลุ่มงาน : ……………….………………………………………....……. 

จํานวนผู้ใต้บงัคับบัญชา (ถ้ามี) : ……………………..………. ระดับตําแหน่ง :   ……………………………………………....……. 
 

2. รายละเอียดตําแหน่งคําบรรยายลักษณะงาน** 

    ตําแหน่งเลขที่ ……….…………… สังกัด  ............................................................................................................. 
 

 

    1. .................................................................................................................................................................  

    2. ................................................................................................................................................................. 

    3. ................................................................................................................................................................. 

    4. ................................................................................................................................................................. 

    5. ................................................................................................................................................................. 

    6. ................................................................................................................................................................. 

    7. ................................................................................................................................................................ 

    8. ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย  
 

                                                                               ***  .............................................................. 

                                                                                       (...........................................................) 

                                                                            ตําแหน่ง ............................................................ 

                                                                        สว่น/กลุม่/ฝา่ย .......................................................... 
 

 

 
 

ช่ือผู้ดํารงตําแหน่ง :  ................................................... 
 

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน 

.................................................... 
 

วันดํารงตําแหน่ง **** ................................................ 
 

 

หมายเหตุ 

    *  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สดุ ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 

   ** ต้องสอดคล้องกับหน้าที่โดยย่อของตําแหน่งตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ด่วนที่สดุ ที่ นร 1008/ว 14  

 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553  

 *** ผูบ้ังคับบัญชาชั้นตน้ลงนามกํากับ 

****  วันที่ดาํรงตาํแหนง่ หมายถึง วันทีไ่ดร้บัการบรรจุ/วันที่เปลีย่นตาํแหนง่ปจัจุบนั หรือวนัทีป่ฏิบัติงานจริง (ตามขอ้ 2.) 



 

 

   

ดวนที่สุด             

ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๔ 

 

 

 

 

 

       สํานักงาน ก.พ. 

       ถนนพษิณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐ 

       ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ 

เร่ือง การจัดระบบตําแหนงลูกจางประจําของสวนราชการ 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

ส่ิงที่สงมาดวย ๑. รายชื่อตําแหนงลูกจางประจําจําแนกตามกลุมงาน 

๒. หนาที่โดยยอของตําแหนงลูกจางประจํา 
๓. ตารางเทียบตําแหนงลูกจางประจําตามระบบใหมกับระบบเดิม 

ดวยมาตรา ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของ    

สวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  พ.ศ. ๒๕๔๕ 

บัญญัติใหโอนกิจการและอํานาจหนาท่ีของสํานักนายกรัฐมนตรีในสวนของสํานักงบประมาณ 

เฉพาะงานที่ เ ก่ียวกับการกําหนดตําแหนงลูกจางประจําและลูกจาง ช่ัวคราว  มาเปนของ       

สํานักงาน ก.พ. 

บัดนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดจัดระบบตําแหนงลูกจางประจําของสวนราชการในสังกัด

ฝายบริหารที่เบิกจายเงินจากงบประมาณงบบุคลากรไว ดังนี้ 
๑. จัดตําแหนงลูกจางประจําตามลักษณะงาน เปน ๔ กลุมงาน มีสายงานทั้งหมด 

รวม ๓๕๖ สายงาน ไดแก 

๑.๑ กลุมงานบริการพื้นฐาน หมายถึง กลุมตําแหนงในสายงานที่มีลักษณะ

งานใหบริการเปนหลัก หรือเปนงานพื้นฐานของสวนราชการ มีจํานวน ๕๕ สายงาน  

๑.๒ กลุมงานสนับสนุน หมายถึง กลุมตําแหนงในสายงานที่มีลักษณะงาน

ในการชวยปฏิบัติ หรือสนับสนุนผูปฏิบัติภารกิจหลัก มีจํานวน ๑๕๐ สายงาน  

๑.๓ กลุมงานชาง หมายถึง กลุมตําแหนงในสายงานที่มีลักษณะงานใน 

การปฏิบัติงานชาง ไดแก สราง ใช ซอมแซม ปรับแก ติดตั้ง ประกอบเครื่องมือเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ มีจํานวน ๑๔๑ สายงาน   

๑.๔ กลุมงานเทคนิคพิเศษ หมายถึง กลุมตําแหนงในสายงานที่มีลักษณะ

งานที่ตองใชความสามารถเฉพาะตัว ทักษะพิเศษ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะ

ในการปฏิบัติงาน มีจํานวน ๑๐ สายงาน   

รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ๑ 



 ๒

๒. กําหนดระดับชั้นงานของตําแหนงในแตละกลุมงาน ดังนี้ 

๒.๑ กลุมงานบริการพื้นฐาน มีระดับชั้นงานไมเกิน ๒ ระดับ ไดแก  

- ระดับ บ ๑ เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานชั้นตน 

- ระดับ บ ๒ หรือ บ ๒/หัวหนา เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มี       

ประสบการณและความชํานาญงาน หรือเปนตําแหนงหัวหนางาน 

๒.๒ กลุมงานสนับสนุน มีระดับชั้นงานไมเกิน ๔ ระดับ ไดแก 

     - ระดับ ส ๑ เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานชั้นตน 

- ระดับ ส ๒ หรือ ส ๒/หัวหนา เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มี    

ประสบการณและความชํานาญงาน หรือเปนตําแหนงหัวหนางาน 

- ระดับ ส ๓ หรือ ส ๓/หัวหนา เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มี

ประสบการณและความชํานาญงานสูง หรือเปนตําแหนงหัวหนางาน 

- ระดับ ส ๔ หรือ ส ๔/หัวหนา เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มี

ประสบการณและความชํานาญงานสูงมาก หรือเปนตําแหนงหัวหนางาน 

๒.๓ กลุมงานชาง มีระดับชั้นงานไมเกิน ๔ ระดับ ไดแก 

- ระดับ ช ๑ เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานชั้นตน 

- ระดับ ช ๒ หรือ ช ๒/หัวหนา เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มี

ประสบการณและความชํานาญงาน หรือเปนตําแหนงหัวหนางาน 

- ระดับ ช ๓ หรือ ช ๓/หัวหนา เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มี

ประสบการณและความชํานาญงานสูง หรือเปนตําแหนงหัวหนางาน 

- ระดับ ช ๔ หรือ ช ๔/หัวหนา เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มี

ประสบการณและความชํานาญงานสูงมาก หรือเปนตําแหนงหัวหนางาน 

๒.๔ กลุมงานเทคนิคพิเศษ มีระดับชั้นงานไมเกิน ๓ ระดับ ไดแก 

- ระดับ ท ๑ เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มีทักษะพิเศษเฉพาะ 

- ระดับ ท ๒ หรือ ท ๒/หัวหนา เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มี

ทักษะพิเศษและความสามารถเฉพาะอยางสูง หรือเปนตําแหนงหัวหนางาน 

- ระดับ ท ๓ หรือ ท ๓/หัวหนา  เปนตําแหนงผูปฏิบัติงานที่มี

ทักษะพิเศษและความสามารถเฉพาะอยางสูงมาก หรือเปนตําแหนงหัวหนางาน 

โดยมีรายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงในแตละระดับชั้นงาน 

ตามสิ่งที่สงมาดวย ๒ 



 ๓

๓. การใชช่ือตําแหนงลูกจางประจําซึ่งไมไดทําหนาที่หัวหนางาน ใหใชตามชื่อ   

สายงานและระดับชั้นงาน เชน “พนักงานขับรถยนต ระดับ ส ๑”  สวนตําแหนงซึ่งทําหนาที่  

หัวหนางาน ใหใชช่ือสายงานและระดับชั้นงาน เชน “พนักงานขับรถยนต ระดับ ส ๒/หัวหนา” หรือ

อาจใชช่ือตําแหนงทางการบังคับบัญชาโดยระบุคําวา “หัวหนา” และช่ือสายงาน (ไมตองระบุระดับ    

ช้ันงาน) เชน “หัวหนาพนักงานขับรถยนต” 

๔. การจัดตําแหนงลูกจางประจําจากระบบเดิมเขาสูกลุมงานและระดับชั้นงานตาม

ระบบตําแหนงใหมนี้ ใหจัดตามชื่อตําแหนงและระดับชั้นงาน ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในตาราง

เทียบตําแหนงลูกจางประจําตามระบบใหมกับระบบเดิม ตามสิ่งที่สงมาดวย ๓ 

๕. กําหนดใหระบบตําแหนงลูกจางประจําตามหนังสือฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแต     

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ เปนตนไป 

๖. การบริหารอัตรากําลังลูกจางประจําตามระบบนี้ เชน การปรับระดับชั้นงาน   

การเปลี่ยนชื่อตําแหนง สายงาน หรือกลุมงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.พ. จะกําหนด

ตอไป 

๗. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง การกําหนดอัตราคาจางของ

ตําแหนงและการบริหารงานบุคคลของลูกจางประจําในตําแหนงท่ีกําหนดตามหนังสือฉบับนี้        

ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

                                                         

          (นางเบญจวรรณ  สรางนิทร) 
                   เลขาธิการ ก.พ. 

 

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน 

ศูนยบริหารกําลังคนภาครัฐ 

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๙๕ 

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗ 

 



ส่ิงที่สงมาดวย ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนาที่โดยยอของตําแหนงลูกจางประจํา 



1. ปฏิบัติงานที่ใชแรงงานทั่วไป ในการยก แบก เคล่ือนยาย ส่ิงของ วัสดุ 
อุปกรณตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานใชแรงงาน ในการยก แบก เคล่ือนยาย ส่ิงของ วัสดุ อุปกรณ
ตางๆ ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทั่วไปที่ปฏิบัติงาน
ในบริเวณเดียวกัน ซ่ึงมีจํานวนตั้งแต 10 คนข้ึนไป 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในการปลูก ดูแล บํารุงรักษาตนไม และไมดอก ไมประดับ  
ขยายพันธุไม ตกแตงดูแลรักษาสวน และสนามหญารอบๆ บริเวณอาคารสิ่ง
ปลูกสรางของทางราชการ
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการปลูก ดูแล บํารุงรักษาตนไม และไมดอก ไมประดับ 
ขยายพันธุไม ตกแตงดูแลรักษาสวน และสนามหญารอบๆ บริเวณอาคารสิ่ง
ปลูกสรางของทางราชการ ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคนสวนตั้งแต  5  คนข้ึนไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในการเปด – ปดสํานักงาน  ทําความสะอาดบริเวณอาคาร
สถานที่และทรัพยสินของทางราชการ  เดินหนังสือราชการในสํานักงานและ
นอกสถานที่  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการเปด–ปดสํานักงาน  ทําความสะอาดบริเวณอาคาร
สถานที่และทรัพยสินของทางราชการ  เดินหนังสือราชการในสํานักงานและ
นอกสถานที่ ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลการทําความสะอาดภายในและภายนอก
สํานักงานรวมทั้งบริเวณส่ิงแวดลอมของสํานักงานใหสะอาดสวยงามเปน
ระเบียบเรียบรอย จัดทําทะเบียนควบคุมการขออนุญาตใชหองประชุม 
จัดบริการอาหารวาง อาหารระหวางการประชุมชวยเหลือดูแลความเรียบรอย
ของระบบตางๆ เชน ระบบเคร่ืองเสียง ระบบไฟ เคร่ืองปรับอากาศ เปนตน 
ประสาน รับ-สงหนังสือในงานที่เกี่ยวของ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1101 พนักงานทั่วไป

1102 คนสวน

1103 พนักงานสถานที่

1104 แมบาน

1. กลุมงานบริการพื้นฐาน

รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลการทําความสะอาดภายในและภายนอก
สํานักงานรวมทั้งบริเวณส่ิงแวดลอมของสํานักงานใหสะอาดสวยงามเปน
ระเบียบเรียบรอย จัดทําทะเบียนควบคุมการขออนุญาตใชหองประชุม 
จัดบริการอาหารวาง อาหารระหวางการประชุมชวยเหลือดูแลความเรียบรอย
ของระบบตางๆ เชน ระบบเคร่ืองเสียง ระบบไฟ เคร่ืองปรับอากาศ เปนตน 
ประสาน รับ-สงหนังสือในงานที่เกี่ยวของ ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการเฝาสถานที่ราชการ  ดูแลรับผิดชอบทรัพยสินของทาง
ราชการ  และความเรียบรอยในบริเวณสถานที่ดังกลาว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการเฝาสถานที่ราชการ  ดูแลรับผิดชอบทรัพยสินของทาง
ราชการ  และความเรียบรอยในบริเวณสถานที่ดังกลาว ซ่ึงตองใช
ประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย  ซ่ึงมีจํานวนตั้งแต 10 คนข้ึนไป ซ่ึงปฏิบัติงานในบริเวณเดียวกัน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1106 ผูดูแลหมวดสถานที่

1. บังคับบัญชา  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานสถานที่ คนสวน  
พนักงานทั่วไป  ตําแหนงหน่ึงหรือหลายตําแหนง ซ่ึงปฏิบัติงานในบริเวณ
เดียวกัน โดยมีจํานวนรวมกันต้ังแต  10  คนข้ึนไป    
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1107 ผูดูแลหมวดนอกโรงงาน

1.ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานทั่วไป พนักงานทําความสะอาด
และพนักงานรักษาความปลอดภัย
2.ตรวจสภาพแวดลอม เชน ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ใชแลว ของเสียอันตรายให
ถูกสุขลักษณะและอยูในสภาพเรียบรอย 
3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานทั่วไป คนสวน ให
ดูแลสวนและทรัพยสินในบริเวณสวนใหอยูในสภาพเรียบรอย  สวยงาม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่มีหนาที่รับผิดชอบสูงในการควบคุม บังคับบัญชาพนักงาน
ทั่วไป คนสวน รวมทั้งดูแลสวนและทรัพยสินในบริเวณสวนใหอยูในสภาพ
เรียบรอย  สวยงาม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาพื้นที่ สนามหญา ตนไม สวนไมดอก ไมใบ  ใน
เขตพระราชฐาน  ตัดตอ  ตอนตนไม  เพาะชํา  ปลูก  ตัดแตงใหเรียบรอย
สวยงาม  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1105 พนักงานรักษาความปลอดภัย

1108 ผูดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร

1-2



รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาพื้นที่ สนามหญา ตนไม สวนไมดอก ไมใบ  ใน
เขตพระราชฐาน  ตัดตอ  ตอนตนไม  เพาะชํา  ปลูก  ตัดแตงใหเรียบรอย
สวยงาม ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชา  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูรักษาราชอุทยาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในการเฝา ดูแล ทําความสะอาดหอง และตูแสดงโบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติตางๆ  ประจําหองหรือเขตที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย ตลอดจนใหความสะดวกแกผูเขาชม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการเฝา ดูแล ทําความสะอาดหอง และตูแสดงโบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติตางๆ  ประจําหองหรือเขตที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย ตลอดจนใหความสะดวกแกผูเขาชม โดยใช
ประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชา  ควบคุมดูแล  รับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงาน
ประจําพิพิธภัณฑตามจํานวนที่เหมาะสมกับสภาพของงาน  แตไมนอยกวา  
5  คน  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในการตรวจตราดูแลโบราณสถาน  เพ่ือปองกันมิใหเสียหาย
หรือถูกทําลาย  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการตรวจตราดูแลโบราณสถาน  เพ่ือปองกันมิใหถูกทําลาย 
ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการควบคุมเวลามาและกลับของลูกจางในการปฏิบัติงาน  
ตรวจคนเจาหนาที่เขา – ออกโรงงาน  เพื่อปองกันการทุจริตลักลอบนํา
เหรียญกษาปณหรือส่ิงของมีคาของทางราชการออกนอกโรงงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการควบคุมเวลามาและกลับของลูกจางในการปฏิบัติงาน  
ตรวจคนเจาหนาที่เขา – ออกโรงงาน  เพื่อปองกันการทุจริตลักลอบนํา
เหรียญกษาปณหรือส่ิงของมีคาของทางราชการออกนอกโรงงาน โดยตองใช
ประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการเก็บรักษา  ทําความสะอาดของใช  ตลอดจนเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชภายในตึก  และอํานวยความสะดวกติดตองานระหวางตึก
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการเก็บรักษา  ทําความสะอาดของใช  ตลอดจนเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชภายในตึก  และอํานวยความสะดวกติดตองานระหวางตึก โดยใช
ประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1112 นายประตูกษาปณ 

1113 พนักงานประจําตึก

1109 ผูรักษาราชอุทยาน

1110 พนักงานประจําพิพิธภัณฑ

1111 พนักงานดูแลโบราณสถาน
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานในการเคลื่อนยายคนไขดวยเปลหาม รถเข็นน่ัง รถเข็นนอน 
ตลอดจนดูแลรักษาเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการเคลื่อนยายคนไขดวยเปลหาม รถเข็นน่ัง รถเข็นนอน 
ตลอดจนดูแลรักษาเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงาน ซ่ึงตองใช
ประสบการณและความชํานาญในงาน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ซัก รีดผาตางๆ และวัสดุที่ใชแทนผาดวยมือหรือเคร่ือง  ตลอดจนดูแล
รักษาเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานโดยการใชเคร่ืองจักรซักฟอก  ตลอดจนบํารุงรักษา  และแกไข
ขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่องจักรดังกลาว ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการรับใช  ทําความสะอาด  เสริฟ  และจัดเตรียมการรับรอง
ตางๆ ในเรือ  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการรับใช  ทําความสะอาด  เสริฟ  และจัดเตรียมการรับรอง
ตางๆ ในเรือ ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชา  ควบคุม  ดูแล  และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของบริกรตาม
จํานวนที่เหมาะสมกับสภาพงาน  แตตองไมนอยกวา  5  คน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในการบริการ ตอนรับ และรับรองแขกของหนวยงาน รวมทั้ง
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการบริการ ตอนรับ และรับรองแขกของหนวยงาน รวมทั้ง
บริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยใชประสบการณและความชํานาญในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานบริการ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในการจัด  ตกแตงสถานที่  และจัดเล้ียงอาหารทั้งในและนอก
สถานที่  จัดเคร่ืองใชและเครื่องดื่มรับรองแขกชาวตางประเทศในงานพิธี
ตางๆ จัดชอดอกไมหรือกระเชาดอกไมสําหรับแขกหรือบุคคลสําคัญชาว
ตางประเทศเนื่องในโอกาสตางๆ จัดซ้ือและลงบัญชีพัสดุ  เคร่ืองใชรับรอง  
ลงบัญชีคาอาหารเครื่องดื่ม  ตลอดจนการควบคุมพนักงานและอาหารที่ใช
สําหรับงานเล้ียงที่ส่ังมาจากภัตตาคารหรือโรงแรม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1115 พนักงานซักฟอก 

1116 บริกร

1117 พนักงานบริการ

1114 พนักงานเปล
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานในการจัด  ตกแตงสถานที่  และจัดเล้ียงอาหารทั้งในและนอก
สถานที่  จัดเคร่ืองใชและเครื่องดื่มรับรองแขกชาวตางประเทศในงานพิธี
ตางๆ จัดชอดอกไมหรือกระเชาดอกไมสําหรับแขกหรือบุคคลสําคัญชาว
ตางประเทศเนื่องในโอกาสตางๆ จัดซ้ือและลงบัญชีพัสดุ  เคร่ืองใชรับรอง  
ลงบัญชีคาอาหารเครื่องดื่ม  ตลอดจนการควบคุมพนักงานและอาหารที่ใช
สําหรับงานเล้ียงที่ส่ังมาจากภัตตาคารหรือโรงแรม ซ่ึงตองใชประสบการณ
และความชํานาญในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชา  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรับรอง  ซ่ึงมี
จํานวนรวมกันต้ังแต  10  คนข้ึนไป  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในการตอสายประจําตูกลางโทรศัพทหรือตูสาขาภายในสถานที่
ราชการ  ใหบริการดานประชาสัมพันธ  ตลอดจนดูแลบํารุงรักษา
เคร่ืองโทรศัพท  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการตอสายประจําตูกลางโทรศัพทหรือตูสาขาภายในสถานที่
ราชการ  ใหบริการดานประชาสัมพันธ  ตลอดจนดูแลบํารุงรักษา
เคร่ืองโทรศัพท ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพาะ เพาะชํา ขยายพันธุพืช  เตรียมแปลง  
ทดลองปลูกพืช  ดูแลบํารุงรักษาพืชผล  เก็บผลผลิต  ตลอดจนดูแล
บํารุงรักษาเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน  และ/หรือ
2.  ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานเกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุสัตว  ดูแล
บํารุงรักษาสัตว  เก็บผลิตผลจากสัตว  ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช
ในการปฏิบัติงาน  และ
3.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพาะ เพาะชํา ขยายพันธุพืช  เตรียมแปลง  
ทดลองปลูกพืช  ดูแลบํารุงรักษาพืชผล  เก็บผลผลิต  ตลอดจนดูแล
บํารุงรักษาเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน 
และ/หรือ
2.  ปฏิบัติงานที่ตองใชแรงงานเกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุสัตว  ดูแล
บํารุงรักษาสัตว  เก็บผลิตผลจากสัตว  ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใช
ในการปฏิบัติงานซึ่งตองใชประสบการณในงาน
3.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1.  ปฏิบัติงานในการผสม  พน  หวานยาเพื่อปราบศัตรูพืชและวัชพืช
ตลอดจนเก็บขอมูลในการทดลองยา  หรือการใชยาในการปราบศัตรูพืชและ
วัชพืชใหแกนักวิชาการเพื่อใชในการคนควา  ทดลอง
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1.  ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการผสม  พน  
หวานยาเพื่อปราบศัตรูพืชและวัชพืชตลอดจนเก็บขอมูลในการทดลองยา  
หรือการใชยาในการปราบศัตรูพืชและวัชพืชใหแกนักวิชาการเพื่อใชในการ
คนควา  ทดลอง
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1119 พนักงานรับโทรศัพท

1202 พนักงานปราบศัตรูพืช

1201 พนักงานเกษตรพื้นฐาน

1118 พนักงานรับรอง
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานในการทําความสะอาดบอเล้ียง ผสมอาหาร ใหอาหาร จับสัตว
นํ้า  บํารุงซอมแซมเครื่องมือจับสัตวนํ้า 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการทําความสะอาด
บอเล้ียง ผสมอาหาร ใหอาหาร จับสัตวนํ้า  บํารุงซอมแซมเครื่องมือจับสัตว
นํ้า 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชา  ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงาน
ประมงพื้นฐาน จํานวนไมนอยกวา  5  คน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในการรีดนมโคดวยมือหรือเคร่ืองรีด  ดูแลรักษาความสะอาด 
และใหอาหารสัตว  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการรีดนมโคดวยมือ
หรือเคร่ืองรีด  ดูแลรักษาความสะอาด และใหอาหารสัตว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการเลี้ยงผ้ึงและ/หรือไหมเพื่อการขยายพันธุ เก็บผลผลิต 
รวมทั้งดูแลและบํารุงรักษา  
2. ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการเลี้ยงผ้ึงและ/หรือ
ไหมเพื่อการขยายพันธุ เก็บผลผลิต รวมทั้งดูแลและบํารุงรักษา  
2. ดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญ ในการเล้ียงสัตว หรือ
สัตวทดลอง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญ ในการเปด-ปด ดูแล
รักษาคลองสงนํ้า อาคารชลประทานประเภทตางๆ อางเก็บนํ้า
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการดูแลรักษา  เฝา  ทําความสะอาด  และทาสีเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการดูแลรักษา  เฝา  ทําความสะอาด  และทาสีเรือ ซ่ึงตอง
ใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ควบคุมการปฏิบัติงานของกะลาสี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในการเปด-ปด ดูแลรักษาคลองสงนํ้า อาคารชลประทาน
ประเภทตางๆ อางเก็บนํ้า
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1301 กะลาสี

1205 พนักงานเลี้ยงผ้ึงและไหม

1206 พนักงานเลี้ยงสัตว

1207 พนักงานชลประทาน

1. ปฏิบัติงานในการเลี้ยงสัตว หรือสัตวทดลอง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1203 พนักงานประมงพื้นฐาน

1204 พนักงานรีดนมโค
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของกะลาสีเหลาปากเรือ  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ตรวจสอบ ควบคุมบังคับบัญชาการปฏิบัติงานของกะลาสีเหลาปากเรือ 
รวมทั้งใหคําแนะนําและแกปญหา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรือกลภายใตการกํากับ  ตรวจสอบโดยใกลชิด หรือ
ตามคําส่ัง  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรือกลภายใตการกํากับ  ตรวจสอบหรือตามคําส่ัง ซ่ึง
ตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในหนาที่ธุรการในระหวางนําเรือยนตตางๆ ออกปฏิบัติงาน  
และดูแลรักษาเรือเมื่ออยูในที่จอดปกติ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในหนาที่ธุรการในระหวางนําเรือยนตตางๆ ออกปฏิบัติงาน  
และดูแลรักษาเรือเมื่ออยูในที่จอดปกติ ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการดูแล รักษา เฝาและทําความสะอาดและทาสี
เรือ รับใชกิจกรรมทั้งปวงภายในเรือที่ไดรับมอบมหาย ตลอดจนอยูเวรรักษา
เรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการดูแล รักษา เฝาและทําความสะอาดและทาสีเรือ รับใช
กิจกรรมทั้งปวงภายในเรือที่ไดรับมอบมหาย ตลอดจนอยูเวรรักษาเรือ ซ่ึง
ตองใชประสบการณและความชํานาญในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการเขียนขอความตางๆ ในโฉนดที่ดิน  เชน  ช่ือและสกุล
ของผูถือกรรมสิทธิ์  สัญชาติ  ที่อยู  และเขตติดตอกับที่ดินขางเดียว  เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการเขียนขอความตางๆ ในโฉนดที่ดินอยางถูกตอง สวยงาม 
เชน  ช่ือและสกุลของผูถือกรรมสิทธิ์  สัญชาติ  ที่อยู  และเขตติดตอกับที่ดิน
ขางเดียว  เปนตน ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการเขียน – พิมพบัตร  และใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมและสถาปตยกรรมควบคุม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการเขียน – พิมพบัตร  และใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมและสถาปตยกรรมควบคุม ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการสงหมายและคําคูความทุกชนิด  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1305 พนักงานเรือตรวจ

1401 พนักงานเขียนโฉนด

1402 พนักงานเขียนใบอนุญาต

1302 สร่ังปากเรือ

1303 พนักงานเรือกล

1304 พนักงานเรือยนต

1-7



รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานในการสงหมายและคําคูความทุกชนิด ซ่ึงตองใชประสบการณ
ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการตรวจความถูกตอง ความสวยงาม ความเรียบรอยของ
เอกสาร ส่ิงพิมพ กอนทําการพิมพ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการตรวจความถูกตอง ความสวยงาม ความเรียบรอยของ
เอกสาร ส่ิงพิมพ กอนทําการพิมพ ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการเรียงพิมพดวยมือหรือเคร่ืองจักร
2. ปฏิบัติงานออกแบบพิมพ ทําแมพิมพ ทําตรายาง จัดวางรูปเลม เย็บเลม 
ทําปก
3. ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณการพิมพใหพรอมใชงาน
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการเรียงพิมพดวยมือหรือเคร่ืองจักร ซ่ึงตองใชประสบการณ
ในงาน
2. ปฏิบัติงานออกแบบพิมพ ทําแมพิมพ ทําตรายาง จัดวางรูปเลม เย็บเลม 
ทําปก
3. ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณการพิมพใหพรอมใชงาน
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบและดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
พนักงานโรงพิมพตามจํานวนที่เหมาะสมกับสภาพของงานแตไมนอยกวา  
10 คน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานชั้นตนโดยชวยในการใหสีและแยกสีจากตนฉบับเพื่อการถาย
และทําแมพิมพทั้งชนิดลายเสนและสกรีน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานโดยชวยในการใหสีและแยกสีจากตนฉบับเพื่อการถายและทํา
แมพิมพทั้งชนิดลายเสนและสกรีน ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการชวยควบคุมแทนพิมพออฟเซท ผสมหมึกพิมพกระดาษ 
 ควบคุมแทนตัดกระดาษ  ตัดกระดาษพิมพแบบเอกสารตางๆ เจียนเลม  
กระทุงกระดาษใหเรียบพรอมเขาแทนพิมพได  คํานวณจํานวนกระดาษพิมพ
  ดูแลรักษาซอมแทนกระดาษ  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการชวยควบคุมแทนพิมพออฟเซท ผสมหมึกพิมพกระดาษ 
 ควบคุมแทนตัดกระดาษ  ตัดกระดาษพิมพแบบเอกสารตางๆ เจียนเลม  
กระทุงกระดาษใหเรียบพรอมเขาแทนพิมพได  คํานวณจํานวนกระดาษพิมพ
  ดูแลรักษาซอมแทนกระดาษ ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1403 พนักงานเดินหมาย

1404 พนักงานตรวจปรูฟ

1407 พนักงานแทนพิมพและตัดกระดาษ

1405 พนักงานโรงพิมพ

1406 ผูชวยพนักงานแยกสี
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานในการเรียงหนา  ตัดขอบกระดาษ  ปรุกระดาษ  เก็บเลมเขาปก
  เย็บเลม  หุมปก  เรียงเลม  พับเอกสารดวยมือหรือเคร่ืองจักร ตัดและพับ
แบบ ตลอดจนดูแลรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการเขาเลมและเย็บ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการเรียงหนา  ตัดขอบกระดาษ  ปรุกระดาษ  เก็บเลมเขาปก
  เย็บเลม  หุมปก  เรียงเลม  พับเอกสารดวยมือหรือเครื่องจักร  ตัดและพับ
แบบ  ตลอดจนดูแลรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการเขาเลมและ
เย็บ ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการจัดทําสําเนาเอกสาร ตลอดจนควบคุม  ดูแลบํารุงรักษา 
 และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่องดังกลาว เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกราชการทั่วไป   
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการจัดทําสําเนาเอกสาร ตลอดจนควบคุม  ดูแลบํารุงรักษา 
 และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่องดังกลาว เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกราชการทั่วไป ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานบริการ
เอกสารทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 10 คนข้ึนไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลและบํารุงรักษาเอกสารและแฟมทะเบียนคํา
ขอตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลและบํารุงรักษาเอกสารและแฟมทะเบียนคํา
ขอตางๆ ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการซอมเอกสาร วารสาร และหนังสือตางๆ ที่ชํารุด ใหคง
สภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิใหชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ
เคร่ืองอุปกรณตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการซอมเอกสาร วารสาร และหนังสือตางๆ ที่ชํารุด ใหคง
สภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิใหชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุ
เคร่ืองอุปกรณตางๆ ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1408 พนักงานเขาเลม

1409 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

1410 พนักงานเก็บเอกสาร

1411 พนักงานซอมเอกสาร
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานในการเก็บรักษาโดยแยกเปนหมวดหมู  จัดทํามาตราสวนตางๆ
  การเบิกจายเอกสารแผนที่ตางๆ การตอแผนที่และแบบแปลนตางๆ ผนึก
แผนที่ชนิดพับไดเปนเลม  เขาเร่ืองไวเปนหลักฐาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

1

1. ปฏิบัติงานในการเก็บรักษาโดยแยกเปนหมวดหมู  จัดทํามาตราสวนตางๆ
  การเบิกจายเอกสารแผนที่ตางๆ การตอแผนที่และแบบแปลนตางๆ ผนึก
แผนที่ชนิดพับไดเปนเลม  เขาเร่ืองไวเปนหลักฐาน ซ่ึงตองใชประสบการณ
ในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการผลิตวารสาร อุปกรณการสอน ผลิตส่ือเพื่อเผยแพร
ขอมูลขาวสาร และปฏิบัติงานธุรการทั่วไป ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการจัดรถเขาชั่งตามลําดับกอนหลัง  ตรวจดูแลใหรถจอดบน
แทนช่ัง  อานเบอรรถ  ใหเจาหนาที่ช่ังจดลงในบัตรชั่ง  ชวยควบคุมดูแลให
รถที่นํ้าหนักเกินเอาของลง  และทําหนาที่แทนพนักงานชั่ง  และลงทะเบียน
บัตรตามคําส่ังผูบังคับบัญชา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการจัดรถเขาชั่งตามลําดับกอนหลัง  ตรวจดูแลใหรถจอดบน
แทนช่ัง  อานเบอรรถ  ใหเจาหนาที่ช่ังจดลงในบัตรชั่ง  ชวยควบคุมดูแลให
รถที่นํ้าหนักเกินเอาของลง  และทําหนาที่แทนพนักงานชั่ง  และลงทะเบียน
บัตรตามคําส่ังผูบังคับบัญชา ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการกรอกขอมูลลงบัตรควบคุมยานพาหนะ  จัดเก็บและ
ตรวจสอบความถูกตองของบัตรควบคุมยานพาหนะ  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการกรอกขอมูลลง
บัตรควบคุมยานพาหนะ  จัดเก็บและตรวจสอบความถูกตองของบัตรควบคุม
ยานพาหนะ  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการจําหนายบัตรการแสดงมหรสพ และการเขาชมอุทยาน
ประวัติศาสตร  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการจําหนายบัตรการแสดงมหรสพ และการเขาชมอุทยาน
ประวัติศาสตร ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1501 พนักงานจัดรถเขาชั่ง

1413 พนักงานบริการสื่ออุปกรณการสอน

1502 พนักงานบัตรยานพาหนะ

1503 พนักงานจําหนายบัตร

1. ปฏิบัติงานในการผลิตวารสาร อุปกรณการสอน ผลิตส่ือเพื่อเผยแพร
ขอมูลขาวสาร และปฏิบัติงานธุรการทั่วไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1412 พนักงานจัดเก็บแผนที่
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานในการจัดทําใบเสร็จรับเงิน เก็บเงิน จัดทําใบเบิกเงิน และใบ
นําสงเงินโดยตรวจสอบและรับ-จายเงินสด รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เบิกเงิน ชวยทําบัญชีแยกประเภท 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการจัดทําใบเสร็จรับเงิน เก็บเงิน จัดทําใบเบิกเงิน และใบ
นําสงเงินโดยตรวจสอบและรับ-จายเงินสด รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เบิกเงิน ชวยทําบัญชีแยกประเภท ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการควบคุมการใชอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ดูแลและจัดเก็บ
รักษาอุปกรณใหอยูในสภาพพรอมใชงาน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชในการ
จัดแสดง บรรยาย ซอมแซมอุปกรณโสตฯในเบี้องตน บันทึกเทป วิดีทัศน ใน
การเรียนการสอนและสัมนา ใหบริการยืมและรับคืนอุปกรณโสตฯ ในบริการ
ทําสําเนาเทป วิดีโอ ฟลมสไลต
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการควบคุมการใชอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ดูแลและจัดเก็บ
รักษาอุปกรณใหอยูในสภาพพรอมใชงาน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชในการ
จัดแสดง บรรยาย ซอมแซมอุปกรณโสตฯในเบี้องตน บันทึกเทป วิดีทัศน ใน
การเรียนการสอนและสัมนา ใหบริการยืมและรับคืนอุปกรณโสตฯ ในบริการ
ทําสําเนาเทป วิดีโอ ฟลมสไลต ซ่ึงตองใชประสบการณในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการบันทึกเทปการประชุม ควบคุม ดูแล และ
บํารุงรักษาการใชอุปกรณภายในหองประชุม ในหนวยงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการบันทึกเทปการ
ประชุม ควบคุม ดูแล และ
บํารุงรักษาการใชอุปกรณภายในหองประชุม ในหนวยงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการวัดปริมาณนํ้าทา  นํ้าฝน  ความเร็ว  และจัดเก็บบันทึก
ตัวเลขตามสถานีสํารวจอุทกวิทยาตางๆ ตามแบบฟอรมที่ทางราชการได
กําหนดไว  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการวัดปริมาณนํ้าทา 
 นํ้าฝน  ความเร็ว  และจัดเก็บบันทึกตัวเลขตามสถานีสํารวจอุทกวิทยาตางๆ
 ตามแบบฟอรมที่ทางราชการไดกําหนดไว  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานวัดระดับนํ้า  ซ่ึงมี
จํานวนตั้งแต 10 คนข้ึนไป  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1506 พนักงานบันทึกเสียง

1507 พนักงานวัดระดับนํ้า

1505 พนักงานโสตทัศนศึกษา

1504 พนักงานเก็บเงิน
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานของประตูนํ้าภายใตการกํากับตรวจสอบหรือตาม
คําส่ังหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถ่ีถวน  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานของประตูนํ้าที่ตองใชประสบการณในงาน  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตนํ้าประปา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตนํ้าประปาซึ่งตองใชประสบการณและความ
ชํานาญในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการกลั่นนํ้าบริสุทธิ์เพ่ือประกอบการทดลองและการเภสัช  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการกลั่นนํ้าบริสุทธิ์เพ่ือประกอบการทดลองและการเภสัช 
ซ่ึงตองใชประสบการณและความชํานาญในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการเลี้ยงชางหลวง และนําชางออกปฏิบัติหนาที่  ตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการเลี้ยงชางหลวง และนําชางออกปฏิบัติหนาที่ตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย ซ่ึงตองใชประสบการณและความชํานาญในงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชาควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของควาญชางตาม
จํานวนที่เหมาะสมกับสภาพของงาน แตไมนอยกวา 5 คน  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1510 พนักงานกล่ันนํ้า

1511 ควาญชาง

1508 พนักงานประตูนํ้า

1509 พนักงานผลิตนํ้าประปา
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1. ปฏิบัติงานข้ันตนในการลงทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐานและเอกสาร
เกี่ยวกับการเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบสําคัญ ตรวจสอบใบสําคัญที่ไม
มีปญหา หรือมีกฎระเบียบชัดเจนอยูแลว เขียนใบเสร็จรับเงิน ทําใบเบิก และ
ใบนําสงเงิน ชวยทําบัญชีบางประเภท เชน บัญชีรับจายเงิน บัญชีพัสดุ เปน
ตน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณในการรวบรวม รายละเอียดตางๆ
 เพ่ือประกอบการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของสวนราชการ 
ตรวจทานความถูกตองของตัวเลขเพื่อควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณ 
เขียนเช็คส่ังจายเงิน ตรวจนับและรับจายเงินสด และทําทะเบียนเงินคงเหลือ
ประจําวัน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในดานการเงิน
และบัญชี โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางเชน จัดทําฎีกา
 เขียนเช็คส่ังจายเงิน รับ-จายเงิน ตรวจสอบหลักฐานและใบสําคัญ การเบิก
จายเงินที่ไมมีปญหามากนัก หรือมีกฏเกณฑตางๆ อยูแลว ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณ ความชํานาญมาก หรือมีความ
รับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยาง เชน รับจายเงิน และเก็บรักษาเงินและส่ิงแทนตัวเงิน 
ตรวจสอบและรักษาใบสําคัญ หลักฐานเอกสารทางการเงินและบัญชี ทํา
บัญชีทั่วไปของสวนราชการ ทํารายงานแสดงฐานะทางการเงิน เปนตน ตอบ
ปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ในการวางแผน มอบหมายงาน 
ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ติดตาม ประเมินผล ติดตอประสานงานให
คําปรึกษาแนะนํา และแกปญหาในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
โดยดําเนินงานตางๆ หลายดาน หรือดานใดดานหนึ่งเกี่ยวกับการเงินและ
บัญชี ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการวิเคราะหราคางาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานซึ่งคอนขางยาก ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญ
ในการวิเคราะหราคางาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

2101 พนักงานการเงินและบัญชี 

2. กลุมงานสนับสนุน

รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญสูง ในการ
วิเคราะหราคางาน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญสูงมากในการ
วิเคราะหราคางาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวย ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน วิเคราะหราคางานของ
เจาหนาที่ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในงานดานภาษี เชน รวบรวมขอมูล ชวยศึกษา วิเคราะห
 วิจัยเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร เพื่อเสนอแผนงานโครงการหรือแนว
ทางการกําหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษีอากร ประสานงาน สนับสนุนและ
ผลักดันใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนใหดําเนินงานตามแผน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานทีตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในงานดานภาษี
 เชน รวบรวมขอมูล ชวยศึกษา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร 
เพ่ือเสนอแผนงานโครงการหรือแนวทางการกําหนดมาตรฐานการจัดเก็บ
ภาษีอากร ประสานงาน สนับสนุนและผลักดันใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและเอกชนใหดําเนินงานตามแผน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการตรวจสอบภาษีอากรจากบัญชีเอกสารหลักฐาน
ตางๆ ตลอดจนขอเท็จจริงอ่ืนๆ โดยใชเทคนิคทางวิชาการ วิเคราะหแบบ
แสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม
 ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีอ่ืนๆ และชวยดําเนินการเรงรัดภาษีอากรคางทุก
ประเภทภาษี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญ ในการ
ตรวจสอบภาษีอากรจากบัญชีเอกสารหลักฐานตางๆ ตลอดจนขอเท็จจริง
อ่ืนๆ โดยใชเทคนิคทางวิชาการ วิเคราะหแบบแสดงรายการภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและ
ภาษีอ่ืนๆ และชวยดําเนินการเรงรัดภาษีอากรคางทุกประเภทภาษี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการใหบริการในการคา  ขายของหนาราน  ดูแลราน  
และควบคุมบัญชีทะเบียนสินคา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญ ในการ
ใหบริการในการคา  ขายของหนาราน  ดูแลราน  และควบคุมบัญชีทะเบียน
สินคา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

2102 พนักงานวิเคราะหราคางาน 

2105 พนักงานขาย

2103 พนักงานการภาษี

2104 พนักงานตรวจสอบและเรงรัดภาษี
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการชวยเก็บและเบิกจายพัสดุครุภัณฑ อุปกรณ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ เก็บรวบรวมและรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจาย
พัสดุคุรุภัณฑ ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญเกี่ยวกับงาน
การพัสดุ เชน การจัดหา จัดซ้ือ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจาย นําสง จัดทํา
ทะเบียนพัสดุคุรุภัณฑ ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร หลักฐาน รวมทั้ง
การรวบรวมขอมูลและสถิติเกี่ยวกับงานพัสดุ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญมากเกี่ยวกับ
งานการพัสดุ เชน จัดหา จัดซ้ือ วาจาง ตรวจรับ เก็บรักษา จัดทําทะเบียน 
เบิกจายพัสดุ ดําเนินการเร่ืองการจัดซ้ือและวาจางซอมวพัสดุคุรุภัณฑ ราง
หนังสือโตตอบ บันทึก ยอเร่ือง ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญอยางสูง หรือมี
ความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการพัสดุ เชน จัดหา จัดซ้ือ วาจาง ตรวจรับ เก็บ
รักษา จัดทําทะเบียน เบิกจาย ทํารายงาน ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสําคัญ
หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ในการวางแผน มอบหมาย
งาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล ติดตอประสานงาน และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานใหม
ในหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานตางๆ หลาย
ดาน หรือดานใดดานหนึ่งเกี่ยวกับงานพัสดุ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการตรวจนับ เก็บรักษา ตรวจสอบ พิสูจน รวมทั้ง
ควบคุมการทําบัญชีรับ-จายแสตมปสุรา ยาสูบ เคร่ืองดื่ม เคร่ืองปรับอากาศ 
สินคาอ่ืนๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการตรวจนับ เก็บ
รักษา ตรวจสอบ พิสูจน รวมทั้งควบคุมการทําบัญชีรับ-จายแสตมปสุรา 
ยาสูบ เคร่ืองดื่ม เคร่ืองปรับอากาศ สินคาอ่ืนๆ
2. บังคับบัญชาการปฏิบัติงานของเจาพนักงานตรวจนับแสตมปช้ัน 1 ให
เปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

2106 พนักงานพัสดุ 

2107 พนักงานแสตมป
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญมาก ในการตรวจนับ 
เก็บรักษา ตรวจสอบ พิสูจน รวมทั้งควบคุมการทําบัญชีรับ-จายแสตมปสุรา 
ยาสูบ เคร่ืองดื่ม เคร่ืองปรับอากาศ สินคาอ่ืนๆ
2. บังคับบัญชาการปฏิบัติงานของเจาพนักงานตรวจนับแสตมปช้ัน 1 ให
เปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
3. ใหคําปรึกษา และแนะนําข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานแกพนักงานตรวจนับ
แสตมปช้ัน 1-2 และลูกจางชั่วคราวตําแหนงพนักงานตรวจนับแสตมป
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการรับ สง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดสงหนังสือ
เอกสารใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เก็บและคนหาหนังสือ กรอกแบบฟอรมและ
รางหนังสือโตตอบงายๆ ตรวจความถูกตอง ความสวยงาม ความเรียบรอย
ของเอกสาร  ส่ิงพิมพกอนทําการพิมพ ตรวจสอบรหัสตางๆ ที่เกี่ยวกับการ
บันทึกขอมูล ตรวจทานการบันทึกขอมูลซ่ึงใชกับแบบฟอรมตางๆ พิมพและ
คัดสําเนาหนังสือเอกสาร และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ
2. ซอมเอกสาร วารสาร และหนังสือตางๆ ที่ชํารุดใหคงสภาพเดิม  ตลอดจน
ดูแลรักษามิใหชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุเคร่ืองอุปกรณตางๆ 
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการรับ สง 
ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดสงหนังสือเอกสารใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เก็บและคนหาหนังสือ กรอกแบบฟอรมและรางหนังสือโตตอบงายๆ ตรวจ
ความถูกตอง ความสวยงาม ความเรียบรอยของเอกสาร  ส่ิงพิมพกอนทํา
การพิมพ ตรวจสอบรหัสตางๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึกขอมูล ตรวจทานการ
บันทึกขอมูลซ่ึงใชกับแบบฟอรมตางๆ พิมพและคัดสําเนาหนังสือเอกสาร 
และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ
2. ซอมเอกสาร วารสาร และหนังสือตางๆ ที่ชํารุดใหคงสภาพเดิม  ตลอดจน
ดูแลรักษามิใหชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุเคร่ืองอุปกรณตางๆ 
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญมากในการรับ 
สง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดสงหนังสือเอกสารใหหนวยงานที่
เกี่ยวของ เก็บและคนหาหนังสือ กรอกแบบฟอรมและรางหนังสือโตตอบ
งายๆ ตรวจความถูกตอง ความสวยงาม ความเรียบรอยของเอกสาร  
ส่ิงพิมพกอนทําการพิมพ ตรวจสอบรหัสตางๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึกขอมูล 
ตรวจทานการบันทึกขอมูลซ่ึงใชกับแบบฟอรมตางๆ พิมพและคัดสําเนา
หนังสือเอกสาร และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ
2. ซอมเอกสาร วารสาร และหนังสือตางๆ ที่ชํารุดใหคงสภาพเดิม  ตลอดจน
ดูแลรักษามิใหชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุเคร่ืองอุปกรณตางๆ 
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3
2108 พนักงานธุรการ
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ทําหนาที่ในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา
แนะนํา ปรับปรุง แกไข ติดตาม ประเมินผล ติดตอประสานงาน และ
แกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุม
ตรวจสอบการดําเนินงานตางๆ หลายดาน หรือดานใดดานหนึ่งเกี่ยวกับงาน
ธุรการและงานสารบรรณ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ในการวางแผน มอบหมาย
งาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม 
ประเมินผล ติดตอประสานงานและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานตางๆ หลาย
ดาน หรือดานใดดานหนึ่งเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ

4/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการทําบันทึกเกี่ยวกับผลงานและสถิติการบินของ
อากาศยานและชั่วโมงการบินของเคร่ืองบินและนักบินในกองบินเกษตร
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการทําบันทึก
เกี่ยวกับผลงานและสถิติการบินของอากาศยานและชั่วโมงการบินของ
เคร่ืองบินและนักบินในกองบินเกษตร
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการรับวัสดุ  ครุภัณฑ  ที่ส่ังซ้ือจากตางประเทศ
และควบคุมดูแลการขนสงใหวัสดุ  ครุภัณฑดังกลาวถึงมือผูใชในสภาพ
เรียบรอย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการรับวัสดุ  ครุภัณฑ
  ที่ส่ังซ้ือจากตางประเทศและควบคุมดูแลการขนสงใหวัสดุ  ครุภัณฑดัง
กลาวถึงมือผูใชในสภาพเรียบรอย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการพิมพ  และเขาเลม  แบบแปลนสิ่งกอสราง  
ครุภัณฑแผนที่ตางๆ ตลอดจนดูแลรักษาและซอมบํารุงอุปกรณเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในการทํางาน  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการพิมพ  และเขา
เลม  แบบแปลนสิ่งกอสราง  ครุภัณฑแผนที่ตางๆ ตลอดจนดูแลรักษาและ
ซอมบํารุงอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทํางาน  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญงานสูงในการพิมพและ
เขาเลม  แบบแปลนสิ่งกอสราง  ครุภัณฑแผนที่ตางๆ ตลอดจนดูแลรักษา
และซอมบํารุงอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทํางาน  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

2109 พนักงานธุรการการบิน

2110 พนักงานออกของ

2111 พนักงานพิมพแบบ
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานพิมพแบบ
2. ควบคุมการพิมพแบบแปลนการกอสรางตางๆ เพ่ือการประกวดราคา
สําหรับขายแบบแปลน ควบคุมการตัดกระดาษ พิมพแบบการสงกระดาษเขา
เคร่ืองพิมพแบบ  การนับแบบ  และการจัดประเภทแบบแปลนเขาชุดและ
เก็บแบบแปลนตางๆ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3/หัวหนา

1. ชวยปฏิบัติงานพิมพ เกี่ยวกับการเรียงตัวพิมพ ขีดเพลด ทําแมพิมพ ทํา
บลอกแมพิมพ การพิมพแผนที่ พิมพแบบฟอรม และเอกสารตางๆ ถายรูป
ทางการพิมพ ลางฟลม แตงและประกอบเนกาตีฟ พิมพภาพเสนหรือภาพ
สกรีน เย็บเลมทําปก เปนตน บํารุงรักษาแทนพิมพ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญเกี่ยวกับงาน
พิมพในข้ันตอนตางๆ เชน การนําแมพิมพประกอบแทนพิมพ การปรับ
ตําแหนงแมพิมพใหถูกตอง การพิมพแผนที่ แบบฟอรมและเอกสารตางๆ 
ถายรูปทางการพิมพ ลางฟลม การแตงและประกอบเนกาตีฟ ผสมหมึกพิมพ
 พิมพภาพเสนหรือภาพสกรีน พิมพภาพสีเดียวหรือภาพสอดสี เย็บเลมทํา
ปก เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญสูง เกี่ยวกับ
งานพิมพในข้ันตอนตางๆ เชน การนําแมพิมพประกอบแทนพิมพ การปรับ
ตําแหนงแมพิมพใหถูกตอง การพิมพแผนที่ แบบฟอรมและเอกสารตางๆ 
ถายรูปทางการพิมพ ลางฟลม การแตงและประกอบเนกาตีฟ ผสมหมึกพิมพ
 พิมพภาพเสนหรือภาพสกรีน พิมพภาพสีเดียวหรือภาพสอดสี เย็บเลมทํา
ปก เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานพิมพหนังสือที่เปนภาษาไทย  เชน  พิมพหนังสือราชการ  
บันทึก  รายงาน  ประกาศ  คําส่ัง  แบบฟอรม  เปนตน  
2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และ/หรือเคร่ืองใชอยางอ่ืนที่มีไวเพ่ือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพเอกสาร เชน เคร่ืองพิมพดีด เคร่ืองประมวลผล
คํา เปนตน ตลอดจนวัสดุอุปกรณในการพิมพ   
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญในการพิมพ
หนังสือที่เปนภาษาไทย  ภาษาตางประเทศ    
2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และ/หรือเคร่ืองใชอยางอ่ืนที่มีไวเพ่ือ
ปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพเอกสาร เชน เคร่ืองพิมพดีด 
เคร่ืองประมวลผลคํา เปนตน ตลอดจนวัสดุอุปกรณในการพิมพ   
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

2112 พนักงานพิมพออฟเซท 
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญสูงในการพิมพ
หนังสือที่เปนภาษาไทย  ภาษาตางประเทศ พรอมตรวจทานความถูกตอง
ของหนังสือ  
2. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และ/หรือเคร่ืองใชอยางอ่ืนที่มีไวเพ่ือ
ปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพเอกสาร เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ือง
พิมพดีด เปนตน ตลอดจนวัสดุอุปกรณในการพิมพ    
3. ควบคุมตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกพนักงาน
พิมพในระดับรองลงมา
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญสูงมากในการ
พิมพหนังสือที่เปนภาษาไทย  ภาษาตางประเทศดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 
เคร่ืองพิมพดีด และ/หรือ เคร่ืองใชอยางอ่ืนที่มีไวเพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
พิมพเอกสารที่มีลักษณะงานที่คอนขางยากมาก หรือเปนงานที่ใชความรู
ความชํานาญสูง หรือเปนงานที่มีความสําคัญมาก โดยตองสามารถ
จัดรูปแบบ วรรคตอน ไดอยางถูกตองและปราณีต เชน พิมพตามคําบอก 
หรือคําส่ังไดโดยไมมีตนราง พิมพรางกฎหมาย พิมพรายงาน พิมพเอกสาร
ทางวิชาการ พิมพแบบฟอรม ตาราง กราฟ แผนภูมิ เปนตน 
2. ตรวจทานหนังสือ ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกพนักงานพิมพ
ระดับรองลงมา 
3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และ/หรือเคร่ืองใชอยางอ่ืนที่มีไวเพ่ือ
ปฏิบัติงานและเกี่ยวกับการพิมพเอกสาร เชน เคร่ืองพิมพดีด 
เคร่ืองประมวลผลคํา เปนตน ตลอดจนวัสดุอุปกรณในการพิมพ   
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. ปฏิบัติงานในการเขียนประกาศนียบัตรเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  สัญญา
บัตรยศทหาร  ตํารวจ  และอาสารักษาดินแดน  สัญญาบัตรสมณศักดิ์  พระ
ราชสาสน  ตราตั้ง  ถอดถอนทูตหรือกงสุลและอื่น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในการเขียนประกาศนียบัตรเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  สัญญา
บัตรยศทหาร  ตํารวจ  และอาสารักษาดินแดน  สัญญาบัตรสมณศักดิ์  พระ
ราชสาสน  ตราตั้ง  ถอดถอนทูตหรือกงสุลและอื่น ซ่ึงตองใชประสบการณใน
งาน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานข้ันตนเกี่ยวกับการลงรหัสขอมูลการเกิด การตาย เพื่อ
นําไปประเมินผล โดยเครื่องจักรกลสถิติ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการลงรหัส
ขอมูลการเกิด การตาย เพื่อนําไปประเมินผล โดยเครื่องจักรกลสถิติ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

2114 พนักงานลิขิต

2201 พนักงานรหัส

2113 พนักงานพิมพ
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับงานการจัดทําขอมูลประมวลผล เชน เจาะบัตร
ดวยเคร่ืองเจาะบัตรตัวเลข เพ่ือใชกับเคร่ืองจักรทําสถิติและทําการบัญชี 
ตลอดจนเพื่อเขาบัตรสารบรรณตางๆ บํารุงรักษา และแกไข ขอขัดของเล็กๆ
 นอยๆ ตรวจสอบความสมบูรณถูกตอง และความแนนอนของแบบกรอก
ขอมูลหรือแบบสํารวจในงานวิจัยแปลงขอมูลเปนเลขรหัสคัดลอกขอมูล หรือ
เลขรหัสเพื่อการประมวลขอมูลดวยเคร่ืองจักร ปฏิบัติงานดานเขียนคําส่ังให
เคร่ืองจักร
ประมวลผลการทํางานที่คอนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญเกี่ยวกับงาน
การจัดทําขอมูลประมวลผล เชน เจาะบัตรดวยเคร่ืองเจาะบัตรตัวเลข เพ่ือใช
กับเคร่ืองจักรทําสถิติและทําการบัญชี ตลอดจนเพื่อเขาบัตรสารบรรณตางๆ 
บํารุงรักษา และแกไข ขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ตรวจสอบความสมบูรณ
ถูกตอง และความแนนอนของแบบกรอกขอมูลหรือแบบสํารวจในงานวิจัย
แปลงขอมูลเปนเลขรหัสคัดลอกขอมูล หรือเลขรหัสเพื่อการประมวลขอมูล
ดวยเคร่ืองจักร ปฏิบัติงานดานเขียนคําส่ังใหเคร่ืองจักร
ประมวลผลการทํางานที่คอนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญมากเกี่ยวกับ
งานการจัดทําขอมูลประมวลผล เชน เจาะบัตรดวยเคร่ืองเจาะบัตรตัวเลข 
เพ่ือใชกับเคร่ืองจักรทําสถิติและทําการบัญชี ตลอดจนเพื่อเขาบัตรสารบรรณ
ตางๆ บํารุงรักษา และแกไข ขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ตรวจสอบความ
สมบูรณถูกตอง และความแนนอนของแบบกรอกขอมูลหรือแบบสํารวจใน
งานวิจัยแปลงขอมูลเปนเลขรหัสคัดลอกขอมูล หรือเลขรหัสเพื่อการประมวล
ขอมูลดวยเคร่ืองจักร ปฏิบัติงานดานเขียนคําส่ังใหเคร่ืองจักร
ประมวลผลการทํางานที่คอนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

2202 พนักงานจัดทําขอมูลประมวลผล
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการรวบรวมขอมูลและรายงานตางๆ ที่หนวยงานยอย
สงมาตรวจสอบรายการเกี่ยวกับดานการสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย เชน 
งานอนามัยแมและเด็ก งานอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน งานอนามัยวัย
ทํางาน และงานอนามัยผูสูงอายุ เปนตน จัดเตรียมแบบสอบถามเพื่อการ
ศึกษาวิจัย ทําหนาที่สัมภาษณในงานวิจัยสนาม รวบรวมและเผยแพร
งานวิจัยและประเมินผลงานดานการสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการรวบรวมขอมูล
และรายงานตางๆ ที่หนวยงานยอยสงมาตรวจสอบรายการเกี่ยวกับดานการ
สงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย เชน งานอนามัยแมและเด็ก งานอนามัยเด็กวัย
เรียนและเยาวชน งานอนามัยวัยทํางาน และงานอนามัยผูสูงอายุ เปนตน 
จัดเตรียมแบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิจัย ทําหนาที่สัมภาษณในงานวิจัย
สนาม รวบรวมและเผยแพรงานวิจัยและประเมินผลงานดานการสงเสริม
สุขภาพตามกลุมวัย 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการเก็บ คัดลอก บันทึก รวบรวมขอมูล สถิติ 
บรรณาธิกรณ ลงรหัส  คัดลอก จําลอง เขียนแผนที่ เก็บรักษา รับ-สงแบบ
ขอมูล 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญเกี่ยวกับการ
จัดทําสถิติตางๆ เชน การเก็บ คัดลอก บันทึก รวบรวมขอมูลสถิติ 
บรรณาธิกรณ ลงรหัส จําแนกหมวดหมูแบบสอบถามและแบบรายงาน 
รวบรวมหลักฐาน คัดเลือก จําลอง เขียนแผนที่ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญสูงเกี่ยวกับงาน
การจัดทําสถิติ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล หรือปฏิบัติงานทางดานสถิติดวยตนเอง เชน 
ตรวจการบรรณาธิกรณและการลงรหัสตามขอส่ังช้ีแจงและการพิมพรายงาน 
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญสูงมาก 
เกี่ยวกับงานการจัดทําสถิติ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล หรือปฏิบัติงานทางดานสถิติดวยตนเอง
 เชน ตรวจการบรรณาธิกรณและการลงรหัสตามขอส่ังช้ีแจงและการพิมพ
รายงาน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญ เกี่ยวกับงานทะเบียน
ราษฎร
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

2203 พนักงานประเมินผล 

2204 พนักงานสถิติ 

2205 พนักงานทะเบียนตําบล
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการสํารวจขอมูลในหัวขอตางๆ เชน สภาพ
การจราจรในทองถนน กิจกรรมการขนสงทางน้ํา สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะ
การครองชีพ เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญเกี่ยวกับการสํารวจ
ขอมูลในหัวขอตางๆ เชน สภาพการจราจรในทองถนน กิจกรรมการขนสง
ทางน้ํา สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะการครองชีพ เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญสูง เกี่ยวกับการสํารวจ
ขอมูลในหัวขอตางๆ เชน สภาพการจราจรในทองถนน กิจกรรมการขนสง
ทางน้ํา สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะการครองชีพ เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญสูงมาก 
เกี่ยวกับการสํารวจขอมูลในหัวขอตางๆ เชน สภาพการจราจรในทองถนน 
กิจกรรมการขนสงทางน้ํา สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะการครองชีพ เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. บังคับบัญชา ควบคุม รับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานสํารวจ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการเปนผูชวยนักวิจัยในการออกปฏิบัติงาน
เก็บรวบรวมตัวอยางและขอมูลทั้งภาคสนามและงานทดลองใน
หองปฏิบัติการ ดูแลรักษาและเตรียมความพรอมของอุปกรณ เคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมตัวอยางและขอมูลทั้งในภาคสนามและการทดลองใน
หองปฏิบัติการใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานตลอดเวลา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการเปน
ผูชวยนักวิจัยในการออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมตัวอยางและขอมูลทั้ง
ภาคสนามและงานทดลองในหองปฏิบัติการ ดูแลรักษาและเตรียมความ
พรอมของอุปกรณ เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมตัวอยางและขอมูลทั้งใน
ภาคสนามและการทดลองในหองปฏิบัติการใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน
ตลอดเวลา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

22207 พนักงานสมุทรศาสตร

2206 พนักงานสํารวจ 

1. ปฏิบัติงานชั้นตน ในการชวยศึกษารวบรวม วิเคราะหขอมูลสถิติเกี่ยวกับ
เร่ืองที่จะทําการวิจัย เชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม 
ตลอดจนความเปนอยูโดยทั่วไปของชุมชนแหลงตางๆ เพ่ือใหทราบถึง
ลักษณะและโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนน้ันๆ เพ่ือนําผลวิจัย
ไปประกอบการพิจารณาในการแกไขปญหาและการวางแผนดําเนินงานใน
ดานตางๆ เปนตน ชวยนักวิจัยสังคมศาสตรระดับสูง ศึกษา คนควา วิจัย 
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งตามที่ไดรับมอบหมาย เปนตน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

2208 พนักงานวิจัย
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการชวย
ศึกษารวบรวม วิเคราะหขอมูลสถิติเกี่ยวกับเร่ืองที่จะทําการวิจัย เชน สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนความเปนอยูโดยทั่วไปของ
ชุมชนแหลงตางๆ เพ่ือใหทราบถึงลักษณะและโครงสรางทางเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนน้ันๆ เพ่ือนําผลวิจัยไปประกอบการพิจารณาในการแกไข
ปญหาและการวางแผนดําเนินงานในดานตางๆ เปนตน ชวยนักวิจัย
สังคมศาสตรระดับสูง ศึกษา คนควา วิจัย เร่ืองใดเรื่องหนึ่งตามที่ไดรับ
มอบหมาย เปนตน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการชวยศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ หลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู การจัด
พิพิธภัณฑการศึกษา และการจัดบริการสงเสริมการศึกษา โดยใชเทคโนโลยี
ทางการศึกษาซึ่งไดแก การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความตองใชกําลังคน 
หลักสูตร แบบเรียน ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตรพื้นฐาน 
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความตองใชดานการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา 
จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
เผยแพรการศึกษา เชน ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน การเขียนบทความ 
จัดทําวารสาร หรือเอกสารตางๆ เปนตน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการชวย
ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หลักสูตร แบบเรียน
 การเทียบความรู การจัดพิพิธภัณฑการศึกษา และการจัดบริการสงเสริม
การศึกษา โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งไดแก การรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับความตองใชกําลังคน หลักสูตร แบบเรียน ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรพื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความตองใชดานการใช
เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ เผยแพรการศึกษา เชน ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน
 การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสารตางๆ เปนตน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญอยางสูงในการ
ชวยศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หลักสูตร 
แบบเรียน การเทียบความรู การจัดพิพิธภัณฑการศึกษา และการจัดบริการ
สงเสริมการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งไดแก การรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับความตองใชกําลังคน หลักสูตร แบบเรียน ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับวิทยาศาสตรพื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความตองใชดานการ
ใชเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ เผยแพรการศึกษา เชน ออกรายการทางวิทยุ 
โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสารตางๆ เปนตน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

2209 พนักงานการศึกษา 
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการจัดหา ดูแล เก็บรักษาและซอมแซมหนังสือ
ดูแลรักษาวัสดุ และครุภัณฑของหองสมุด ทําทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือ 
และทําบัตรรายการหนังสือ แนะนําและใหบริการแกประชาชนในการใช
หองสมุด ใหบริการตอบคําถามตางๆ เกี่ยวกับกิจการของหองสมุด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการจัดหา ดูแล เก็บ
รักษาและซอมแซมหนังสือ ดูแลรักษาวัสดุ และครุภัณฑของหองสมุด ทํา
ทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือ และทําบัตรรายการหนังสือ แนะนําและ
ใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมุด ใหบริการตอบคําถามตางๆ 
เกี่ยวกับกิจการของหองสมุด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญสูงในการจัดหา ดูแล 
เก็บรักษาและซอมแซมหนังสือ ดูแลรักษาวัสดุ และครุภัณฑของหองสมุด 
ทําทะเบียน จัดหมวดหมูหนังสือ และทําบัตรรายการหนังสือ แนะนําและ
ใหบริการแกประชาชนในการใชหองสมุด ใหบริการตอบคําถามตางๆ 
เกี่ยวกับกิจการของหองสมุด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานข้ันตนเกี่ยวกับงานส่ือสาร เชน รับและสงขาวโดยการใช
เคร่ืองมือส่ือสารในระบบตางๆ เชน โทรเลข โทรศัพท วิทยุ โทรพิมพ โทร
สําเนา เปนตน รวบรวมขอมูลและเก็บขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการสื่อสาร ชวย
ตรวจสอบ คัดเลือก และเรียบเรียงขาว ชวยตรวจสอบและเฝาฟงการใชคล่ืน
ความถี่วิทยุ ชวยจัดทําทะเบียนความถ่ี 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญเกี่ยวกับงานส่ือสาร เชน
 รับและสงขาวโดยการใชเคร่ืองมือส่ือสารในระบบตางๆ เชน โทรเลข 
โทรศัพท วิทยุ โทรพิมพ โทรสําเนา เปนตน รวบรวมขอมูลและเก็บขอมูล
ตางๆ เกี่ยวกับการสื่อสาร ชวยตรวจสอบ คัดเลือก และเรียบเรียงขาว ชวย
ตรวจสอบและเฝาฟงการใชคล่ืนความถ่ีวิทยุ ชวยจัดทําทะเบียนความถ่ี 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1.ปฏิบัติงานชั้นตนในการควบคุมดูแลสถานีวิทยุคมนาคม
2.ควบคุมการใชวิทยุคมนาคมภายในพื้นที่ใหเปนระเบียบใชสําหรับ
ติดตอส่ือสารงานราชการในดานประสานงานการบิน ออกตรวจปราบปราม 
งานดานไฟปา หรือใชประโยชนกรณีเกิดเหตุการณเรงดวน
3.ปฏิบัติงานดานวิทยุส่ือสาร
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1.ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการควบคุมดูแล
สถานีวิทยุคมนาคม
2.ควบคุมการใชวิทยุคมนาคมภายในพื้นที่ใหเปนระเบียบใชสําหรับ
ติดตอส่ือสารงานราชการในดานประสานงานการบิน ออกตรวจปราบปราม 
งานดานไฟปา หรือใชประโยชนกรณีเกิดเหตุการณเรงดวน
3.ปฏิบัติงานดานวิทยุส่ือสาร
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

2210 พนักงานหองสมุด

2301 พนักงานสื่อสาร

2302 พนักงานวิทยุ
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการเปนผูประกาศภาษาทองถ่ิน (เชน ภาษาคําเมือง 
หรือภาษาชนเผา) เผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธ ตามนโยบาย
หลักของกรมประชาสัมพันธและนโยบายรัฐบาล
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการเปนผู
ประกาศภาษาทองถ่ิน (เชน ภาษาคําเมือง หรือภาษาชนเผา) เผยแพรขอมูล
ขาวสารและประชาสัมพันธ ตามนโยบายหลักของกรมประชาสัมพันธและ
นโยบายรัฐบาล
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการกระจายเสียง โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน อานขาว ประกาศ บทความ สปอต บรรยาย
ขอความ สารคดีภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ เปนผูบรรยายในการ
ถายทอดเสียงนอกสถานที่ เปนพิธีกรหรือผูสัมภาษณในรายการตางๆ จัดทํา
คําประกาศ บทเชื่อมรายการ ตลอดจนปฏิบัติงานดานกระจายเสียงใหเปนไป
ตามผังรายการที่กําหนด จัดทํารายงานการกระจายเสียง ติดตอรับฟงและ
ประมวลความคิดเห็นหรือคําติชมจากผูฟง เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญเกี่ยวกับการ
กระจายเสียง โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน อาน
ขาว ประกาศ บทความ สปอต บรรยายขอความ สารคดีภาษาไทยหรือ
ภาษาตางประเทศ เปนผูบรรยายในการถายทอดเสียงนอกสถานที่ เปน
พิธีกรหรือผูสัมภาษณในรายการตางๆ จัดทําคําประกาศ บทเชื่อมรายการ 
ตลอดจนปฏิบัติงานดานกระจายเสียงใหเปนไปตามผังรายการที่กําหนด 
จัดทํารายงานการกระจายเสียง ติดตอรับฟงและประมวลความคิดเห็นหรือคํา
ติชมจากผูฟง เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการลงทะเบียน ทําดรรชนี และจัดหมวดหมูวารสาร
และหนังสือพิมพจีน  ติดตาม เก็บรวบรวมและเขาเลมวารสารและ
หนังสือพิมพจีน  ใหบริการดานวารสารและหนังสือพิมพจีน  แปลเอกสาร
ภาษาจีน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญ ในการลงทะเบียน ทํา
ดรรชนี และจัดหมวดหมูวารสารและหนังสือพิมพจีน  ติดตาม เก็บรวบรวม
และเขาเลมวารสารและหนังสือพิมพจีน  ใหบริการดานวารสารและ
หนังสือพิมพจีน  แปลเอกสารภาษาจีน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการฉายภาพยนตร  
และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่องฉายภาพยนตร  ตลอดจน
บํารุงรักษาเครื่องดังกลาว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

2305 พนักงานหนังสือพิมพจีน

2303 พนักงานกระจายเสียงภาษาทองถ่ิน

2304 พนักงานกระจายเสียงภาษาตางประเทศ

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการฉายภาพยนตร  และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ
 ของเครื่องฉายภาพยนตร  ตลอดจนบํารุงรักษาเครื่องดังกลาว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

2306 พนักงานฉายภาพยนต 
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการใชและควบคุมเคร่ืองขยายเสียงและเครื่อง
บันทึกเสียง  เคร่ืองลงคะแนนเสียง  ดูแลบํารุงรักษาตลอดจนแกไขขอขัดของ
เล็กๆ นอยๆ ของเครื่องดังกลาว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการใชและควบคุม
เคร่ืองขยายเสียงและเครื่องบันทึกเสียง  เคร่ืองลงคะแนนเสียง  ดูแล
บํารุงรักษาตลอดจนแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่องดังกลาว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการนําผูมีเกียรติ นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศ ชมและบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของสถานที่ตางๆ 
ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักพระราชวัง เชน พระบรมมหาราชวัง วัด
พระศรีรัตนศาสนดาราม พิพิธภัณฑพระที่น่ังวิมานเมฆ พระที่น่ังอภิเศกดุสิต
 และพระราชวังบางปะอิน ฯลฯ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการนําผูมี
เกียรติ นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ชมและบรรยาย
เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของสถานที่ตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ
สํานักพระราชวัง เชน พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสนดาราม 
พิพิธภัณฑพระที่น่ังวิมานเมฆ พระที่น่ังอภิเศกดุสิต และพระราชวังบางปะอิน
 ฯลฯ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานนําชม ตลอดจนทํา
หนาที่หัวหนาพนักงานนําชม นําผูมีเกียรติทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 
ชมและบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของสถานที่ตางๆ ที่อยูในความ
รับผิดชอบของสํานักพระราชวัง 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการแปลหนังสือตางประเทศเปนภาษาไทยหรือ
แปลหนังสือไทยเปนภาษาตางประเทศ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณและความชํานาญสูงใน
การแปลหนังสือตางประเทศเปนภาษาไทยหรือแปลหนังสือไทยเปน
ภาษาตางประเทศ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

2307 พนักงานขยายเสียง

2308 พนักงานนําชม

2309 พนักงานแปล
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการแปลอักษรโบราณ เชน ปริวรรตอักษร
โบราณ ใหเปนภาษาไทยปจจุบัน นําไมโครฟลมภาษาลานนาไปอัดสําเนาที่
สํานักหอสมุด กลับมาใหบริการใหแกพระภิกษุ สามเณร อาจารยและ
นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญเกี่ยวกับการ
ปริวรรตอักษรโบราณ ใหเปนภาษาไทยปจจุบัน นําไมโครฟลมภาษาลานนา
ไปอัดสําเนาที่สํานักหอสมุด กลับมาใหบริการใหแกพระภิกษุ สามเณร 
อาจารยและนักศึกษา และผูสนใจทั่วไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะลามการแปลภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย  หรือ
แปลภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ  เชน ภาษาชาวเขา เวียดนาม เขมร 
มลายู
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะลาม ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณและความ
ชํานาญในการแปลภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย  หรือแปลภาษาไทย
เปนภาษาตางประเทศ  เชน ภาษาชาวเขา เวียดนาม เขมร มลายู
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตน เกี่ยวกับงานลาม ในการแปลภาษาจีนเปนภาษาไทย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฎิบัติงานในฐานะลาม ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณและความ
ชํานาญในการแปลเอกสาร  เชน  หนังสือราชการ  ขาว  บทความจาก
ภาษาไทยเปนภาษาจีน และภาษาจีนเปนภาษาไทย  เพื่อใชในราชการ 
ตรวจขาว บทความ  ทัศนคติ  และความคิดเห็นที่มีตอรัฐบาล  นโยบาย  
และหนวยราชการอื่น  ซ่ึงตีพิมพในหนังสือพิมพจีนแลวแปลเปนภาษาไทย  
เพ่ือรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันและทําหนาที่ลามในโอกาสตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการสอนดนตรีใหนักดนตรีหรือสอนการรองเพลง
ใหแกนักรอง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการสอน
ดนตรีใหนักดนตรีหรือสอนการรองเพลงใหแกนักรอง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการสอนและถายทอดศิลปะพื้นเมือง  เชน  นาฏศิลป
พื้นเมือง  ดนตรีพื้นเมือง  ขับรองพื้นเมือง
2. ควบคุมการฝกซอม  และกํากับการจัดแสดงศิลปะพื้นเมือง
3. จัดทําส่ือการเรียน  การสอน  เก็บรักษาอุปกรณ  เคร่ืองมือ  การเรียนการ
สอน  
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

2311 ลามภาษาตางประเทศ 

2310 พนักงานแปลอักษรโบราณ

2312 ลามภาษาจีน

2313 ครูสอนดนตรี
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการสอนและ
ถายทอดศิลปะพื้นเมือง  เชน  นาฏศิลปพื้นเมือง  ดนตรีพื้นเมือง  ขับรอง
พื้นเมือง
2. ควบคุมการฝกซอม  และกํากับการจัดแสดงศิลปะพื้นเมือง
3. จัดทําส่ือการเรียน  การสอน  เก็บรักษาอุปกรณ  เคร่ืองมือ  การเรียนการ
สอน  
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานการสอนภาษาจีนที่ตองใชความรู ทักษะ ความชํานาญในการ
สอน อาน  พูด  เขียน  เรียงความ  สนทนาโตตอบเปนภาษาจีนกลางและ
แตจิ๋ว รวมทั้งจัดทําส่ือการเรียนการสอน  เก็บรักษาอุปกรณเคร่ืองมือการ
เรียนการสอน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานการสอนภาษาจีนที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณและ
ความชํานาญสูงในการสอน อาน  พูด  เขียน  เรียงความ  สนทนาโตตอบ
เปนภาษาจีนกลางและแตจิ๋ว รวมทั้งจัดทําส่ือการเรียนการสอน  เก็บรักษา
อุปกรณเคร่ืองมือการเรียนการสอน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการใหการศึกษาวิชาความรูพื้นฐานสามัญแกชาวเขา 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียน การสอน  การประสานงานดานการศึกษากับ
หนวยงานตางๆ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความชํานาญและประสบการณในการให
การศึกษาวิชาความรูพื้นฐานสามัญแกชาวเขา รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียน 
การสอน  การประสานงานดานการศึกษากับหนวยงานตางๆ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการเล้ียงเด็กระดับปฐมวัย ใหคําปรึกษาแนะนําและ
ความรูตางๆ กับผูปกครอง ตรวจสุขภาพอนามัยเด็กประจําวัน ไดแก ช่ัง
นํ้าหนัก วัดสวนสูง สังเกตสุขภาพและพัฒนาการประจําวัน วางแผนงานและ
จัดกิจกรรมการพัฒนาการเด็ก จัดระบบการฝกระเบียบวินัยเด็ก บันทึกขอมูล
ในแฟมประจําตัวเด็ก พรอมลงรายงานในสมุดประจําตัวแจงผูปกครอง 
สํารวจการเบิกจายอุปกรณประจําตัวเด็ก รวมถึงการดูแลความเรียบรอยและ
ปลอดภัยของสถานที่
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณ และความชํานาญในการ
เล้ียงเด็กระดับปฐมวัย ใหคําปรึกษาแนะนําและความรูตางๆ กับผูปกครอง 
ตรวจสุขภาพอนามัยเด็กประจําวัน ไดแก ช่ังนํ้าหนัก วัดสวนสูง สังเกต
สุขภาพและพัฒนาการประจําวัน วางแผนงานและจัดกิจกรรมการพัฒนาการ
เด็ก จัดระบบการฝกระเบียบวินัยเด็ก บันทึกขอมูลในแฟมประจําตัวเด็ก 
พรอมลงรายงานในสมุดประจําตัวแจงผูปกครอง สํารวจการเบิกจายอุปกรณ
ประจําตัวเด็ก รวมถึงการดูแลความเรียบรอยและปลอดภัยของสถานที่
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

2316 ครูสอนชาวเขา

2314 ครูสอนศิลปพื้นเมือง

2317 ครูพี่เล้ียง

2315 ครูสอนภาษาจีน
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการเล้ียง ดูแลทารกและเด็กวัยกอนเขาเรียนตาม
คําแนะนําของพยาบาล หรือดูแลคนพิการ ผูดอยโอกาส คนชรา ผูรับการ
สงเคราะห  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการเลี้ยง ดูแลทารก
และเด็กวัยกอนเขาเรียนตามคําแนะนําของพยาบาล หรือดูแลคนพิการ 
ผูดอยโอกาส คนชรา ผูรับการสงเคราะห   
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณ และความชํานาญในการเปน
วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม จัดการเรียนการสอน  สอนดานวิชาการหรือ
วิชาชีพ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณ และความชํานาญในการเปน
วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม จัดการเรียนการสอน สอนดานวิชาการหรือ
วิชาชีพ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรูในการจัดทําหลักสูตร หนังสือเรียน และส่ือการ
เรียนตางๆ ที่เกี่ยวกับวิชาอิสลามศึกษาทั้งในโรงเรียนประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตรวจตราการใชตําราของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม นิเทศการสอนวิชาอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนทุกสังกัด เปนเจาหนาที่ออกขอสอบวิชาอิสลามศึกษาทั้งภาษาไทย 
ภาษามลายูและภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เปน
วิทยากรในการอบรมครูสอนอิสลามศึกษาทุกระดับ เพ่ือปรับปรุงการสอนให
มีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน
2.ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณ และความชํานาญอยางสูงในการ
จดัทําหลักสูตร หนังสือเรียน และส่ือการเรียนตางๆ ที่เกี่ยวกับวิชาอิสลาม
ศึกษาทั้งในโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาและโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ตรวจตราการใชตําราของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
นิเทศการสอนวิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนทุกสังกัด เปนเจาหนาที่ออก
ขอสอบวิชาอิสลามศึกษาทั้งภาษาไทย ภาษามลายูและภาษาอาหรับใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เปนวิทยากรในการอบรมครูสอนอิสลาม
ศึกษาทุกระดับ เพ่ือปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน
2.ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการศึกษาและฝกซอมการขับรองเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเปนนักรอง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณ และความชํานาญเกี่ยวกับ
การศึกษาและฝกซอมการขับรองเพื่อพัฒนาศักยภาพการเปนนักรอง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 2

2320 ผูชํานาญการอิสลาม

2321 นักรอง

2318 พี่เล้ียง

2319 ครูสอนศาสนาอิสลาม
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการเลนดนตรีชนิดใดชนิดหน่ึงหรือหลายชนิดไดเปน
อยางดี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณ และความชํานาญในการเลน
ดนตรีชนิดชนิดหน่ึงหรือหลายชนิดไดเปนอยางดี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการแสดงละครและโขน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณ และความชํานาญในการแสดง
ละครและโขน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการใหการศึกษาวิชาความรูพื้นฐานสามัญ รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการเรียน การสอน  การประสานงานดานการศึกษากับหนวยงาน
ตางๆ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความชํานาญและประสบการณในการให
การศึกษาวิชาความรูพื้นฐานสามัญ รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียน การสอน  
การประสานงานดานการศึกษากับหนวยงานตางๆ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความชํานาญและประสบการณอยางสูงในการ
ใหการศึกษาวิชาความรูพื้นฐานสามัญ รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียน การสอน
  การประสานงานดานการศึกษากับหนวยงานตางๆ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการสาธิต แนะแนว จัดกิจกรรมกลุมสอน
วิชาชีพตางๆ เชน การทําอาหาร การชาง งานฝมือ งานศิลปะ หัตถกรรม 
รวมทั้งประชาสัมพันธงานหรือกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความชํานาญและประสบการณเกี่ยวกับการ
สาธิต แนะแนว จัดกิจกรรมกลุมสอนวิชาชีพตางๆ เชน การทําอาหาร การ
ชาง งานฝมือ งานศิลปะ หัตถกรรม รวมทั้งประชาสัมพันธงานหรือกิจกรรม
ตางๆ ของหนวยงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความชํานาญและประสบการณอยางสูงเกี่ยวกับ
การสาธิต แนะแนว จัดกิจกรรมกลุมสอนวิชาชีพตางๆ เชน การทําอาหาร 
การชาง งานฝมือ งานศิลปะ หัตถกรรม รวมทั้งประชาสัมพันธงานหรือ
กิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

ผูสอนวิชาชีพ2325

2322 นักดนตรี

2323 นาฏศิลปน

ครูชวยสอน2324
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการสอนและสาธิตการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร บรรจุภัณฑ สูตรอาหาร ผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งใหคําปรึกษา
แนะนําและใหขอมูลแกองคกร กลุมแมบาน และผูสนใจทั่วไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความชํานาญและประสบการณ ในการสอนและ
สาธิตการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร บรรจุภัณฑ สูตรอาหาร 
ผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําและใหขอมูลแกองคกร 
กลุมแมบาน และผูสนใจทั่วไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการสาธิต แนะแนว จัดกิจกรรมกลุมสอน
วิชาชีพตางๆ แกคนพิการ เชน การทําอาหาร การชาง งานฝมือ งานศิลปะ 
หัตถกรรม 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความชํานาญและประสบการณเกี่ยวกับการ
สาธิต แนะแนว จัดกิจกรรมกลุมสอนวิชาชีพตางๆ แกคนพิการ เชน การ
ทําอาหาร การชาง งานฝมือ งานศิลปะ หัตถกรรม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการชวยเหลือแพทยและพยาบาลในการใหการ
พยาบาลข้ันพ้ืนฐาน และงานอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลภายใตการ
ควบคุมของแพทยและพยาบาล
2. ดูแล ทําความสะอาดและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการชวยเหลือแพทย
และพยาบาลในการใหการพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน และงานอื่นที่เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลภายใตการควบคุมของแพทยและพยาบาล
2. ดูแล ทําความสะอาดและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการชวยเหลือแพทยและพยาบาลในการตรวจ
รักษาพยาบาล เชน เรียกคนไขพบแพทย เตรียมถุงมือ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช 
น่ึงอุปกรณและเคร่ืองมือ ฯลฯ ชวยแพทยและพยาบาลในการตรวจโรค เชน 
วัดนํ้าหนัก ความสูง อุณหภูมิ ชีพจร ความดันโลหิต ชวยในการปฐมพยาบาล
 ทําแผล เช็ดตัวคนไข ชวยเหลือในการตรวจพิสูจนศพ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการ
ชวยเหลือแพทยและพยาบาลในการตรวจรักษาพยาบาล เชน เรียกคนไขพบ
แพทย เตรียมถุงมือ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช น่ึงอุปกรณและเคร่ืองมือ ฯลฯ ชวย
แพทยและพยาบาลในการตรวจโรค เชน วัดนํ้าหนัก ความสูง อุณหภูมิ ชีพจร
 ความดันโลหิต ชวยในการปฐมพยาบาล ทําแผล เช็ดตัวคนไข ชวยเหลือใน
การตรวจพิสูจนศพ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

2401 พนักงานชวยการพยาบาล

2402 พนักงานผูชวยเหลือแพทยและพยาบาล

2327 ผูสอนคนพิการ

ผูสอนการถนอมอาหาร2326
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานข้ันตนเกี่ยวกับการชวยเหลือคนไข เชน ชวยพลิกตะแคงตัว 
เช็ดตัว ปอนอาหาร นํ้าและยาใหผูปวย ตรวจนับอุปกรณเคร่ืองมือ เคร่ืองใช
ประจําวัน ภายในหนวยงานใหครบถวน และเพียงพอพรอมใชตลอดเวลา 
ดูแลทําความสะอาดเรียบรอยของโตะ ตู แกวนํ้า เคร่ืองนอน เส้ือผาคนไข
และส่ิงแวดลอมใกลเคียงใหสะอาดตอการปฏิบัติงาน ชวยจัดเตรียมอุปกรณ 
เคร่ืองมือเกี่ยวกับการตรวจและการรักษาพยาบาลประจําวัน เชน การเจาะ
ปอด สวนอุจจาระ วัดไข วัดความดันโลหิต เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณ และความชํานาญเกี่ยวกับการ
ชวยเหลือคนไข เชน ชวยพลิกตะแคงตัว เช็ดตัว ปอนอาหาร นํ้าและยาให
ผูปวย ตรวจนับอุปกรณเคร่ืองมือ เคร่ืองใชประจําวัน ภายในหนวยงานให
ครบถวน และเพียงพอพรอมใชตลอดเวลา ดูแลทําความสะอาดเรียบรอยของ
โตะ ตู แกวนํ้า เคร่ืองนอน เส้ือผาคนไขและส่ิงแวดลอมใกลเคียงใหสะอาดตอ
การปฏิบัติงาน ชวยจัดเตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือเกี่ยวกับการตรวจและการ
รักษาพยาบาลประจําวัน เชน การเจาะปอด สวนอุจจาระ วัดไข วัดความดัน
โลหิต เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการใหบริการทางการพยาบาลขั้นมูลฐานแก
ผูปวยทางรางกายหรือจิต ตามแผนการพยาบาลที่กําหนดไว โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน ใหการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
จัดเตรียมเก็บรักษาของเครื่องใชทุกชนิดใหอยูในสภาพที่ใชการไดอยูเสมอ 
สังเกตอาการและศึกษาสาเหตุอาการผูปวย เพ่ือดําเนินการพยาบาลและการ
รายงานการเปล่ียนแปลงของผูปวย ใหการพยาบาลและใหยาทางปาก ตามที่
ไดรับมอบหมาย ชําระรางกาย ปอนอาหารและชวยเหลือใหผูปวยไดรับ
ประทานอาหารที่มีคุณคา จัดทําความสะอาดบริเวณส่ิงแวดลอมผูปวย ให
ความชวยเหลือผูปวยอยางใกลชิด ใหความสะดวกแกผูปวยและญาติผูปวย 
บันทึกอุปสรรคปญหาในการปฏิบัติงานและรายงานอาการผูปวย หรือ
ปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพอนามัยและการปองกันโรค 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

2403 พนักงานชวยเหลือคนไข
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณ และความชํานาญเกี่ยวกับการ
ใหบริการทางการพยาบาลขั้นมูลฐานแกผูปวยทางรางกายหรือจิต ตาม
แผนการพยาบาลที่กําหนดไว โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย
อยาง เชน ใหการปฐมพยาบาลเบื้องตน จัดเตรียมเก็บรักษาของเครื่องใชทุก
ชนิดใหอยูในสภาพที่ใชการไดอยูเสมอ สังเกตอาการและศึกษาสาเหตุอาการ
ผูปวย เพ่ือดําเนินการพยาบาลและการรายงานการเปลี่ยนแปลงของผูปวย 
ใหการพยาบาลและใหยาทางปาก ตามที่ไดรับมอบหมาย ชําระรางกาย ปอน
อาหารและชวยเหลือใหผูปวยไดรับประทานอาหารที่มีคุณคา จัดทําความ
สะอาดบริเวณส่ิงแวดลอมผูปวย ใหความชวยเหลือผูปวยอยางใกลชิด ให
ความสะดวกแกผูปวยและญาติผูปวย บันทึกอุปสรรคปญหาในการ
ปฏิบัติงานและรายงานอาการผูปวย หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพอนามัย
และการปองกันโรค 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณ และความชํานาญสูง เกี่ยวกับ
การใหบริการทางการพยาบาลขั้นมูลฐานแกผูปวยทางรางกายหรือจิต ตาม
แผนการพยาบาลที่กําหนดไว โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย
อยาง เชน ใหการปฐมพยาบาลเบื้องตน จัดเตรียมเก็บรักษาของเครื่องใชทุก
ชนิดใหอยูในสภาพที่ใชการไดอยูเสมอ สังเกตอาการและศึกษาสาเหตุอาการ
ผูปวย เพ่ือดําเนินการพยาบาลและการรายงานการเปลี่ยนแปลงของผูปวย 
ใหการพยาบาลและใหยาทางปาก ตามที่ไดรับมอบหมาย ชําระรางกาย ปอน
อาหารและชวยเหลือใหผูปวยไดรับประทานอาหารที่มีคุณคา จัดทําความ
สะอาดบริเวณส่ิงแวดลอมผูปวย ใหความชวยเหลือผูปวยอยางใกลชิด ให
ความสะดวกแกผูปวยและญาติผูปวย บันทึกอุปสรรคปญหาในการ
ปฏิบัติงานและรายงานอาการผูปวย หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพอนามัย
และการปองกันโรค 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญสูงมากเกี่ยวกับ
การใหบริการทางการพยาบาลขั้นมูลฐานแกผูปวยทางรางกายหรือจิต ตาม
แผนการพยาบาลที่กําหนดไว โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย
อยาง เชน ใหการปฐมพยาบาลเบื้องตน จัดเตรียมเก็บรักษาของเครื่องใชทุก
ชนิดใหอยูในสภาพที่ใชการไดอยูเสมอ สังเกตอาการและศึกษาสาเหตุอาการ
ผูปวย เพ่ือดําเนินการพยาบาลและการรายงานการเปลี่ยนแปลงของผูปวย 
ใหการพยาบาลและใหยาทางปาก ตามที่ไดรับมอบหมาย ชําระรางกาย ปอน
อาหารและชวยเหลือใหผูปวยไดรับประทานอาหารที่มีคุณคา จัดทําความ
สะอาดบริเวณส่ิงแวดลอมผูปวย ใหความชวยเหลือผูปวยอยางใกลชิด ให
ความสะดวกแกผูปวยและญาติผูปวย บันทึกอุปสรรคปญหาในการ
ปฏิบัติงานและรายงานอาการผูปวย หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพอนามัย
และการปองกันโรค 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

ผูชวยพยาบาล2404
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับงานการพยาบาล เชน ใหการพยาบาลผูปวย
ตามแผนการรักษา และแผนการพยาบาล สังเกตอาการและศึกษาสาเหตุ
อาการของผูปวย รายงานการเปล่ียนแปลงของผูปวย ใหการปฐมพยาบาล 
ชําระรางกาย ปอนอาหาร ใหความชวยเหลือผูปวย จัดเตรียม เก็บ รักษา 
อุปกรณส่ิงของเคร่ืองใชทุกชนิด ปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณ และความชํานาญเกี่ยวกับงาน
การพยาบาล เชน ใหการพยาบาลผูปวยตามแผนการรักษา และแผนการ
พยาบาล สังเกตอาการและศึกษาสาเหตุอาการของผูปวย รายงานการ
เปล่ียนแปลงของผูปวย ใหการปฐมพยาบาล ชําระรางกาย ปอนอาหาร ให
ความชวยเหลือผูปวย จัดเตรียม เก็บ รักษา อุปกรณส่ิงของเคร่ืองใชทุกชนิด
 ปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญมากเกี่ยวกับ
งานการพยาบาล เชน ใหการพยาบาลผูปวยตามแผนการรักษา และ
แผนการพยาบาล สังเกตอาการและศึกษาสาเหตุอาการของผูปวย รายงาน
การเปล่ียนแปลงของผูปวย ใหการปฐมพยาบาล ชําระรางกาย ปอนอาหาร 
ใหความชวยเหลือผูปวย จัดเตรียม เก็บ รักษา อุปกรณส่ิงของเคร่ืองใชทุก
ชนิด ปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญอยางสูงมาก
เกี่ยวกับงานการพยาบาล เชน ใหการพยาบาลผูปวยตามแผนการรักษา และ
แผนการพยาบาล สังเกตอาการและศึกษาสาเหตุอาการของผูปวย รายงาน
การเปล่ียนแปลงของผูปวย ใหการปฐมพยาบาล ชําระรางกาย ปอนอาหาร 
ใหความชวยเหลือผูปวย จัดเตรียม เก็บ รักษา อุปกรณส่ิงของเคร่ืองใชทุก
ชนิด ปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในฐานะผูชวยทันตแพทย เชน รับบัตรผูปวย เรียกผูปวย 
เขารับการตรวจ ลงบันทึกและติดตอนัดหมายผูปวย ชวย
ทันตแพทยปฏิบัติการในขณะบําบัดรักษาผูปวย เชน สงเครื่องมือ รับ
เคร่ืองมือ ทําสถิติการรักษาพยาบาล ใหคําแนะนําผูปวยเกี่ยวกับการรักษา
สุขภาพของชองปากและฟน บํารุงรักษา จัดเก็บเคร่ืองมือเคร่ืองใชอุปกรณ
ดานทันตกรรม เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

2405 พยาบาล
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยทันตแพทยซ่ึงตองใชความรู ประสบการณและ
ความชํานาญ เชน รับบัตรผูปวย เรียกผูปวย เขารับการตรวจ ลงบันทึกและ
ติดตอนัดหมายผูปวย ชวยทันตแพทยปฏิบัติการในขณะบําบัดรักษาผูปวย 
เชน สงเครื่องมือ รับเคร่ืองมือ ทําสถิติการรักษาพยาบาล ใหคําแนะนําผูปวย
เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของชองปากและฟน บํารุงรักษา จัดเก็บเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชอุปกรณดานทันตกรรม เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยทันตแพทยที่ตองใชความรู ประสบการณและ
ความชํานาญอยางมาก เชน รับบัตรผูปวย เรียกผูปวย เขารับการตรวจ ลง
บันทึกและติดตอนัดหมายผูปวย ชวยทันตแพทยปฏิบัติการในขณะ
บําบัดรักษาผูปวย เชน สงเครื่องมือ รับเคร่ืองมือ ทําสถิติการรักษาพยาบาล 
ใหคําแนะนําผูปวยเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของชองปากและฟน บํารุงรักษา
 จัดเก็บเคร่ืองมือเคร่ืองใชอุปกรณดานทันตกรรม เปนตน ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยทันตแพทยที่ตองใชความรู ประสบการณ และ
ความชํานาญอยางสูงมาก เชน รับบัตรผูปวย เรียกผูปวย เขารับการตรวจ 
ลงบันทึกและติดตอนัดหมายผูปวย ชวยทันตแพทยปฏิบัติการในขณะ
บําบัดรักษาผูปวย เชน สงเครื่องมือ รับเคร่ืองมือ ทําสถิติการรักษาพยาบาล 
ใหคําแนะนําผูปวยเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของชองปากและฟน บํารุงรักษา
 จัดเก็บเคร่ืองมือเคร่ืองใชอุปกรณดานทันตกรรม เปนตน ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในฐานะผูชวยเภสัชกร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง
หน่ึงหรือหลายอยาง เชน จัด จาย และจําหนายยาใหกับคนไข จัดเตรียม
เคร่ืองมือและอุปกรณในการผสมและปรุงยา ชวยเภสัชกรผสมและปรุงยา 
ดําเนินการตามข้ันตอนหรือกระบวนการในการจัดหา จัดซ้ือ และเบิกยาจาก
ตนสังกัด ตรวจรับยา ตรวจสอบเกี่ยวกับการหมดอายุของยาในสตอก จัดทํา
บัญชี และทะเบียนการเบิกจายยาและเวชภัณฑตางๆ ตรวจสอบจํานวนยาก
และเวชภัณฑในสตอกวาถูกตองตรงกับจํานวนในทะเบียนหรือบัญชีการ
เบิกจายหรือไม จัดทําสถิติผลงานและรายงานประจําเดือน ประจําป ของ
หนวยงานเภสัชกรรมที่สังกัด เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

2406 ผูชวยทันตแพทย 
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยเภสัชกรที่ตองใชความรู ประสบการณและความ
ชํานาญ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน จัด จาย 
และจําหนายยาใหกับคนไข จัดเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณในการผสมและ
ปรุงยา ชวยเภสัชกรผสมและปรุงยา ดําเนินการตามข้ันตอนหรือกระบวนการ
ในการจัดหา จัดซ้ือ และเบิกยาจากตนสังกัด ตรวจรับยา ตรวจสอบเกี่ยวกับ
การหมดอายุของยาในสตอก จัดทําบัญชี และทะเบียนการเบิกจายยาและ
เวชภัณฑตางๆ ตรวจสอบจํานวนยากและเวชภัณฑในสตอกวาถูกตองตรง
กับจํานวนในทะเบียนหรือบัญชีการเบิกจายหรือไม จัดทําสถิติผลงานและ
รายงานประจําเดือน ประจําป ของหนวยงานเภสัชกรรมที่สังกัด เปนตน และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยเภสัชกรที่ตองใชความรู ประสบการณและความ
ชํานาญสูง โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน จัด จาย 
และจําหนายยาใหกับคนไข จัดเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณในการผสมและ
ปรุงยา ชวยเภสัชกรผสมและปรุงยา ดําเนินการตามข้ันตอนหรือกระบวนการ
ในการจัดหา จัดซ้ือ และเบิกยาจากตนสังกัด ตรวจรับยา ตรวจสอบเกี่ยวกับ
การหมดอายุของยาในสตอก จัดทําบัญชี และทะเบียนการเบิกจายยาและ
เวชภัณฑตางๆ ตรวจสอบจํานวนยากและเวชภัณฑในสตอกวาถูกตองตรง
กับจํานวนในทะเบียนหรือบัญชีการเบิกจายหรือไม จัดทําสถิติผลงานและ
รายงานประจําเดือน ประจําป ของหนวยงานเภสัชกรรมที่สังกัด เปนตน และ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยเภสัชกรที่ตองใชความรู ประสบการณและความ
ชํานาญสูงมาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน จัด 
จาย และจําหนายยาใหกับคนไข จัดเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณในการผสม
และปรุงยา ชวยเภสัชกรผสมและปรุงยา ดําเนินการตามข้ันตอนหรือ
กระบวนการในการจัดหา จัดซ้ือ และเบิกยาจากตนสังกัด ตรวจรับยา 
ตรวจสอบเกี่ยวกับการหมดอายุของยาในสตอก จัดทําบัญชี และทะเบียนการ
เบิกจายยาและเวชภัณฑตางๆ ตรวจสอบจํานวนยากและเวชภัณฑในสตอก
วาถูกตองตรงกับจํานวนในทะเบียนหรือบัญชีการเบิกจายหรือไม จัดทําสถิติ
ผลงานและรายงานประจําเดือน ประจําป ของหนวยงานเภสัชกรรมที่สังกัด 
เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. ปฏิบัติงานชั้นตนโดยชวยจายยาตามใบสั่งแพทย ชวยเภสัชกร ทํายาฉีด 
ยาเม็ด และยาน้ํา ทําบัญชีเวชภัณฑ แยกประเภทตางๆ ชวยเก็บและรักษา
เวชภัณฑใหอยูในสภาพดี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

2407 ผูชวยเภสัชกร
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการชวยจาย
ยาตามใบสั่งแพทย ชวยเภสัชกร ทํายาฉีด ยาเม็ด และยาน้ํา ทําบัญชี
เวชภัณฑ แยกประเภทตางๆ ชวยเก็บและรักษาเวชภัณฑใหอยูในสภาพดี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการชวยเหลือเภสัชกรเกี่ยวกับการเตรียมขวดบรรจุยา
 บรรจุยาลงขวด  หรือจัดยาตามใบสั่งยา  ลางขวด  บรรจุนํ้ายา  ตกแตง
สลากยา ดูแลการสงยาใหผูปวย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการชวยเหลือ
เภสัชกรเกี่ยวกับการเตรียมขวดบรรจุยา บรรจุยาลงขวด  หรือจัดยาตาม
ใบส่ังยา  ลางขวด  บรรจุนํ้ายา  ตกแตงสลากยา ดูแลการสงยาใหผูปวย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการบริการสุขศึกษาแกประชาชนในชนบท และ
ประชาสัมพันธ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการบริการ
สุขศึกษาแกประชาชนในชนบท และประชาสัมพันธ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการชวยเจาหนาที่อนามัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การอนามัยสาขาตางๆ  เชน  งานวางแผนครอบครัว  และงานควบคุมโรค
ตางๆ  เปนตน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในชวย
เจาหนาที่อนามัยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนามัยสาขาตางๆ  เชน  งาน
วางแผนครอบครัว  และงานควบคุมโรคตางๆ  เปนตน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนดานการสาธารณสุขระดับตน ตาม
แนวทางแบบอยางข้ันตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายการกํากับตรวจสอบ และ
แนะนํา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญดานการสาธารณสุข
ระดับตน ตามแนวทางแบบอยางข้ันตอน และวิธีการที่ชัดเจน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับงานการแพทยและรังสีเทคนิคอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชน ชวยแพทยและพนักงานรังสีเทคนิคในการตรวจทางรังสี
 หรือใชและควบคุมเคร่ืองเอ็กซเรย
2. บํารุง รักษา และดูแลอุปกรณทางการแพทยที่เกี่ยวของ เชน เติมนํ้ายา
และเบิกนํ้ายาลางฟลมเอ็กซเรย
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

2410 ผูชวยพนักงานสุขศึกษา

2408 พนักงานเภสัชกรรม

2409 พนักงานประจําหองยา

2411 ผูชวยเจาหนาที่อนามัย

2412 ผูชวยเจาหนาที่สาธารณสุข
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการใหความชวย
แพทยและพนักงานรังสีเทคนิคในการตรวจทางรังสี กรณีคนไขหนัก หรือใช
ประสบการณและความชํานาญในการควบคุมเคร่ืองเอ็กซเรยตามหลักวิธีทาง
การแพทย
2. บํารุงรักษาและดูแลอุปกรณทางการแพทยที่เกี่ยวของดวยความชํานาญ 
เชน เติมนํ้ายาเครื่องลางฟลมเอ็กซเรย
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการเจาะและตรวจหาเชื้อพยาธิในโลหิตดวยกลอง
จุลทัศน เชน เช้ือไขมาลาเรีย และเช้ือพยาธิตัวออนของโรคเทาชาง  เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการเจาะและตรวจหา
เช้ือพยาธิในโลหิตดวยกลองจุลทัศน เชน เช้ือไขมาลาเรีย และเชื้อพยาธิตัว
ออนของโรคเทาชาง  เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการทําการเขาเฝอก  ตัดเฝอกผูปวย  ฉายเอ็กซเรย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการทําการเขาเฝอก 
 ตัดเฝอกผูปวย  ฉายเอ็กซเรย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการชวยแพทยพยาบาลในหองผาตัด  ในการดูแล
รักษาและทําความสะอาดอุปกรณการผาตัดบางชนิด ยกคนไข  ทําความ
สะอาดคราบเลือดและยาตางๆ ในหองผาตัด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการชวยแพทย
พยาบาลในหองผาตัด  ในการดูแลรักษาและทําความสะอาดอุปกรณการ
ผาตัดบางชนิด ยกคนไข  ทําความสะอาดคราบเลือดและยาตางๆ ในหอง
ผาตัด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการเจาะโลหิต ตรวจ และชวยวิเคราะหหาเชื้อโรค เชน
 เช้ือมาลาเรีย เช้ือโรคเทาชาง เช้ือพยาธิชนิดตางๆ ตรวจสอบฟลมโลหิตซํ้า 
เพ่ือการควบคุมคุณภาพการตรวจวินิจฉัยโรคของหนวยปฏิบัติ จัดทํา
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน จัดเตรียมวัสดุที่ใชในการเจาะตรวจ ตลอดจน
ดูแลบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

2413 พนักงานการแพทยและรังสีเทคนิค

2414 พนักงานจุลทัศนกร

2417 พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค

2415 พนักงานหองเฝอก

2416 พนักงานหองผาตัด
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1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการเจาะ
โลหิต ตรวจ และชวยวิเคราะหหาเชื้อโรค เชน เช้ือมาลาเรีย เช้ือโรคเทาชาง 
เช้ือพยาธิชนิดตางๆ ตรวจสอบฟลมโลหิตซํ้า เพ่ือการควบคุมคุณภาพการ
ตรวจวินิจฉัยโรคของหนวยปฏิบัติ จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
จัดเตรียมวัสดุที่ใชในการเจาะตรวจ ตลอดจนดูแลบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ
ตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการผาศพเพื่อการศึกษาวิจัย ชันสูตรศพ 
ชําแหละศพ  ประกอบกระดูก  ตกแตงบาดแผล  เย็บศพใหเขาสภาพเดิม 
ทําความสะอาดศพ  ผสมยารักษาศพ  ดองศพ  ฉีดยารักษาศพ  เตรียมศพ
ใหแพทย  เก็บศพเขาหองเก็บศพ  ตลอดจนดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ
เคร่ืองใชและอุปกรณเกี่ยวกับการผาศพและรักษาศพ  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการผาศพ
เพ่ือการศึกษาวิจัย ชันสูตรศพ ชําแหละศพ  ประกอบกระดูก  ตกแตง
บาดแผล  เย็บศพใหเขาสภาพเดิม ทําความสะอาดศพ  ผสมยารักษาศพ  
ดองศพ  ฉีดยารักษาศพ  เตรียมศพใหแพทย  เก็บศพเขาหองเก็บศพ  
ตลอดจนดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือเคร่ืองใชและอุปกรณเกี่ยวกับการ
ผาศพและรักษาศพ  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการรับใบส่ังแพทยจากคนไขเพ่ือจัดเตรียมแบบฟอรม
ในการตรวจทางรังสี  คนหา  ติดตามประวัติคนไข  หรือผลการตรวจทางรังสี 
 แนะนําคนไขในการจะเขาตรวจทางรังสีเกี่ยวกับหลักฐานตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการรับใบส่ังแพทย
จากคนไขเพ่ือจัดเตรียมแบบฟอรมในการตรวจทางรังสี  คนหา  ติดตาม
ประวัติคนไข  หรือผลการตรวจทางรังสี  แนะนําคนไขในการจะเขาตรวจทาง
รังสีเกี่ยวกับหลักฐานตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนที่หอผูปวย โดยเก็บสงเลือดหนวย O.P.D. ลงทะเบียน
ผูปวยใหม ทําบัตรตรวจโรค กรอกประวัติการรักษาพยาบาล จดช่ือแพทย
และพยาบาล เจาหนาที่เวรประจําหองแพทยเวร รวบรวมสถิติผูปวยที่มารับ
การตรวจและรักษา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการเก็บสงเลือด
หนวย O.P.D. ลงทะเบียนผูปวยใหม ทําบัตรตรวจโรค กรอกประวัติการ
รักษาพยาบาล จดชื่อแพทยและพยาบาล เจาหนาที่เวรประจําหองแพทยเวร 
รวบรวมสถิติผูปวยที่มารับการตรวจและรักษา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

2418 พนักงานผาและรักษาศพ

2419 พนักงานประจําหอง

2420 พนักงานหอผูปวย
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1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการแยกบัตรรายงานผูปวยโรคติดตอที่สงมาจาก
จังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ และสํารวจจํานวนของโรคระบาดของแตละจังหวัด
วามีจํานวนมากนอยเทาใด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการแยกบัตร
รายงานผูปวยโรคติดตอที่สงมาจากจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ และสํารวจ
จํานวนของโรคระบาดของแตละจังหวัดวามีจํานวนมากนอยเทาใด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการชวยเจาหนาที่สาธารณสุขบริหารดาน
รักษาพยาบาลเบื้องตนแกประชาชนในหมูบานเขตรับผิดชอบ เชน บริการ
เสริมสรางภูมิคุมกันโรคตางๆ ดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม  บริการอนามัยแม
และเด็ก  วางแผนครอบครัวโภชนาการ  เปนตน  ปฏิบัติงานเปนพ่ีเล้ียง
แนะนํา อสม. พสส. ในหมูบานเขตรับผิดชอบ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการชวยเจาหนาที่
สาธารณสุขบริหารดานรักษาพยาบาลเบื้องตนแกประชาชนในหมูบานเขต
รับผิดชอบ เชน บริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคตางๆ ดานสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอม  บริการอนามัยแมและเด็ก  วางแผนครอบครัวโภชนาการ  เปน
ตน  ปฏิบัติงานเปนพ่ีเล้ียงแนะนํา อสม. พสส. ในหมูบานเขตรับผิดชอบ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการสํารวจและติดตามผูปวยใหมารับการรักษา
2. เย่ียมบานสตรีในภาวะเจริญพันธุ  การตั้งครรภ  และระยะเวลาหนึ่งเดือน
หลังการคลอดบุตร  ติดตามผลผูที่รับบริการวางแผนครอบครัวทั้งรายใหม
และรายเกา  จัดเก็บและรวบรวมรายงานตางๆ ในเขตชนบท
3. เย่ียมบานประชาชนในทองที่  เพื่อซักถามขอมูลตางๆ เพ่ือทราบถึง
สาเหตุของไขมาลาเรีย
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการสํารวจและ
ติดตามผูปวยใหมารับการรักษา
2. เย่ียมบานสตรีในภาวะเจริญพันธุ  การตั้งครรภ  และระยะเวลาหนึ่งเดือน
หลังการคลอดบุตร  ติดตามผลผูที่รับบริการวางแผนครอบครัวทั้งรายใหม
และรายเกา  จัดเก็บและรวบรวมรายงานตางๆ ในเขตชนบท
3. เย่ียมบานประชาชนในทองที่  เพื่อซักถามขอมูลตางๆ เพ่ือทราบถึง
สาเหตุของไขมาลาเรีย
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเยี่ยมบาน  ตรวจเย่ียมบาน
ประชาชนในทองที่ตางๆ เพ่ือซักถามขอมูลและสามารถเจาะโลหิตไดดวย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

2421 พนักงานบัตรรายงานโรค

2422 พนักงานสุขภาพชุมชน

2423 พนักงานเยี่ยมบาน
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1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการสํารวจแหลงเพาะพันธุพาหะนําโรค ชวยตรวจ
วิเคราะหชนิดของพาหะ รวบรวมตัวอยางเพื่อศึกษาวิจัย จัดทํารายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน  
2. ดูแลบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณตางๆ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการสํารวจแหลง
เพาะพันธุพาหะนําโรค ชวยตรวจวิเคราะหชนิดของพาหะ รวบรวมตัวอยาง
เพ่ือศึกษาวิจัย จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน  
2. ดูแลบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณตางๆ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการควบคุมพาหะนําโรคดวยวิธีการตางๆ สํารวจยุง
พาหะเชื้อไขมาลาเรีย ยุงลาย และแหลงของลูกนํ้าในทองที่ที่มีการแพรเช้ือ 
ประเมินความชุกชุม หาขอมูลทางระบาดวิทยา พนนํ้ายาตางๆ ที่ใชฆายุง 
ปรับปรุงและจัดทําขอมูลแผนที่หมูบาน  จัดทํารายงานและสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน
2. ดูแลบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณตางๆ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการควบคุม
พาหะนําโรคดวยวิธีการตางๆ สํารวจยุงพาหะเชื้อไขมาลาเรีย ยุงลาย และ
แหลงของลูกนํ้าในทองที่ที่มีการแพรเช้ือ ประเมินความชุกชุม หาขอมูลทาง
ระบาดวิทยา พนนํ้ายาตางๆ ที่ใชฆายุง ปรับปรุงและจัดทําขอมูลแผนที่
หมูบาน  จัดทํารายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน
2. ดูแลบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณตางๆ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการพนนํ้ายาตางๆ ที่ใชฆายุง  สํารวจและประเมินผล
ความชุกชุมของยุงลาย
2. ดูแลบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณตางๆ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการพนนํ้ายาตางๆ ที่
ใชฆายุง  สํารวจและประเมินผลความชุกชุมของยุงลาย
2. ดูแลบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณตางๆ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการสํารวจแหลงแพรเช้ือไขมาลาเรียในทองที่ และหา
ขอมูลทางระบาดวิทยา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณ และความชํานาญในการสํารวจ
เชิงลึกของแหลงแพรเช้ือไขมาลาเรียในทองที่ และหาขอมูลทางระบาดวิทยา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตน ในการชวยเหลือพยาบาลผูปวยโรคเร้ือนตาม
สถานพยาบาลโรคเรื้อน และนิคมผูปวยโรคเร้ือนตามจงัหวัดตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

2425 พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนําโรค

2426 พนักงานปราบแมลง

2424 พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนําโรค

2427 พนักงานระบาดวิทยา
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณ และความชํานาญในการชวยเหลือ
พยาบาลผูปวยโรคเร้ือนตามสถานพยาบาลโรคเรื้อน และนิคมผูปวยโรค
เร้ือนตามจังหวัดตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการดูแลรักษาอุปกรณ  บําบัดคนไข  นําคนไขออก
กําลัง  นวดคนไข และปฏิบัติตามคําส่ังของนักกายภาพบําบัด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการดูแลรักษา
อุปกรณ  บําบัดคนไข  นําคนไขออกกําลัง  นวดคนไข และปฏิบัติตามคําส่ัง
ของนักกายภาพบําบัด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการชวยผูปวยที่ทุพพลภาพ  โดยการฝกหัดใหชวย
ตัวเอง  โดยใชเคร่ืองชวยหรือชวยตัวเองเพื่อฟนฟู ปองกัน ปรับปรุง แกไข
สมรรถภาพของรางกายที่เส่ือมหรือพิการใหกลับคืนดีทั้งทางรูปและทางหนาที่
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการชวย
ผูปวยที่ทุพพลภาพ  โดยการฝกหัดใหชวยตัวเอง  โดยใชเคร่ืองชวยหรือ
ชวยตัวเองเพื่อฟนฟู ปองกัน ปรับปรุง แกไขสมรรถภาพของรางกายที่เส่ือม
หรือพิการใหกลับคืนดีทั้งทางรูปและทางหนาที่
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในงานอาชีวบําบัดผูปวย เชน สอนหรือฝกหัดการใช
เคร่ืองมือ อุปกรณ เพื่อหัดอาชีพตางๆ
2. ซอมแซม ดูแลรักษาเครื่องมือเคร่ืองใชอุปกรณตางๆ ในการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในงาน
อาชีวบําบัดผูปวย เชน สอนหรือฝกหัดการใชเคร่ืองมือ อุปกรณ เพื่อหัด
อาชีพตางๆ
2. ซอมแซม ดูแลรักษาเครื่องมือเคร่ืองใชอุปกรณตางๆ ในการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานซึ่งตองใชความรู ความชํานาญในดานเวชศาสตรการบิน ไดแก
 การดูแลสุขภาพของผูปฏิบัติงานในอากาศ จัดเจาหนาที่นักบิน  ชาง
เคร่ืองบิน  ชางวิทยุการบิน  และเจาหนาที่ตางๆ ที่เกี่ยวของเขารับการตรวจ
สุขภาพ  เก็บหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพนักบิน  ชางเคร่ืองบิน  ชาง
วิทยุการบินและเจาหนาที่ในกองบิน ปฐมพยาบาลในสนาม  และสงผูปวยอัน
เน่ืองมาจากการปฏิบัติงานเขารับการรักษา  รวมทั้งใหคําแนะนําเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานทางอากาศยานเกี่ยวกับอุปกรณปองกันวัสดุเคมีที่เปนพิษตอ
รางกาย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

2431 พนักงานอาชีวบําบัด

2430 พนักงานกายภาพบําบัด 

2428 พนักงานบําบัดโรคเรื้อน

2429 ผูชวยนักกายภาพบําบัด

2-30
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1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในดาน
เวชศาสตรการบิน ไดแก ดูแลสุขภาพของผูปฏิบัติงานในอากาศ จัด
เจาหนาที่นักบิน  ชางเคร่ืองบิน  ชางวิทยุการบิน  และเจาหนาที่ตางๆ ที่
เกี่ยวของเขารับการตรวจสุขภาพ  เก็บหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ
นักบิน  ชางเครื่องบิน  ชางวิทยุการบินและเจาหนาที่ในกองบิน ปฐม
พยาบาลในสนาม  และสงผูปวยอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานเขารับการ
รักษา  รวมทั้งใหคําแนะนําเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานทางอากาศยานเกี่ยวกับ
อุปกรณปองกันวัสดุเคมีที่เปนพิษตอรางกาย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับงานโภชนาการ โดยใหคําแนะนําในการ
ประกอบอาหารที่ถูกตองตามหลักโภชนาการและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมของผูบริโภค สาธิตการประกอบอาหาร การถนอมอาหาร 
ควบคุมการประกอบอาหารแกผูปวยตามคําส่ังแพทย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญเกี่ยวกับงาน
โภชนาการ โดยใหคําแนะนําในการประกอบอาหารที่ถูกตองตามหลัก
โภชนาการและสอดคลองกับสภาพแวดลอมของผูบริโภค สาธิตการประกอบ
อาหาร การถนอมอาหาร ควบคุมการประกอบอาหารแกผูปวยตามคําส่ัง
แพทย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญอยางสูง
เกี่ยวกับงานโภชนาการ โดยใหคําแนะนําในการประกอบอาหารที่ถูกตอง
ตามหลักโภชนาการและสอดคลองกับสภาพแวดลอมของผูบริโภค สาธิตการ
ประกอบอาหาร การถนอมอาหาร ควบคุมการประกอบอาหารแกผูปวยตาม
คําส่ังแพทย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในฐานะแพทยเพ่ือชวยในการตรวจรักษาพยาบาลผูปวย
 ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนเปนแพทยเวรตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย ส่ังยา
ใหแกผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลและผูปวย สอนนักศึกษาแพทย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในฐานะแพทย
เพ่ือชวยในการตรวจรักษาพยาบาลผูปวย ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนเปนแพทย
เวรตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย ส่ังยาใหแกผูปวยที่เขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลและผูปวย สอนนักศึกษาแพทย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการตรวจรูปราง  ขนาด  ลักษณะ  สีสันของ
สวนประกอบของตนยาง  และจําแนกพันธุยางแตละสกุลเพื่อหาพันธุใหม  
ตลอดจนเพื่อปองกันการผิดพลาดในการใชพันธุยาง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

2432 พนักงานเวชศาสตรการบิน

2434 แพทยประจําบาน

2433 โภชนากร
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1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการตรวจ
รูปราง  ขนาด  ลักษณะ  สีสันของสวนประกอบของตนยาง  และจําแนก
พันธุยางแตละสกุลเพื่อหาพันธุใหม  ตลอดจนเพื่อปองกันการผิดพลาดใน
การใชพันธุยาง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานขาวและวินิจฉัยคุณภาพ
ขาว  ผสมขาว  ทําตัวอยางสําหรับเสนอขายรัฐบาลตางประเทศ  และวินิจฉัย
คุณภาพขาวที่เอกชนสงออกวาดีหรือเลวกวาที่ไดรับอนุญาต  เพื่อเรียกเก็บ
คาพรีเมี่ยมเพิ่มหรือลงโทษแลวแตกรณี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณ และความชํานาญในการตรวจสอบ
มาตรฐานขาวและวินิจฉัยคุณภาพขาว  ผสมขาว  ทําตัวอยางสําหรับเสนอ
ขายรัฐบาลตางประเทศ  และวินิจฉัยคุณภาพขาวที่เอกชนสงออกวาดีหรือ
เลวกวาที่ไดรับอนุญาต  เพื่อเรียกเก็บคาพรีเมี่ยมเพิ่มหรือลงโทษแลวแตกรณี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญสูงเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบมาตรฐานขาวและวินิจฉัยคุณภาพขาว  ผสมขาว  ทําตัวอยาง
สําหรับเสนอขายรัฐบาลตางประเทศ  และวินิจฉัยคุณภาพขาวที่เอกชน
สงออกวาดีหรือเลวกวาที่ไดรับอนุญาต  เพื่อเรียกเก็บคาพรีเมี่ยมเพิ่มหรือ
ลงโทษแลวแตกรณี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ตรวจสอบตัวอยางขาวที่พนักงานตรวจสอบขาวชั้น 1 ช้ัน 2 และช้ัน 3 ได
ตรวจสอบมาชั้นหน่ึงแลวเปนข้ันสุดทายวาขาวน้ันเปนขาวชนิดใด ถูกตอง
ตามมาตรฐาน หรือควรจะผอนผันอยางไรหรือไม
2. จัดทําตัวอยางขาวสงใหรัฐบาลตางประเทศพิจารณาในกรณีรัฐบาลไทยจะ
ขายขาวใหรัฐบาลตางประเทศ
3. ตรวจสอบตัวอยางขาวของตางประเทศที่สงมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
แลวแตกรณี
4. วินิจฉัยช้ีขาดกรณีที่มีการขออนุญาตสงขาวผสมพิเศษออกตามตัวอยาง
เพ่ือจัดเก็บคาธรรมเนียมการสงออก
5. วินิจฉัยช้ีขาดขอโตแยงระหวางผูสงออกของไทยกับผูซ้ือในตางประเทศ
เกี่ยวกับคุณภาพขางที่สงออก 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1.  ปฏิบัติงานชั้นตนในการชวยนักวิชาการปฏิบัติงานภาคสนามและใน
หองทดลอง
2.  จัดเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใช  สารเคมี  พันธุไม  เมล็ดพันธุตางๆ ที่ใชใน
การทดลองเก็บตัวอยางดิน  ปุย  นํ้า  พืชทดลอง  วัตถุมีพิษทางการเกษตร 
 ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณการฝกอบรมและชวยในการสาธิตการใชเคร่ืองมือ
3.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

2501 พนักงานตรวจจําแนกพันธุยาง

พนักงานตรวจสอบขาว2502

2503 พนักงานทดลองเกษตร
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1.  ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณ และความชํานาญในการชวย
นักวิชาการปฏิบัติงานภาคสนามและในหองทดลอง
2.  จัดเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใช  สารเคมี  พันธุไม  เมล็ดพันธุตางๆ ที่ใชใน
การทดลองเก็บตัวอยางดิน  ปุย  นํ้า  พืชทดลอง  วัตถุมีพิษทางการเกษตร 
 ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณการฝกอบรมและชวยในการสาธิตการใชเคร่ืองมือ
3.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนดานเคหกิจเกษตร ในการพัฒนาการแปรรูปผลิตผล
การเกษตร การถนอมอาหาร และการผลิตเครื่องแตงกาย เคร่ืองใชตางๆ 
รวมทั้งการใหคําแนะนํา อบรมฝกอาชีพแกเกษตรกร และผูสนใจ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณ และความชํานาญดานเคหกิจเกษตร ใน
การพัฒนาการแปรรูปผลิตผลการเกษตร การถนอมอาหาร และการผลิต
เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองใชตางๆ รวมทั้งการใหคําแนะนํา อบรมฝกอาชีพแก
เกษตรกร และผูสนใจ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณ และความชํานาญสูงดานเคหกิจเกษตร 
ในการพัฒนาการแปรรูปผลิตผลการเกษตร การถนอมอาหาร และการผลิต
เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองใชตางๆ รวมทั้งการใหคําแนะนํา อบรมฝกอาชีพแก
เกษตรกร และผูสนใจ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับงานการเกษตรอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง 
เชน
1. ชวยนักวิชาการเกษตรในการศึกษาวิเคราะหคนควา ทดลองดาน
การเกษตร เชน การปรับปรุงพันธุ การขยายพันธุ การคัดพันธุ การปรับปรุง
วิธีการผลิตการใชปุย การเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร การปองกันกําจัด
ศัตรูพืช เปนตน
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการนําเขา การสงออก การนําผานของพืช
ผลผลิตจากพืชและวัสดุการเกษตร
3. ชวยตรวจสอบพืชและวัสดุการเกษตรใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อออก
ใบอนุญาต
4. ชวยอบรมแนะนําเกษตรกรเพื่อสงเสริมและเผยแพรงานดานเกษตร 
รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
5. ชวยติดตอประสานงาน ติดตามประเมินผล ตลอดจนแกปญหาเบื้องตนใน
การปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

2504 พนักงานเคหกิจเกษตร
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ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณ และความชํานาญเกี่ยวกับงานการเกษตร
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน
1. ชวยนักวิชาการเกษตรในการศึกษาวิเคราะหคนควา ทดลองดาน
การเกษตร เชน การปรับปรุงพันธุ การขยายพันธุ การคัดพันธุ การปรับปรุง
วิธีการผลิตการใชปุย การเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร การปองกันกําจัด
ศัตรูพืช เปนตน
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการนําเขา การสงออก การนําผานของพืช
ผลผลิตจากพืชและวัสดุการเกษตร
3. ชวยตรวจสอบพืชและวัสดุการเกษตรใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อออก
ใบอนุญาต
4. ชวยอบรมแนะนําเกษตรกรเพื่อสงเสริมและเผยแพรงานดานเกษตร 
รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
5. ชวยติดตอประสานงาน ติดตามประเมินผล ตลอดจนแกปญหาเบื้องตนใน
การปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญสูงเกี่ยวกับงานการเกษตร
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน
1. ชวยนักวิชาการเกษตรในการศึกษาวิเคราะหคนควา ทดลองดาน
การเกษตร เชน การปรับปรุงพันธุ การขยายพันธุ การคัดพันธุ การปรับปรุง
วิธีการผลิตการใชปุย การเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร การปองกันกําจัด
ศัตรูพืช เปนตน
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการนําเขา การสงออก การนําผานของพืช
ผลผลิตจากพืชและวัสดุการเกษตร
3. ชวยตรวจสอบพืชและวัสดุการเกษตรใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อออก
ใบอนุญาต
4. ชวยอบรมแนะนําเกษตรกรเพื่อสงเสริมและเผยแพรงานดานเกษตร 
รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
5. ชวยติดตอประสานงาน ติดตามประเมินผล ตลอดจนแกปญหาเบื้องตนใน
การปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

พนักงานการเกษตร2505
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ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญสูงมากเกี่ยวกับงาน
การเกษตรอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน
1. ชวยนักวิชาการเกษตรในการศึกษาวิเคราะหคนควา ทดลองดาน
การเกษตร เชน การปรับปรุงพันธุ การขยายพันธุ การคัดพันธุ การปรับปรุง
วิธีการผลิตการใชปุย การเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร การปองกันกําจัด
ศัตรูพืช เปนตน
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการนําเขา การสงออก การนําผานของพืช
ผลผลิตจากพืชและวัสดุการเกษตร
3. ชวยตรวจสอบพืชและวัสดุการเกษตรใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อออก
ใบอนุญาต
4. ชวยอบรมแนะนําเกษตรกรเพื่อสงเสริมและเผยแพรงานดานเกษตร 
รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
5. ชวยติดตอประสานงาน ติดตามประเมินผล ตลอดจนแกปญหาเบื้องตนใน
การปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. บังคับบัญชา ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานการเกษตร
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการชวยนักวิชาการประมงในการเก็บขอมูลเพื่อ
วิเคราะห วิจัย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการชวยนักวิชาการ
ประมงในการเก็บขอมูลเพื่อวิเคราะห วิจัย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานข้ันตนเกี่ยวกับการสงนํ้า โดยควบคุมการสงนํ้าในแปลงนาที่อยู
ในความรับผิดชอบ 10,000 ไร และควบคุมการปฏิบัติงานของผูรักษาอาคาร
ชลประทาน พนักงานรักษาคลอง พนักงานทั่วไป และปฏิบัติหนาที่ดูแล
ซอมแซมคลองสงนํ้า และอาคารชลประทานตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญเกี่ยวกับการสงนํ้า โดย
ควบคุมการสงนํ้าในแปลงนาที่อยูในความรับผิดชอบ 10,000 ไร และควบคุม
การปฏิบัติงานของผูรักษาอาคารชลประทาน พนักงานรักษาคลอง พนักงาน
ทั่วไป และปฏิบัติหนาที่ดูแลซอมแซมคลองสงนํ้า และอาคารชลประทาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนโดยชวยเหลือพนักงานผลิตทดลองในการใหบริการใน
การทดลองหรือหองปฏิบัติการ เชน เตรียมอุปกรณ  ตรวจสอบความ
เรียบรอยอุปกรณ  ดูแลและรักษาอุปกรณเคร่ืองมือตางๆ ในหองปฏิบัติการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

2508 ผูชวยพนักงานผลิตทดลอง

2506 พนักงานการประมง

2507 พนักงานสงนํ้า
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1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญโดยชวยเหลือ
พนักงานผลิตทดลองในการใหบริการในการทดลองหรือหองปฏิบัติการ เชน 
เตรียมอุปกรณ  ตรวจสอบความเรียบรอยอุปกรณ  ดูแลและรักษาอุปกรณ
เคร่ืองมือตางๆ ในหองปฏิบัติการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการชวยเหลือและใหบริการในการทดลองใน
หองปฏิบัติการ  เตรียมอุปกรณ  ตรวจสอบความเรียบรอยอุปกรณ  ดูแลและ
รักษาอุปกรณเคร่ืองมือตางๆ ในหองปฏิบัติการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการชวยเหลือและ
ใหบริการในการทดลองในหองปฏิบัติการ  เตรียมอุปกรณ  ตรวจสอบความ
เรียบรอยอุปกรณ  ดูแลและรักษาอุปกรณเคร่ืองมือตางๆ ในหองปฏิบัติการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการชวยเหลือและใหบริการทั่วไปในหองทดลอง  ทํา
ความสะอาดเครื่องมือเคร่ืองใชในหองผลิตหองทดลอง 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการชวยเหลือและ
ใหบริการทั่วไปในหองทดลอง  ทําความสะอาดเครื่องมือเคร่ืองใชในหอง
ผลิตหองทดลอง 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการชวยเหลือและใหบริการเกี่ยวกับการทดลองใน
หองปฏิบัติการ ตลอดจนลางทําความสะอาดเครื่องมือเคร่ืองใช อุปกรณทาง
วิทยาศาสตร เคร่ืองแกว ภาชนะตางๆ ที่ใชในการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
รวมทั้งเก็บรักษาบํารุงซอมแซม  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการชวยเหลือและ
ใหบริการเกี่ยวกับการทดลองในหองปฏิบัติการ ตลอดจนลางทําความสะอาด
เคร่ืองมือเคร่ืองใช อุปกรณทางวิทยาศาสตร เคร่ืองแกว ภาชนะตางๆ ที่ใช
ในการตรวจทางหองปฏิบัติการ รวมทั้งเก็บรักษาบํารุงซอมแซม  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญอยางสูง ในการ
ชวยเหลือและใหบริการเกี่ยวกับการทดลองในหองปฏิบัติการ ตลอดจนลาง
ทําความสะอาดเครื่องมือเคร่ืองใช อุปกรณทางวิทยาศาสตร เคร่ืองแกว 
ภาชนะตางๆ ที่ใชในการตรวจทางหองปฏิบัติการ รวมทั้งเก็บรักษาบํารุง
ซอมแซม  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญอยาง
สูงมากในการชวยเหลือและใหบริการเกี่ยวกับการทดลองในหอง
ปฏิบัติการ ตลอดจนลางทําความสะอาดเครื่องมือเคร่ืองใช อุปกรณทาง
วิทยาศาสตร เคร่ืองแกว ภาชนะตางๆ ที่ใชในการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการ รวมทั้งเก็บรักษาบํารุงซอมแซม  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

2511 พนักงานหองปฏิบัติการ

2509 พนักงานผลิตทดลอง

2510 พนักงานประจําหองทดลอง
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1. ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการชวยนักวิชาการในการทดลองวิเคราะหและ
วิจัย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานชวยนักวิชาการซึ่งตองใชประสบการณ และความชํานาญใน
การทดลองวิเคราะหและวิจัยในลักษณะงานที่คอนขางยาก ตองใชความรู
ความชํานาญและประสบการณในการปฏิบัติ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ชวยปฏิบัติงานชั้นตนในหองปฏิบัติการในการเตรียมอุปกรณ นํ้ายา 
สารเคมี วัสดุ ครุภัณฑเพ่ือการทดลอง รวมทั้งลางทําความสะอาด เก็บรักษา
อุปกรณ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ชวยปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญใน
หองปฏิบัติการในการเตรียมอุปกรณ นํ้ายา สารเคมี วัสดุ ครุภัณฑเพ่ือการ
ทดลอง รวมทั้งลางทําความสะอาด เก็บรักษาอุปกรณ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการสรางสมุดหลักฐาน  ปกเสาทําที่หมายและแนว
หย่ังนํ้า  หย่ังนํ้าหาความลึก  วัดความเร็ว  ทิศทางของกระแสน้ํา  วัด
ปริมาณตะกอน  วัดระดับนํ้า  วัดความเร็ว  ทิศทางของคล่ืนและลม  วัด
ความเค็มของนํ้า  เก็บตัวอยางวัสดุพื้นหองนํ้า
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการสรางสมุด
หลักฐาน  ปกเสาทําที่หมายและแนวหยั่งนํ้า  หย่ังนํ้าหาความลึก  วัด
ความเร็ว  ทิศทางของกระแสน้ํา  วัดปริมาณตะกอน  วัดระดับนํ้า  วัด
ความเร็ว  ทิศทางของคลื่นและลม  วัดความเค็มของนํ้า  เก็บตัวอยางวัสดุ
พื้นหองนํ้า
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1.  เก็บรวบรวมขอมูลการตรวจสอบรองนํ้า  เพื่อจัดทํารายงานเบื้องตน
2.  บังคับบัญชา  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบรองนํ้า 
 ซ่ึงมีจํานวนรวมกันต้ังแต  15  คนข้ึนไป  
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติข้ันตนเกี่ยวกับงานสํารวจและดําเนินการทางอุทกวิทยา เชน 
บันทึกรวบรวมขอมูลในทางสถิติของนํ้าทา นํ้าฝน อุณหภูมิ ความเร็ว ความ
เค็ม ความชื้น และการระเหย ชวยนักอุทกวิทยาเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใชใน
การสํารวจทางอุทกวิทยา จัดเก็บและบันทึกตัวเลขขอมูลอุทกวิทยาตาม
สถานีอุทกวิทยาตางๆ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญเกี่ยวกับงาน
สํารวจและดําเนินการทางอุทกวิทยา เชน บันทึกรวบรวมขอมูลในทางสถิติ
ของนํ้าทา นํ้าฝน อุณหภูมิ ความเร็ว ความเค็ม ความชื้น และการระเหย 
ชวยนักอุทกวิทยาเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการสํารวจทางอุทกวิทยา 
จัดเก็บและบันทึกตัวเลขขอมูลอุทกวิทยาตามสถานีอุทกวิทยาตางๆ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

2514 พนักงานตรวจสอบรองนํ้า

2515 พนักงานอุทกวิทยา

2512 พนักงานปฏิบัติการทดลอง 

2513 พนักงานวิทยาศาสตร 
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในฐานะเปนผูชวย
สํารวจเก็บตัวอยางดิน  ทดสอบดินเตรียมสารเคมี ทําความสะอาดเครื่องมือ
ตางๆ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการควบคุมการใชแหลงรังสีตามที่ไดรับมอบหมาย  
เตรียมพันธุเพ่ือใชในการอาบรังสี  นําพันธุไมเขาอาบรังสีที่ไดรับมอบหมาย  
รับผิดชอบดูแลพันธุไมในหองฉายรังสีและภายในเรือนรุกขรังสี  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการควบคุม
การใชแหลงรังสีตามที่ไดรับมอบหมาย  เตรียมพันธุเพ่ือใชในการอาบ
รังสี นําพันธุไมเขาอาบรังสีที่ไดรับมอบหมาย  รับผิดชอบดูแลพันธุไมในหอง
ฉายรังสีและภายในเรือนรุกขรังสี  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม คัดเลือก รักษาเมล็ดพันธุไม 
ขยายพันธุไมดวยวิธีการตางๆ เชน เพาะชํา ปกชํา ตอน ทาบกิ่ง
2. ปลูกและบํารุงรักษาสวนปา
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญ รวมทั้งควบคุมการเก็บ
รวบรวม คัดเลือก รักษาเมล็ดพันธุไม ขยายพันธุไมดวยวิธีการตางๆ เชน 
เพาะชํา ปกชํา ตอน ทาบกิ่ง
2. ปลูกและบํารุงรักษาสวนปา
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการตรวจพื้นที่ในเขตสงวนและคุมครองสัตวปา  เขต
อุทยานแหงชาติ  และเขตปาสงวนแหงชาติ
2. ตรวจลาดตระเวนพื้นที่ปาสงวนประเภทตางๆ อันไดแก อุทยานแหงชาติ 
เขตรักษาพันธุสัตวปาวนอุทยานและปาสงวนแหงชาติ
3. ใหความคุมครองและอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวภายในเขต
อุทยานและนอกอุทยานและเขตรักษาพันธุสัตวปา
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการตรวจพื้นที่ใน
เขตสงวนและคุมครองสัตวปา  เขตอุทยานแหงชาติ  และเขตปาสงวนแหงชาติ
2. ตรวจลาดตระเวนพื้นที่ปาสงวนประเภทตางๆ อันไดแก อุทยานแหงชาติ 
เขตรักษาพันธุสัตวปาวนอุทยานและปาสงวนแหงชาติ
3. ใหความคุมครองและอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวภายในเขต
อุทยานและนอกอุทยานและเขตรักษาพันธุสัตวปา
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในฐานะเปนผูชวยสํารวจเก็บตัวอยางดิน  ทดสอบดิน
เตรียมสารเคมี ทําความสะอาดเครื่องมือตางๆ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

2516 พนักงานทดสอบดิน

2517 พนักงานเรือนรุกขรังสี 

2518 พนักงานสวนปา

2519 พนักงานพิทักษปา
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการพัฒนาและสาธิตอุปกรณและเครื่องมือใชพลังงาน 
เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีพลังงานสูประชาชน และปฏิบัติงานสนับสนุน
ชวยเหลือประชาชนในการพัฒนานําเทคโนโลยีพลังงานไปใชประโยชน 
ตลอดจนติดตามผลการใช
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการพัฒนา
และสาธิตอุปกรณและเครื่องมือใชพลังงาน เพื่อถายทอดเทคโนโลยีพลังงาน
สูประชาชน และปฏิบัติงานสนับสนุนชวยเหลือประชาชนในการพัฒนานํา
เทคโนโลยีพลังงานไปใชประโยชน ตลอดจนติดตามผลการใช
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการพัฒนาและสาธิตอุปกรณ และเครื่องมือใชพลังงาน
 การพิสูจนแลว เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีพลังงานสูประชาชน และปฏิบัติงาน
สนับสนุนชวยเหลือประชาชนในการพัฒนานําเทคโนโลยีพลังงานไปใช
ประโยชน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการพัฒนา
และสาธิตอุปกรณ และเครื่องมือใชพลังงาน การพิสูจนแลว เพ่ือถายทอด
เทคโนโลยีพลังงานสูประชาชน และปฏิบัติงานสนับสนุนชวยเหลือประชาชน
ในการพัฒนานําเทคโนโลยีพลังงานไปใชประโยชน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการติดตามผลและศึกษาความกาวหนาของการ
วิจัยและพัฒนาดานพลังงานทั้งในและตางประเทศ เพ่ือนํามาประยุกตใชใน
การออกแบบ สราง ทดลอง ปรับปรุง และพัฒนาอุปกรณและเคร่ืองมือใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสนอแนะและริเร่ิมในการนํา
เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมมาใชงานใหเกิดประโยชนกับประเทศ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญเกี่ยวกับการติดตามผล
และศึกษาความกาวหนาของการวิจัยและพัฒนาดานพลังงานทั้งในและ
ตางประเทศ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการออกแบบ สราง ทดลอง ปรับปรุง 
และพัฒนาอุปกรณและเคร่ืองมือใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
เสนอแนะและริเร่ิมในการนําเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมมาใชงานใหเกิด
ประโยชนกับประเทศ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับงานสงเสริมอุตสาหกรรม เชน ศึกษา คนควา 
ทดลอง เผยแพร สํารวจ จัดทํารายงาน ใหคําปรึกษาแนะนํา จัดสัมนา สาธิต
และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมปรับปรุงกิจการอุตสาหกรรมใหไดผลตาม
วิธีการและเปาหมายที่กําหนด ใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมา เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

2521 พนักงานพัฒนาพลังงาน

2522 นักพัฒนาพลังงาน

2520 พนักงานสงเสริมพลังงาน
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญเกี่ยวกับงาน
สงเสริมอุตสาหกรรม เชน ศึกษา คนควา ทดลอง เผยแพร สํารวจ จัดทํา
รายงาน ใหคําปรึกษาแนะนํา จัดสัมนา สาธิตและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
สงเสริมปรับปรุงกิจการอุตสาหกรรมใหไดผลตามวิธีการและเปาหมายที่
กําหนด ใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา เปน
ตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญสูงเกี่ยวกับงาน
สงเสริมอุตสาหกรรม เชน ศึกษา คนควา ทดลอง เผยแพร สํารวจ จัดทํา
รายงาน ใหคําปรึกษาแนะนํา จัดสัมนา สาธิตและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
สงเสริมปรับปรุงกิจการอุตสาหกรรมใหไดผลตามวิธีการและเปาหมายที่
กําหนด ใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา เปน
ตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาแนะนําแกกิจการธุรกิจ
อุตสาหกรรมทั่วไป วางแผนการปรับปรุงกิจการอุตสาหกรรมและปฏิบัติการ
ปรับปรุงแกไขตามขอตกลงกับกิจการที่ขอใหเขาไปดําเนินการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญเกี่ยวกับการให
คําปรึกษาแนะนําแกกิจการธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วไป วางแผนการปรับปรุง
กิจการอุตสาหกรรมและปฏิบัติการปรับปรุงแกไขตามขอตกลงกับกิจการที่
ขอใหเขาไปดําเนินการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญสูงเกี่ยวกับการ
ใหคําปรึกษาแนะนําแกกิจการธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วไป วางแผนการปรับปรุง
กิจการอุตสาหกรรมและปฏิบัติการปรับปรุงแกไขตามขอตกลงกับกิจการที่
ขอใหเขาไปดําเนินการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการชวยเหลือสหโภชนประกอบอาหาร  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการชวยเหลือสห
โภชนประกอบอาหาร  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการประกอบอาหาร
2. ปฏิบัติงานอื่นในหนาที่ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการประกอบอาหาร
2. ปฏิบัติงานอื่นในหนาที่ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

2

2601 ผูชวยสหโภชน

2602 สหโภชน

2523 พนักงานเทคนิคอุตสาหกรรม

2524 นักเทคนิคอุตสาหกรรม 
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1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการบังคับบัญชาคนประจําเรือ ตรวจบํารุงรักษาตัวเรือ 
 อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชทุกชนิดของแผนกปากเรือ  ควบคุมการพัสดุ
ตลอดจนดูแลความสะอาดเรียบรอยในเรือ  ควบคุมการปฏิบัติงานและดูแล
กิจการประจําวันของเรือตามที่ตนเรือกําหนดประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ  ฝกอบรมคนประจําเรือ  ควบคุมการใชกวานบนดาดฟา  
ดําเนินการใชจายเกี่ยวกับเสบียงอาหาร
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการบังคับบัญชาคน
ประจําเรือ ตรวจบํารุงรักษาตัวเรือ  อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชทุกชนิดของ
แผนกปากเรือ  ควบคุมการพัสดุตลอดจนดูแลความสะอาดเรียบรอยในเรือ  
ควบคุมการปฏิบัติงานและดูแลกิจการประจําวันของเรือตามที่ตนเรือกําหนด
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  ฝกอบรมคนประจําเรือ  ควบคุมการ
ใชกวานบนดาดฟา  ดําเนินการใชจายเกี่ยวกับเสบียงอาหาร
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญอยางสูงในการ
บังคับบัญชาคนประจําเรือ ตรวจบํารุงรักษาตัวเรือ  อุปกรณเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชทุกชนิดของแผนกปากเรือ  ควบคุมการพัสดุตลอดจนดูแลความ
สะอาดเรียบรอยในเรือ  ควบคุมการปฏิบัติงานและดูแลกิจการประจําวันของ
เรือตามที่ตนเรือกําหนดประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  ฝกอบรมคน
ประจําเรือ  ควบคุมการใชกวานบนดาดฟา  ดําเนินการใชจายเกี่ยวกับ
เสบียงอาหาร
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญที่สูงมากในการ
บังคับบัญชาคนประจําเรือ ตรวจบํารุงรักษาตัวเรือ  อุปกรณเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชทุกชนิดของแผนกปากเรือ  ควบคุมการพัสดุตลอดจนดูแลความ
สะอาดเรียบรอยในเรือ  ควบคุมการปฏิบัติงานและดูแลกิจการประจําวันของ
เรือตามที่ตนเรือกําหนดประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  ฝกอบรมคน
ประจําเรือ  ควบคุมการใชกวานบนดาดฟา  ดําเนินการใชจายเกี่ยวกับ
เสบียงอาหาร
2. ปฏิบัติงานอื่นตามหนาที่ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

4

1. ถือทายเรือและควบคุมเคร่ืองจักรเรือกลลํานํ้า ซ่ึงมีขนาดไมเกิน 3 ตัน
กรอสส
2. ดูแลความเรียบรอยภายในเรือเกี่ยวกับระบบการถือทาย  รักษาความ
สะอาด  เคร่ืองมือเคร่ืองใชอยูในสภาพใชการได  ดูแลความสะอาดตัวเรือ
และส่ิงของ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ถือทายเรือและควบคุมเคร่ืองจักรเรือกลลํานํ้า ซ่ึงมีขนาดไมเกิน 3 ตัน
กรอสส หรือ ถือทายเรือกลลํานํ้า ซ่ึงมีขนาดเกินกวา 3 ตันกรอสส แตไมเกิน
 30 ตันกรอสส

ี  ใ ื ี่ ั ื  ั

2

2603 สร่ังเรือ
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1. ถือทายเรือกลลํานํ้า ซ่ึงมีขนาดเกินกวา 30 ตันกรอสส แตไมเกิน 60 ตัน
กรอสส
2. ดูแลความเรียบรอยภายในเรือเกี่ยวกับระบบการถือทาย รักษาความ
สะอาดตัวเรือ ดูแลเคร่ืองมือเคร่ืองใชใหอยูในสภาพใชการได ตลอดจนแกไข
ขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเรือ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ถือทายเรือและควบคุมเคร่ืองจักรเรือกลชายทะแล ซ่ึงมีขนาดไมเกิน 3 
ตันกรอสส
2. ดูแลความเรียบรอยภายในเรือเกี่ยวกับระบบการถือทาย  รักษาความ
สะอาด  เคร่ืองมือเคร่ืองใชอยูในสภาพใชการได  ดูแลความสะอาดตัวเรือ
และส่ิงของ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ถือทายเรือกลชายทะเล ซ่ึงมีขนาดเกินกวา 30 ตันกรอสส ตามคําส่ังของ
ผูบังคับบัญชาสั่งขณะออกเดินทาง
2. ดูแลความเรียบรอยภายในเรือเกี่ยวกับระบบการถือทาย รักษาความ
สะอาด เคร่ืองมือเคร่ืองใชอยูในสภาพใชการได ดูแลความสะอาดตัวเรือและ
ส่ิงของตั้งแตสะพานเดินเรือถึงดาดฟาเรือ เขาเวรยามขณะเดินเรือและเรือจอด
3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญสูงมากในการถือทาย
เรือและควบคุมเรือกลชายทะเล  ซ่ึงมีขนาดเกินกวา 30 ตันกรอสส
บํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

2606 นายทายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต 

1. ควบคุมเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตขนาดเกิน
กวา 60 ตันกรอสส แตไมเกิน 250 ตันกรอสส
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

2. ดูแลความเรียบรอยภายในเรือเกียวกับระบบการถือทาย  รักษาความ
สะอาด  เคร่ืองมือเคร่ืองใชอยูในสภาพใชการได  ดูแลความสะอาดตัวเรือ
และส่ิงของ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2604 นายทายเรือ

1. ถือทายเรือกลชายทะเล ซ่ึงมีขนาดเกินกวา 3 ตันกรอสส แตไมเกิน 30 
ตันกรอสส ไปตามแนวทางซึ่งผูบังคับบัญชาสั่งขณะออกเดินทาง
2. ดูแลความเรียบรอยภายในเรือเกี่ยวกับระบบการถือทาย รักษาความ
สะอาด เคร่ืองมือเคร่ืองใชอยูในสภาพใชการได ดูแลความสะอาดตัวเรือและ
ส่ิงของตั้งแตสะพานเดินเรือถึงดาดฟาเรือ เขาเวรยามขณะเดินเรือและเรือจอด
3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

2605 นายทายเรือกลชายทะเล
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1. ปฏิบัติงานชั้นตนในฐานะผูชวยนายเรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
ในการควบคุมเรือขนาดความยาวไมเกิน 50 ฟุต สามารถเดินเรือไดเปน
อยางดีในเขตที่ตนไดรับประกาศนียบัตร มีหนาที่บังคับบัญชาเจาหนาที่
ประจําเรือ ดูแลบํารุงรักษาเรือยนต ติดตอประสานงานกับเจาหนาที่หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ จัดเจาหนาที่เขาเวรยามรักษาความปลอดภัยใหเรือ
ยนตที่รับผิดชอบ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยนายเรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย ซ่ึงตอง
ใชความรู ประสบการณ และความชํานาญในการควบคุมเรือขนาดความยาว
ไมเกิน 50 ฟุต สามารถเดินเรือไดเปนอยางดีในเขตที่ตนไดรับ
ประกาศนียบัตร มีหนาที่บังคับบัญชาเจาหนาที่ประจําเรือ ดูแลบํารุงรักษา
เรือยนต ติดตอประสานงานกับเจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จัด
เจาหนาที่เขาเวรยามรักษาความปลอดภัยใหเรือยนตที่รับผิดชอบ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยนายเรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย หรือทํา
หนาที่นายเรือเรือตรวจการทางทะเล ตองใชความรู ประสบการณ และความ
ชํานาญอยางสูงในการควบคุมเรือขนาดความยาวตั้งแต 50 ฟุตข้ึนไป แตไม
เกิน 90 ฟุต สามารถเดินเรือไดเปนอยางดีในเขตที่ตนไดรับประกาศนียบัตร 
มีหนาที่บังคับบัญชาเจาหนาที่ประจําเรือ ดูแลบํารุงรักษาเรือยนต ติดตอ
ประสานงานกับเจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดเจาหนาที่เขาเวรยาม
รักษาความปลอดภัยใหเรือยนตที่รับผิดชอบ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานในฐานะนายเรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย สามารถ
เดินเรือไดเปนอยางดีในเขตที่ตนไดรับประกาศนียบัตร ตองใชความรู 
ประสบการณ และความชํานาญอยางสูงมากในการควบคุมเรือขนาดต้ังแต 
90 ฟุตข้ึนไป มีหนาที่บังคับบัญชาเจาหนาที่ประจําเรือ ดูแลบํารุงรักษาเรือ
ยนต ติดตอประสานงานกับเจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดเจาหนาที่
เขาเวรยามรักษาความปลอดภัยใหเรือยนตที่รับผิดชอบ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการเฝาและนําชมเรือโบราณ  อธิบายประวัติความ
เปนมาของเรือโบราณแตละลําแกผูเขาชม  ตลอดจนดูแลทําความสะอาดเรือ
พระราชพิธีและอูเรือพรอมทั้งอํานวยความสะดวกแกผูเขาชมเรือพระราชพิธี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการเฝาและ
นําชมเรือโบราณ  อธิบายประวัติความเปนมาของเรือโบราณแตละลําแกผู
เขาชม  ตลอดจนดูแลทําความสะอาดเรือพระราชพิธีและอูเรือพรอมทั้ง
อํานวยความสะดวกแกผูเขาชมเรือพระราชพิธี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2
2608 พนักงานอูเรือ

นายเรือเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต2607
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการประกอบเครื่องเสวยและอาหารสําหรับขาราช
บริพาร ทั้งอาหารฝรั่ง อาหารไทย คาวและหวาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการประกอบเครื่อง
เสวยและอาหารสําหรับขาราชบริพาร ทั้งอาหารฝรั่ง อาหารไทย คาวและ
หวาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชาดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประกอบเครื่องเสวย 
2. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการประกอบเครื่อง
เสวยและอาหารสําหรับขาราชบริพาร ทั้งอาหารฝรั่ง อาหารไทย คาวและ
หวาน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการทําหนังสือเชิญเคร่ืองเสวยจากหองเคร่ืองตนไป
มอบแกเจาหนาที่ต้ังเครื่องบนที่ประทับ รวมปฏิบัติงานเล้ียงรับรองกับ
เจาหนาที่มหาดเล็ก 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการทําหนังสือเชิญ
เคร่ืองเสวยจากหองเคร่ืองตนไปมอบแกเจาหนาที่ต้ังเครื่องบนที่ประทับ รวม
ปฏิบัติงานเล้ียงรับรองกับเจาหนาที่มหาดเล็ก 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานข้ันตนในการศุกําศพที่ไดรับพระราชทานโกศ  ตลอดจนการ
พระราชทานเพลิงศพ  ดูแลรักษาหอพระพุทธรูปสําคัญ  เคร่ืองราชภัณฑ  
และพระแสงอันมีคา  ดูแลรักษาเครื่องสูงและประโคมแตรสังข  กลองชนะใน
งานพระราชพิธีและงานศพ 
2. ปฏิบัติรับใชอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการศุกําศพที่ไดรับ
พระราชทานโกศ  ตลอดจนการพระราชทานเพลิงศพ  ดูแลรักษาหอ
พระพุทธรูปสําคัญ  เคร่ืองราชภัณฑ  และพระแสงอันมีคา  ดูแลรักษาเครื่อง
สูงและประโคมแตรสังข  กลองชนะในงานพระราชพิธีและงานศพ 
2. ปฏิบัติรับใชอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการทําความสะอาด  ซักรีด  ประชุมพระภูษาและ
เส้ือผาในกิจการหองบรรทม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการทําความสะอาด 
 ซักรีด  ประชุมพระภูษาและเส้ือผาในกิจการหองบรรทม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการดูแลรักษาพระที่น่ัง ตําหนัก อาคารสถานที่ประทับ
  ตลอดจนเคร่ืองประดับ  ตกแตง  และพัสดุอันมีคาตามที่ไดรับมอบหมาย 
ตลอดจนปฏิบัติงานรับรองแขกผูมีเกียรติชาวตางประเทศ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

พนักงานประกอบเครื่องเสวย2701

2704 พนักงานพระภูษา

2702 พนักงานเชิญเคร่ืองเสวย

2703 เจาหนาที่ราชูปโภค
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการดูแลรักษาพระที่
น่ัง ตําหนัก อาคารสถานที่ประทับ  ตลอดจนเคร่ืองประดับ  ตกแตง  และ
พัสดุอันมีคาตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนปฏิบัติงานรับรองแขกผูมีเกียรติ
ชาวตางประเทศ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชาดูแลการปฏิบัติงานของคนดูแลสถานที่ต้ังแต  10  คนข้ึนไป 
และรับผิดชอบการดูแลบํารุงรักษาพระที่น่ัง  ตําหนัก  อาคารสถานที่ประทับ 
 เก็บรักษาเครื่องตกแตงและพัสดุอันมีคา กับสามารถตกแตงสถานที่ให
เหมาะสมเปนไปตามสมัยนิยม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการตั้งเครื่องมงคลพิธี  โตะหมู  เคร่ืองนมัสการ  จัด
เชิญนํ้าหลวงไปพระราชทานสรงพระศพ  อาบนํ้าฝน  ศุกําศพที่ได
พระราชทานหีบปฏิบัติการพระราชทานเพลิงศพและศพ  ตกแตงที่
ประกอบการพระราชทานเพลิง  ตกแตงพลับพลาที่ประทับพระราชอาสน  
เกาอ้ี  ในการเสด็จฯ งานพระราชพิธี  งานพระราชกุศล  งานศพ  และปฏิบัติ
พระสงฆที่นิมนตมาในงาน  ตลอดจนจัดของถวายพร
2. ปฏิบัติรับใชอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการตั้งเครื่อง
มงคลพิธี  โตะหมู  เคร่ืองนมัสการ  จัดเชิญนํ้าหลวงไปพระราชทานสรงพระ
ศพ  อาบนํ้าฝน  ศุกําศพที่ไดพระราชทานหีบปฏิบัติการพระราชทานเพลิง
ศพและศพ  ตกแตงที่ประกอบการพระราชทานเพลิง  ตกแตงพลับพลาที่
ประทับพระราชอาสน  เกาอ้ี  ในการเสด็จฯ งานพระราชพิธี  งานพระราช
กุศล  งานศพ  และปฏิบัติพระสงฆที่นิมนตมาในงาน  ตลอดจนจัดของถวาย
พร
2. ปฏิบัติรับใชอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะพราหมณพิธี ตองใชความรูในการปฏิบัติงาน ศาสนพิธี
 ดูแลรักษาเทวสถานตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะพราหมณพิธีซ่ึงตองใชความรอบรู ความชํานาญและ
ประสบการณสูงในการปฏิบัติงานศาสนพิธีที่มีความสําคัญและ และดูแลรักษา
เทวสถานตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานศาสน
พิธีของพราหมณในระดับรองลงมาใหเปนไปตามระเบียบ วิธีที่ถูกตอง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการดูแลรักษาสิ่งของเคร่ืองใช จัดสถานที่ ภาชนะและ
อาหารในการพระราชทานเลี้ยงรับรอง  นําอาหารพระราชทานไปเลี้ยงทหาร
ที่ปวย  เจ็บ  รักษาตัว  ณ  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาฯ ทุกวัน  ตามเสด็จ
2. ปฏิบัติรับใชอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

1

2707 พราหมณ

2708 มหาดเล็ก

2705 พนักงานชาวที่

2706 เจาหนาที่พระราชพิธี
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการดูแลรักษาสิ่งของ
เคร่ืองใช จัดสถานที่ ภาชนะและอาหารในการพระราชทานเลี้ยงรับรอง  นํา
อาหารพระราชทานไปเลี้ยงทหารที่ปวย  เจ็บ  รักษาตัว  ณ  โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลาฯ ทุกวัน  ตามเสด็จ
2. ปฏิบัติรับใชอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในเขต
พระบรมมหาราชวังและเขตที่ประทับ  ถวายความปลอดภัยรวมกับกองทหาร
รักษาการณ  ปด  เปด  และเฝาประตูตรวจผูผานเขาออกนํานักทัศนาจรชม
พระราชฐาน  เสริมกําลังตํารวจหลวงรักษาพระองคในเวลาเสด็จฯ
2. ปฏิบัติรับใชอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการดูแลรักษาความ
สงบเรียบรอยในเขตพระบรมมหาราชวังและเขตที่ประทับ  ถวายความ
ปลอดภัยรวมกับกองทหารรักษาการณ  ปด  เปด  และเฝาประตูตรวจผูผาน
เขาออกนํานักทัศนาจรชมพระราชฐาน  เสริมกําลังตํารวจหลวงรักษา
พระองคในเวลาเสด็จฯ
2. ปฏิบัติรับใชอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติช้ันตนในการควบคุมและปราบปราม ดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระราชบัญญัติเรือไทย และ
พระราชบัญญัติปองกันเรือโดนกัน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการควบคุมและ
ปราบปราม ดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้า
ไทย พระราชบัญญัติเรือไทย และพระราชบัญญัติปองกันเรือ
โดนกัน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการควบคุมตัวและดูแลผูเขารวมรับการตรวจพิสูจน ผู
เขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไข 
ขอบังคับ ดูแลความเรียบรอยของสถานที่ที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งขับและ
บํารุงรักษารถยนต
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการควบคุมตัวและ
ดูแลผูเขารวมรับการตรวจพิสูจน ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
 ใหปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไข ขอบังคับ ดูแลความเรียบรอยของสถานที่ที่
ปฏิบัติงาน รวมทั้งขับและบํารุงรักษารถยนต
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชา ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

2709 เจาหนาที่ตํารวจวัง

2801 พนักงานปราบปรามทางน้ํา

2802 พนักงานควบคุม 
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1.ปฏิบัติงานชั้นตนในการรักษาการณเพ่ือปองกันการไมใหเด็กและเยาวชน
หลบหนี การรักษาความสงบเรียบรอยภายในสถานควบคุม
2.รวมกิจกรรมบําบัด แกไข ฟนฟูกับนักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพหรือ
วิชาอ่ืน เพ่ือใหงานการบําบัด แกไขฟนฟูมีประสิทธิภาพ
3.รวมจัดกิจกรรมบําบัด ฟนฟูเด็กและเยาวชนตามโปรแกรมบําบัดยาเสพติด
ของกรมพินิจฯ เพ่ือใหงานการบําบัด ฟนฟูเด็กและเยาวชนที่ติดยาเสพติดมี
ประสิทธิภาพ
4.เปนผูชวยนักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพ (พอบาน-แมบาน) ในงานการ
อภิบาลเด็กและเยาวชน เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับการดูแลอยางครบถวน 
และมีมาตรฐานตามมาตรฐานขั้นตํ่าตามองคการสหประชาชาติ
5.ควบคุม ดูแลเด็กและเยาวชนในการทํากิจกรรมนอกสถานที่ เพ่ือปองกัน
การหลบหนี
6.วางแผนการควบคุม ดูแลเด็กและเยาวชนมิใหหลบหนี ตลอดจนวางแผน
ปองกันการเกิดเหตุฉุกเฉิน เพ่ือใหการดําเนินการปองกันการหลบหนีหรือ
เหตุรายตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนมีระบบอันสงผลตอประสิทธิภาพของหนวยงาน
7.ประสานกับสวนตางๆ ในหนวยงานเดียวกัน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
ดวยความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

8.ประสานงานกับหนวยงานภายนอก ในกรณีที่นําเด็กและเยาวชนไป
กิจกรรมนอกสถานที่ เพ่ือจัดระบบในการปองกันการหลบหนีของเด็กและ
เยาวชน
9.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1.ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการรักษาการณเพ่ือ
ปองกันการไมใหเด็กและเยาวชนหลบหนี การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในสถานควบคุม
2.รวมกิจกรรมบําบัด แกไข ฟนฟูกับนักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพหรือ
วิชาอ่ืน เพ่ือใหงานการบําบัด แกไขฟนฟูมีประสิทธิภาพ
3.รวมจัดกิจกรรมบําบัด ฟนฟูเด็กและเยาวชนตามโปรแกรมบําบัดยาเสพติด
ของกรมพินิจฯ เพ่ือใหงานการบําบัด ฟนฟูเด็กและเยาวชนที่ติดยาเสพติดมี
ประสิทธิภาพ
4.เปนผูชวยนักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพ (พอบาน-แมบาน) ในงานการ
อภิบาลเด็กและเยาวชน เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับการดูแลอยางครบถวน 
และมีมาตรฐานตามมาตรฐานขั้นตํ่าตามองคการสหประชาชาติ
5.ควบคุม ดูแลเด็กและเยาวชนในการทํากิจกรรมนอกสถานที่ เพ่ือปองกัน
การหลบหนี
6.วางแผนการควบคุม ดูแลเด็กและเยาวชนมิใหหลบหนี ตลอดจนวางแผน
ปองกันการเกิดเหตุฉุกเฉิน เพ่ือใหการดําเนินการปองกันการหลบหนีหรือ
เหตุรายตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนมีระบบอันสงผลตอประสิทธิภาพของหนวยงาน
7.ประสานกับสวนตางๆ ในหนวยงานเดียวกัน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
ดวยความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

1

2

พนักงานพินิจ2803
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8.ประสานงานกับหนวยงานภายนอก ในกรณีที่นําเด็กและเยาวชนไป
กิจกรรมนอกสถานที่ เพ่ือจัดระบบในการปองกันการหลบหนีของเด็กและ
เยาวชน
9.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานพินิจ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน ภายใต การกํากับ 
ตรวจสอบโดยใกลชิด 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญเกี่ยวกับการสืบสวน
สอบสวน ภายใต การกํากับ ตรวจสอบโดยใกลชิด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญสูงเกี่ยวกับการสืบสวน
สอบสวน ภายใต การกํากับ ตรวจสอบโดยใกลชิด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการหาขาว  สืบสวนติดตามพฤติการณบุคคลตางชาติ
หรือนักการเมือง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการหาขาว  สืบสวน
ติดตามพฤติการณบุคคลตางชาติหรือนักการเมือง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการดับเพลิงที่เกิดจากน้ํามัน  ไฟปา  โดยใชเคร่ือง
ดับเพลิงและอุปกรณเคมีที่หนวยราชการไดจัดไว  ปฏิบัติงานชวย
ผูประสบภัยโดยประสานกับฝายแพทย  เสนอแนะในการปองกันการเกิด
เพลิงไหมแกผูบังคับบัญชา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการดับเพลิงที่เกิด
จากนํ้ามัน  ไฟปา  โดยใชเคร่ืองดับเพลิงและอุปกรณเคมีที่หนวยราชการได
จัดไว  ปฏิบัติงานชวยผูประสบภัยโดยประสานกับฝายแพทย  เสนอแนะใน
การปองกันการเกิดเพลิงไหมแกผูบังคับบัญชา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการกูภัยและดับเพลิงบริเวณทาอากาศยานและเขต
รับผิดชอบ เพ่ือใหเปนไปตามหลักวิธีการและมาตรฐานขององคการการบิน
พลเรือนระหวางประเทศ ชวยชีวิตและปฐมพยาบาลผูประสบภัย จัดทําและ
ซักซอมแผนรองรับการดับเพลิงและกูภัยอากาศยาน ศึกษาโครงสราง
พื้นฐานของอากาศยานทุกแบบ
2. ดูแลรักษาเครื่องมือเคร่ืองใชอุปกรณในการทํางานใหอยูในสภาพใชการ
ไดดีเสมอ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

2806 พนักงานดับเพลิง

2805 พนักงานสืบราชการลับ

2804 พนักงานอาณาบาล
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1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการกูภัยและ
ดับเพลิงบริเวณทาอากาศยานและเขตรับผิดชอบ เพ่ือใหเปนไปตามหลัก
วิธีการและมาตรฐานขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ชวยชีวิต
และปฐมพยาบาลผูประสบภัย จัดทําและซักซอมแผนรองรับการดับเพลิงและ
กูภัยอากาศยาน ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของอากาศยานทุกแบบ
2. ดูแลรักษาเครื่องมือเคร่ืองใชอุปกรณในการทํางานใหอยูในสภาพใชการ
ไดดีเสมอ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการตรวจคนอาวุธ วัตถุอันตราย และวัตถุระเบิด
ในอาคารสถานที่ บนอากาศยาน รถยนตโดยสาร กระเปาสัมภาระ ตัวบุคคล 
และควบคุมดูแลรักษาเครื่องมือเคร่ืองใชอุปกรณในการทํางานใหอยูในสภาพ
ใชการไดดีเสมอ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการตรวจคนอาวุธ 
วัตถุอันตราย และวัตถุระเบิดในอาคารสถานที่ บนอากาศยาน รถยนต
โดยสาร กระเปาสัมภาระ ตัวบุคคล และควบคุมดูแลรักษาเครื่องมือเคร่ืองใช
อุปกรณในการทํางานใหอยูในสภาพใชการไดดีเสมอ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับมวลชนสัมพันธดานความมั่นคงอันเกี่ยวเน่ือง
กับกิจการพลเรือน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญเกี่ยวกับมวลชน
สัมพันธดานความมั่นคงอันเกี่ยวเน่ืองกับกิจการพลเรือน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการชวยพนักงานดูเงินตรวจสอบ นับ บรรจุ ช่ังนํ้าหนัก
 คัดเลือกเหรียญกษาปณปลอมหรือชํารุด  รับและจาย  แลกเหรียญกษาปณ
ใหแกประชาชน  จัดเกล่ียเหรียญกษาปณ  แบก  ขน  ยาย  และบรรจุ
ธนบัตรและเหรียญกษาปณ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการชวยพนักงานดู
เงินตรวจสอบ นับ บรรจุ ช่ังนํ้าหนัก คัดเลือกเหรียญกษาปณปลอมหรือชํารุด
  รับและจาย  แลกเหรียญกษาปณใหแกประชาชน  จัดเกล่ียเหรียญกษาปณ 
 แบก  ขน  ยาย  และบรรจุธนบัตรและเหรียญกษาปณ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเหรียญกษาปณ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

2807 พนักงานกูภัย

2902 พนักงานเหรียญกษาปณ

2808 เจาหนาที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

2901 พนักงานการเมือง
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1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการควบคุม ดูแลรักษา ตรวจสอบรายงานสภาพถนน
และประสานงานกับหนวยงานอื่นในพื้นที่ รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําและ
ประชาสัมพันธงานโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับถนน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการควบคุม ดูแล
รักษา ตรวจสอบรายงานสภาพถนนและประสานงานกับหนวยงานอื่นในพื้นที่
 รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําและประชาสัมพันธงานโครงการตางๆ ที่
เกี่ยวของกับถนน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการตรวจ  เปล่ียน  
และเติมนํ้ามันเช้ือเพลิง  นํ้ามันหลอล่ืน  นํ้ามันไฮดรอลิค และอัดจารบีสวน
ตางๆ ของเครื่องมือกลเครื่องจักรกลและยานพาหนะทุกชนิด  ตลอดจน
ใหบริการดานอัดฉีด  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานบริการน้ํามันและหลอล่ืน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับดานจัดหาที่ เชน รวบรวมขอมูลและรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน เปนตน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในดานจัดหาที่ดินที่
คอนขางยาก เชน รวบรวมขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน 
เปนตน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญสูง เชน ตรวจสอบ
หลักฐานกรรมสิทธิ์ และเอกสารตางๆ ใหถูกตองตามกฎหมาย เปนตน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญสูงมาก เชน ควบคุม
การดําเนินการจัดหาที่ดิน ช้ีแจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เปนตน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. บังคับบัญชา ควบคุม รับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานจัดหาที่ดิน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4/หัวหนา

2903 พนักงานพัฒนาชนบท 

2904 พนักงานบริการน้ํามันและหลอล่ืน

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการตรวจ  เปล่ียน  และเติมนํ้ามันเช้ือเพลิง  
นํ้ามันหลอล่ืน  นํ้ามันไฮดรอลิค และอัดจารบีสวนตางๆ ของเครื่องมือกล
เคร่ืองจักรกลและยานพาหนะทุกชนิด  ตลอดจนใหบริการดานอัดฉีด  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

2905 พนักงานจัดหาที่ดิน
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานชั้นตนเกี่ยวกับการบริหารควบคุมและ
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานดานการจัดผลประโยชนในที่ราชพัสดุหรือที่ศาสน
สมบัติ การปกครองดูแลบํารุงรักษา การใชประโยชน การจัดหาประโยชนใน
ที่ราชพัสดุ การพัฒนาที่ราชพัสดุ การเก็บรวบรวมทะเบียนและหลักฐานที่ดิน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญเกี่ยวกับการ
บริหารควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับงานดานการจัดผลประโยชนในที่ราช
พัสดุหรือที่ศาสนสมบัติ การปกครองดูแลบํารุงรักษา การใชประโยชน การ
จัดหาประโยชนในที่ราชพัสดุ การพัฒนาที่ราชพัสดุ การเก็บรวบรวม
ทะเบียนและหลักฐานที่ดิน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการขุดแตง  และบูรณะโบราณสถานควบคุมงานขุด
แตงและบูรณะโบราณสถานตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการขุดแตง  
และบูรณะโบราณสถานควบคุมงานขุดแตงและบูรณะโบราณสถานตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการดูแลความสะอาดเรียบรอยของสถานที่ ดูแลการ
กินอยูหลับนอน  ตลอดจนการสุขาภิบาลและอนามัยของผูรับการสงเคราะห
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการดูแลความสะอาด
เรียบรอยของสถานที่ ดูแลการกินอยูหลับนอน  ตลอดจนการสุขาภิบาลและ
อนามัยของผูรับการสงเคราะห
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานข้ันตนในการควบคุมดูแลผูรับการสงเคราะหในเร่ืองความ
เปนอยูใหเรียบรอย ควบคุมดูแลผูรับการสงเคราะหหรือพี่เล้ียงใหปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันตามที่สถานสงเคราะหไดกําหนดไว สังเกตพฤติกรรมผูรับ
การสงเคราะหตามคําแนะนําของแพทย พยาบาลและนักสังคมสงเคราะห อยู
เวรควบคุมดูแลผูรับการสงเคราะหในเวลากลางคืน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการควบคุมดูแลผูรับ
การสงเคราะหในเร่ืองความเปนอยูใหเรียบรอย ควบคุมดูแลผูรับการ
สงเคราะหหรือพี่เล้ียงใหปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตามที่สถานสงเคราะหได
กําหนดไว สังเกตพฤติกรรมผูรับการสงเคราะหตามคําแนะนําของแพทย 
พยาบาลและนักสังคมสงเคราะห อยูเวรควบคุมดูแลผูรับการสงเคราะหใน
เวลากลางคืน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

2909 พอบาน-แมบาน

2908 พนักงานดูแลผูรับการสงเคราะห

2906 ผูชวยพนักงานที่ราชพัสดุ

2907 พนักงานขุดแตงโบราณสถาน
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รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการควบคุมดูแลกิจการของสโมสร
2. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานสโมสร  
3. รับผิดชอบทรัพยสินของสโมสร
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการควบคุมดูแล
กิจการของสโมสร
2. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานสโมสร  
3. รับผิดชอบทรัพยสินของสโมสร
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการกํากับดูแลความเรียบรอยของหอพัก และใหความ
สะดวกแกนักศึกษา และผูเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการกํากับดูแลความ
เรียบรอยของหอพัก และใหความสะดวกแกนักศึกษา และผูเขารับการอบรม
ในหลักสูตรตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการตรวจตราดูแลความเรียบรอยภายในสนามบิน  
ดูแลความปลอดภัยใหแกอากาศยานขณะที่มาทําการขึ้น – ลง  ควบคุมดูแล
มิใหสัตว  ยานพาหนะหรือบุคคลเขาไปในเขตทางวิ่ง ทางข้ึน และลานจอด 
ดูแลการรุกลํ้าแนวเขตสนามบิน  บํารุงรักษาซอมแซม  ส่ิงชํารุดเสียหาย
เล็กนอยๆ  ภายในสนามบิน  ดูแลรักษาอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในหนาที่
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการตรวจตราดูแล
ความเรียบรอยภายในสนามบิน  ดูแลความปลอดภัยใหแกอากาศยานขณะ
ที่มาทําการขึ้น – ลง  ควบคุมดูแลมิใหสัตว  ยานพาหนะหรือบุคคลเขาไปใน
เขตทางวิ่ง ทางข้ึน และลานจอด ดูแลการรุกลํ้าแนวเขตสนามบิน  
บํารุงรักษาซอมแซม  ส่ิงชํารุดเสียหายเล็กนอยๆ  ภายในสนามบิน  ดูแล
รักษาอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในหนาที่
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการขับรถยนต  บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต  
และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ในการใชรถดังกลาว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการขับรถยนต  
บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต  และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ในการ
ใชรถดังกลาว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนตต้ังแต  7 
 คนข้ึนไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการขับรถยนตโดยสาร  บํารุงรักษาทําความสะอาด
รถยนต  และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ในการใชรถดังกลาว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

2913 พนักงานขับรถยนต

2911 พนักงานจัดการหอพัก

2912 ผูดูแลสนามบิน

2910 พนักงานจัดการสโมสร

2-52



รหัส ชื่อตําแหนง หนาท่ี (โดยยอ) ระดับ

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการขับรถยนต
โดยสาร  บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต  และแกไขขอขัดของเล็กๆ 
นอยๆ ในการใชรถดังกลาว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการประกอบอาหาร  ทําความสะอาด  ดูแลรักษาโรง
ครัวและอุปกรณที่ใชในการประกอบอาหาร  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการประกอบอาหาร 
 ทําความสะอาด  ดูแลรักษาโรงครัวและอุปกรณที่ใชในการประกอบอาหาร  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน
2. ปฏิบัติงานซึ่งมีความยาก และตองใชคุณภาพงานสูงเกี่ยวกับการประกอบ
อาหาร  
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานชั้นตนในการทําพิธีสงฆตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการทําพิธีสงฆตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

22916 พนักงานพิธีสงฆ

2914 พนักงานขับรถโดยสาร

2915 พนักงานประกอบอาหาร
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1. ปฏิบัติงานชางเขียนข้ันตน ภายใตการกํากับตรวจสอบ เชน คัดลอกแบบ 
คัด เขียน ยอ แผนที่และภาพตางๆ รวมทั้งแบบแปลน เปนตน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 1

1. ปฏิบัติงานดานชางเขียนที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณและความ
ชํานาญงาน เชน คัดลอกแบบ คัด เขียน ยอ แผนที่และภาพตางๆ รวมทั้ง
แบบแปลน เปนตน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานดานชางเขียนที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณ และความ
ชํานาญงานสูงในการคัดลอกแบบ คัด เขียน ยอ แผนที่และภาพตางๆ 
รวมทั้งแบบแปลน เปนตน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณ และความชํานาญที่สูงมาก
ในการเขียน ยอแผนที่และภาพตางๆ รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนํา หรือ
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของชางเขียนในระดับรองลงมา 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. ปฏิบัติงานดานการเขียนแบบในเบื้องตน โดยการเขียนแบบและคัดลอก
แบบตางๆ เชน แบบพื้นราบ และแบบแสดงระดับของทาง แบบแปลนและรูป
ดานขางของอาคาร แผนที่แสดงเสนทาง แนวทางแสดงภูมิประเทศ รวมทั้ง
เขียนตัวอักษร เปนตน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานดานการเขียนแบบ ที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณ และ
ความชํานาญในการเขียนแบบตางๆ เชน แบบแนวทางและระดับของทาง 
แบบแปลนและรูปดานขางของอาคาร ผังบริเวณรูปตัดงายๆ ของแบบ
โครงสรางของอาคาร สะพาน เข่ือน อาคารการประปา เปนตน คัดลอกหรือ
เขียนแผนที่ตางๆ เชน แผนที่แสดงเสนทาง แนวทาง แสดงภูมิประเทศ 
รวมทั้งเขียนอักษรและอื่นๆ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

ชางเขียน3101

ชางเขียนแบบ

3. กลุมงานชาง

ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

3102
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานดานการเขียนแบบ ซึ่งตองใชความรู ทักษะ ประสบการณ และ
ความชํานาญมากในการเขียนแบบตางๆ เชน แบบแนวทางและระดับของทาง
 แบบแปลนและรูปดานขางของอาคาร ผังบริเวณรูปตัดงายๆ ของแบบ
โครงสรางของอาคาร สะพาน เข่ือน อาคารการประปา เปนตน คัดลอกหรือ
เขียนแผนที่ตางๆ เชน แผนที่แสดงเสนทาง แนวทาง แสดงภูมิประเทศ 
รวมทั้งเขียนอักษรและอื่นๆ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการชวยเขียนตนรางแผนท่ีเพื่อนําตนฉบับไปใชใน
การพิมพลายเสน  เขียนแยกสีแผนที่ติดรายละเอียดแผนที่ในฟลมตนราง  
แยกสีแผนที่ ถาย – ทํา – ตนรางแยกสีแผนที่  ติดรายละเอียดตางๆ ในงาน
แผนที่ และงานอื่นที่เกี่ยวของ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการชวยเขียนตนราง
แผนที่เพื่อนําตนฉบับไปใชในลักษณะการพิมพลายเสน  เขียนแยกสีแผนที่ 
ติดรายละเอียดแผนที่ในฟลมตนราง  แยกสีแผนที่ ถาย – ทํา – ตนรางแยกสี
แผนที่  ติดรายละเอียดตางๆ ในงานแผนที่ และงานอื่นที่เกี่ยวของ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการจัดทําแผนที่  เชน ชวยในการแยกสีแผนที่  
ประกอบแผนที่  ติดรายละเอียดแผนที่  ผลิตรายละเอียดแผนที่  จัดทําแผนที่
 จัดทํารายงาน จัดเก็บ ปรับปรุงขอมูลแผนที่ดวยคอมพิวเตอร สํารวจและ
จัดเก็บขอมูลภาคสนามดานวิศวกรรม ชวยฝกอบรมในการจัดทําแผนที่ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งไมจําเปนตองใชเทคนิคชั้นสูง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณ และความ
ชํานาญในการจัดทําแผนที่  เชน ชวยในการแยกสีแผนที่  ประกอบแผนที่  
ติดรายละเอียดแผนที่  ผลิตรายละเอียดแผนที่  จัดทําแผนที่ จัดทํารายงาน 
จัดเก็บ ปรับปรุงขอมูลแผนที่ดวยคอมพิวเตอร สํารวจและจัดเก็บขอมูล
ภาคสนามดานวิศวกรรม ชวยฝกอบรมในการจัดทําแผนที่ และอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบและดูแล
การปฏิบัติงานของชางเขียนแผนที่และผูชวยชางเขียนแผนที่ใหเปนไปตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

ชางเขียนแผนที่3104

ผูชวยชางเขียนแผนที่3103
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการจัดเก็บและปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับแผนที่ แผนผัง 
และผังตางๆ ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ
2. จัดพิมพเอกสารแผนที่ แผนผัง และผังตางๆ เพื่อประกอบการจัดทํารายงาน
3. ดําเนินการและเปนผูชวยในการจัดทําแผนที่ แผนผัง และผังตางๆ ดวย
เคร่ืองคอมพิวเตอรและวิธีการอื่น
4. เปนผูชวยในการสํารวจและจัดเก็บขอมูลภาคสนามดานวิศวกรรม เพื่อ
ประกอบการจัดทําแผนที่ แผนผัง และผังตางๆ
5. เปนผูชวยในการฝกอบรมและจัดทําแผนที่ แผนผัง และผังตางๆ ใหแก อ.
ป.ท.
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณและความชํานาญในการ
จัดเก็บและปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับแผนที่ แผนผัง และผังตางๆ ดวยเคร่ือง
คอมพิวเตอรอยางเปนระบบ
2. จัดพิมพเอกสารแผนที่ แผนผัง และผังตางๆ เพื่อประกอบการจัดทํารายงาน
3. ดําเนินการและเปนผูชวยในการจัดทําแผนที่ แผนผัง และผังตางๆ ดวย
เคร่ืองคอมพิวเตอรและวิธีการอื่น
4. เปนผูชวยในการสํารวจและจัดเก็บขอมูลภาคสนามดานวิศวกรรม เพื่อ
ประกอบการจัดทําแผนที่ แผนผัง และผังตางๆ
5. เปนผูชวยในการฝกอบรมและจัดทําแผนที่ แผนผัง และผังตางๆ ใหแก อ.
ป.ท.
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการพิมพแผนที่ตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณ และความชํานาญในการ
พิมพแผนที่ตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการคัดลอกขอมูลตนฉบับใหถูกตองตรงตามรูปแบบ
ตนราง  ทั้งรูปราง  มิติ  พิกัด รายละเอียดของโครงสรางตามภาพหนาตัด  
รวมทั้งวางรูปแบบใหเรียบรอยสวยงาม  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่มีความละเอียด ปราณีต ซึ่งตองใชทักษะ ประสบการณ และ
ความชํานาญ ในการคัดลอกขอมูลตนฉบับใหถูกตองตรงตามรูปแบบตนราง 
 ทั้งรูปราง  มิติ  พิกัด รายละเอียดของโครงสรางตามภาพหนาตัด  รวมทั้ง
วางรูปแบบใหเรียบรอยสวยงาม  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

ชางเขียนแผนที่ดวยเคร่ืองเขียนแผนที่
ภาพถายทางอากาศ

ชางพิมพแผนที่

พนักงานคัดลอกแบบ3107

3106

3105
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ภายใตการกํากับดูและในการชวยติดต้ัง 
ประกอบ ดัดแปลง ปรับ บํารุงรักษา ซอมเคร่ืองจักร เคร่ืองมือเคร่ืองใชที่
เกี่ยวกับไฟฟา เบิกจาย จัดเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณที่ใช
ในการปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานในหนวยงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชความรู ทักษะ 
ประสบการณ และความชํานาญในการติดต้ัง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ 
บํารุงรักษา ซอมเคร่ืองจักร เคร่ืองมือเคร่ืองใชที่เกี่ยวกับไฟฟา เบิกจาย 
จัดเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน 
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานในหนวยงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชความรู ทักษะ 
ประสบการณ และความชํานาญสูงในงานชางไฟฟา เชน ติดต้ัง ประกอบ 
ดัดแปลง ปรับ ซอม บํารุงรักษา เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ เคร่ืองใชที่เกี่ยวกับ
ไฟฟา รวบรวมขอมูลและประวัติการซอม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชความรู ทักษะ 
ประสบการณ และความชํานาญอยางสูงมาก ในงานชางไฟฟา เชน ติดต้ัง 
ประกอบ ดัดแปลง ปรับ ซอม บํารุงรักษา เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ เคร่ืองใชที่
เกี่ยวกับไฟฟา ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชความรู ทักษะ และความ
ชํานาญในการใช ควบคุม และแกไขซอมแซม รวมทั้ง
บํารุงรักษาเคร่ืองอิเลคโทรนิคสตางๆ เชน เคร่ืองเรดาห
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชความรู ทักษะ 
ประสบการณ และความชํานาญอยางมากในการใช ควบคุม และแกไข
ซอมแซม รวมทั้งบํารุงรักษาเคร่ืองอิเลคโทรนิคสตางๆ เชน เคร่ืองเรดาห
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

ชางไฟฟา3201

ชางอิเลคโทรนิคส3202
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบติงานในฐานะชางชั้นตน ในงานไฟฟาและอิเลคทรอนิคส เชน ชวยใน
การติดต้ัง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ บํารุงรักษา ซอมเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชที่เกี่ยวกับไฟฟา เบิกจาย จัดเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชและวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานในหนวยงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชความรู ทักษะ 
ประสบการณ และความชํานาญเกี่ยวกับงานไฟฟาและอิเลคทรอนิคส เชน 
ชวยในการติดต้ัง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ บํารุงรักษา ซอมเคร่ืองจักร 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชที่เกี่ยวกับไฟฟา เบิกจาย จัดเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช
และวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานใน
หนวยงาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ในการตรวจสอบ รับรองความเที่ยงตรงของ
เคร่ืองวัดพลังงานไฟฟา  ตรวจสอบเครื่องแปลงกระแสไฟฟาทั้งระบบแรงสูง
และแรงตํ่า  ตรวจสอบเครื่องแปลงแรงดันในระบบแรงสูงต้ังแต  11,000  
โวลตถึง  33,000  โวลต  ซอมแกไขเคร่ืองวัดไฟฟาตางๆ ที่ชํารุดใหอยูใน
สภาพที่ใชงานไดดี  ตลอดจนออกไปตรวจสอบมิเตอรไฟฟาที่ไดรับสัมปทาน
ของสวนราชการและเอกชนที่กรมกําหนด  2  ป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชความรู ทักษะ 
ประสบการณ และความชํานาญ ในการตรวจสอบ รับรองความเที่ยงตรงของ
เคร่ืองวัดพลังงานไฟฟา  ตรวจสอบเครื่องแปลงกระแสไฟฟาทั้งระบบแรงสูง
และแรงตํ่า  ตรวจสอบเครื่องแปลงแรงดันในระบบแรงสูงต้ังแต  11,000  
โวลตถึง  33,000  โวลต  ซอมแกไขเคร่ืองวัดไฟฟาตางๆ ที่ชํารุดใหอยูใน
สภาพที่ใชงานไดดี  ตลอดจนออกไปตรวจสอบมิเตอรไฟฟาที่ไดรับสัมปทาน
ของสวนราชการและเอกชนที่กรมกําหนด  2  ป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

ชางไฟฟาและอิเลคทรอนิคส3203

3204 ชางมาตรวัดไฟฟา
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ควบคุมการตรวจสอบ  รับรองความ
เที่ยงตรงเครื่องวัดพลังงานไฟฟา  ตรวจสอบเครื่องแปลงแรงดัน  (Protential 
 Transformer)  ระบบแรงสูง  11,000  โวลท  ถึง  33,000   โวลท  ตรวจ
เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟา  (Current  Transformer)  ตรวจสอบคุณภาพ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องจักรมาตรฐานใหคงสภาพใชงาน
ไดดีอยูเสมอ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเครื่องวัดไฟฟาตางๆ ตลอดจน
แนะนํา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของชางมาตรวัดไฟฟาในระดับรองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ในการควบคุมและใชเคร่ืองกลึง และ
เคร่ืองมือเช่ือมโลหะไฟฟาและแกสในงานซอม สรางประดิษฐและประกอบ
ติดต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรอุปกรณตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณ และความ
ชํานาญในการควบคุมและใชเคร่ืองกลึง และเครื่องมือเช่ือมโลหะไฟฟาและ
แกสในงานซอม สรางประดิษฐและประกอบติดต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักรอุปกรณตางๆ ทีมีลักษณะงานคอนขางยาก ตองใชความรู ฝมือ 
และความชํานาญ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตนภายใตการกํากับควบคุมโดยการชวยติดต้ัง 
ซอม ดัดแปลง แกไข ประกอบ ปรับ ตรวจและทดสอบเครื่องสื่อสาร และ
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนอุปกรณและสวนประกอบที่เกี่ยวของ ชวยเหลือ
เจาหนาที่สื่อสาร ดูแลและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ และอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางในงานที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณ และ
ความชํานาญในการติดต้ัง ซอม ดัดแปลง แกไข ประกอบ ปรับ ตรวจและ
ทดสอบเคร่ืองสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส ชวยเหลือเจาหนาที่สื่อสาร ดูแลและ
บํารุงรักษาเคร่ืองมือ และอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ที่มีลักษณะงาน
คอนขางยากภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางในงานที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณ และ
ความชํานาญสูงในงานชางเครื่องสื่อสาร ชวยดูแลแนะนําการปฏิบัติงานของ
ชางในระดับรองลงมา ดูแลและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ และอุปกรณตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

ชางสายไฟฟา3205

ชางสื่อสาร3206

3-6



ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางในงานที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณ และ
ความชํานาญอยางสูงมากในงานชางเคร่ืองสื่อสาร ใหคําปรึกษาและ
คําแนะนําในเรื่องที่เกี่ยวกับงานชางสื่อสารในสวนที่เกี่ยวของ และชวย
ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของชางเครื่องสื่อสารในระดับ
รองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตนในการตรวจ ซอม  และบํารุงรักษาเคร่ืองวิทยุ
 เคร่ืองรับ เคร่ืองสง และอุปกรณตางๆ รวบรวมขอมูล จัดทําประวัติการซอม
และบํารุงรักษา เบิกจายเคร่ืองมือเคร่ืองใช วัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน
 ซึ่งมีลักษณะงานที่ไมยากนัก
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางในงานที่ตองใชความรู ประสบการณ และความ
ชํานาญในการตรวจ ซอม  และบํารุงรักษาเคร่ืองวิทยุ เคร่ืองรับ เคร่ืองสง 
และอุปกรณตางๆ ใหคําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมารวบรวมขอมูล จัดทําประวัติการซอมและบํารุงรักษา 
เบิกจายเคร่ืองมือเคร่ืองใช วัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะ
งานคอนขางยาก ตองใชความรูความชํานาญ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางในงานที่ตองใชความรู ประสบการณ และความ
ชํานาญสูงในการตรวจ ซอม  และบํารุงรักษาเคร่ืองวิทยุ เคร่ืองรับ เคร่ืองสง 
และอุปกรณตางๆ ใหคําแนะนําปรึกษาในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมารวบรวมขอมูล จัดทําประวัติการซอมและบํารุงรักษา 
เบิกจายเคร่ืองมือเคร่ืองใช วัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะ
งานยาก ตองการคุณภาพงานสูงตองใชความรูความชํานาญ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการรับ-สงวิทยุ (วิทยุโทรเลขและวิทยุโทรศัพท)
และสัญญาณสากล เชน สัญญาณโคมไฟ หรือสัญญาณธง ที่เปนสัญญาณ
สากลที่ใชเกี่ยวกับเรือ และบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของของเคร่ืองวิทยุ
ดังกลาว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

ชางวิทยุ3207
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณ และความชํานาญในในการรับ-สง
วิทยุ (วิทยุโทรเลขและวิทยุโทรศัพท) และสัญญาณสากล เชน สัญญาณโคม
ไฟ หรือสัญญาณธง ที่เปนสัญญาณสากลที่ใชเกี่ยวกับเรือ และบํารุงรักษา
และแกไขขอขัดของของเคร่ืองวิทยุดังกลาว ซึ่งตองใชความชํานาญและ
ประสบการณ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตนในงานสํารวจ  เชน วัดระยะ วัดมุม เปนตน 
ภายใตการกํากับตรวจสอบ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานที่ตองใชความรู ทักษะ 
ประสบการณ และความชํานาญในงานสํารวจ เชน วัดระดับภูมิประเทศ เปน
ตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานที่ตองใชความรู ประสบการณ และ
ความชํานาญสูงในงานสํารวจ เชน การสํารวจภูมิประเทศ วัดระดับภูมิ
ประเทศ การตรวจสอบขอมูลจากการสํารวจ แผนที่แบบตางๆ  เปนตน 
รวมทั้งใหคําแนะนําการปฏิบัติงานของชางสํารวจในระดับรองลงมา 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานที่ตองใชความรู ประสบการณ และ
ความชํานาญสูงมากในงานสํารวจ เชน การสํารวจภูมิประเทศ วัดระดับภูมิ
ประเทศ การตรวจสอบขอมูลจากการสํารวจ แผนที่แบบตางๆ  เปนตน 
รวมทั้งใหคําแนะนําการปฏิบัติงานของชางสํารวจในระดับรองลงมา 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน แนะนํา ตรวจสอบ และบังคับบัญชาการ
ปฏิบัติงานของชางสํารวจทุกระดับใหปฏิบัติงานไปตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4/หัวหนา

3301 ชางสํารวจ

พนักงานวิทยุและทัศนสัญญาณ3208
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ในการรังวัดทําแผนที่
เชน ชวยทําการรังวัดมุมและระยะของหมุดหลักฐานแผนที่ ชวยทําการเขียน
แผนที่และสรางแผนท่ีสารบัญโครงงานและระวางแผนที่ ชวยทําการคํานวณ
คาพิกัดฉากวางหมุดหลักฐานการแผนที่ เตรียมขอมูล รังวัดระยะมุมและ
รายการรังวัดทางดาราศาสตร เพื่อเขาเครื่องคํานวณการทําสอบสวนและ
รังวัดทําแผนที่เพื่อการออก รวม แบงแยก หรือสอบเขต หนังสือรับรองการ
ทําประโยชนที่มีระวางรูปถายทางอากาศ ใบไตสวนหรือโฉนดที่ดินสําหรับ
กรณีลักษณะงานมีรูปแผนที่ หรือปญหากรรมสิทธ์ิที่ดินที่ไมยาก เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชความรู ประสบการณ 
และความชํานาญในการรังวัดทําแผนที่ เชน รังวัดมุมและระยะของหมุด
หลักฐานแผนที่ เขียนแผนที่และสรางแผนท่ีสารบัญโครงงานและระวางแผนที่
 ทําการคํานวณคาพิกัดฉากวางหมุดหลักฐานการแผนที่ เตรียมขอมูล รังวัด
ระยะมุมและรายการรังวัดทางดาราศาสตร เพื่อเขาเครื่องคํานวณการทํา
สอบสวนและรังวัดทําแผนที่เพื่อการออก รวม แบงแยก หรือสอบเขต หนังสือ
รับรองการทําประโยชนที่มีระวางรูปถายทางอากาศ ใบไตสวนหรือโฉนด
ที่ดินสําหรับกรณีลักษณะงานมีรูปแผนที่ หรือปญหากรรมสิทธ์ิที่ดินที่ไมยาก 
เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตนในงานชางกอสรางอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ชวยออกแบบ ควบคุมการกอสรางและบํารุงรักษา ชวย
วางโครงการกอสราง ตรวจสอบงานกอสรางตางๆ เชน ทาง สะพาน ทอ
ระบายน้ํา ชองน้ํา อาคาร อุโมงค เข่ือน อาคารชลประทาน อาคารการประปา
 ทาเทียบเรือ สนามบิน และสิ่งกอสรางอื่นๆ และปฏิบัติงานสํารวจตางๆ 
เกี่ยวกับงานกอสราง 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชความรู ประสบการณ 
และความชํานาญในการกอสราง เชน ชวยออกแบบ ควบคุมการกอสรางและ
บํารุงรักษา ชวยวางโครงการกอสราง ตรวจสอบงานกอสรางตางๆ เชน ทาง 
สะพาน ทอระบายน้ํา ชองน้ํา อาคาร อุโมงค เข่ือน อาคารชลประทาน 
อาคารการประปา ทาเทียบเรือ สนามบิน และส่ิงกอสรางอื่นๆ และปฏิบัติงาน
สํารวจตางๆ เกี่ยวกับงานชางกอสราง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

3302 ชางรังวัด
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชความรู ประสบการณ 
และความชํานาญสูงเกี่ยวกับงานชางกอสราง เชน ชวยออกแบบ ควบคุมการ
กอสรางและบํารุงรักษา ชวยวางโครงการกอสราง ใหคําปรึกษาแนะนําหรือ
ตรวจสอบทางดานงานกอสรางตางๆ เชน ทาง สะพาน ทอระบายน้ํา ชองน้ํา
 อาคาร อุโมงค เข่ือน อาคารชลประทาน อาคารการประปา ทาเทียบเรือ 
สนามบิน และส่ิงกอสรางอื่นๆ เปนตน 
2. ปฏิบัติงานสํารวจตางๆ เกี่ยวกับการงานชางกอสราง เชน สํารวจทางเพื่อ
การกอสราง สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สํารวจ
ขอมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ
 เขียนแบบ คํานวณสามัญ ซอมสรางวัสดุ ครุภัณฑ เคร่ืองมือเคร่ืองใช และ
อุปกรณในการสํารวจและทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐาน เปนตน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชความรู ประสบการณ 
และความชํานาญสูงมากในงานกอสราง เชน เชน ออกแบบ ควบคุมการ
กอสราง วางโครงการกอสรางตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา หรือควบคุม
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา เปนตน
2. ปฏิบัติงานสํารวจตางๆ เกี่ยวกับการงานชางกอสราง เชน สํารวจทางเพื่อ
การกอสราง สํารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สํารวจ
ขอมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา สํารวจทางอุตุนิยมวิทยา คัดลอกแบบ
 เขียนแบบ คํานวณสามัญ ซอมสรางวัสดุ ครุภัณฑ เคร่ืองมือเคร่ืองใช และ
อุปกรณในการสํารวจและทดลองทุกชนิดใหไดมาตรฐาน เปนตน 
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งมีหนาที่ในการใหคําปรึกษาแนะนํา
กํากับ ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของชางกอสราง รวมทั้งการฝกอบรม
ชางกอสรางในความดูแลเปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยชั้นตนในการชวยซอมแซมสิ่งกอสรางที่ทําดวยไม
และครุภัณฑสํานักงานประเภทตางๆ ที่ทําดวยไม  หรือวัตถุอื่นที่ใชแทนไม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยที่มีประสบการณและความชํานาญในการชวย
ซอมแซมสิ่งกอสรางที่ทําดวยไมและครุภัณฑสํานักงานประเภทตางๆ ที่ทํา
ดวยไม  หรือวัตถุอื่นที่ใชแทนไม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

ชางกอสราง3303

3304 ผูชวยชางไม
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการสราง ซอม และประกอบครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง
ตางๆ ที่ทําดวยไม  หรือวัสดุอื่นใดที่ใชไมแทน  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการสราง ซอม และ
ประกอบครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางตางๆ ที่ทําดวยไม  หรือวัสดุอื่นใดที่ใชไม
แทน ตลอดจน
ทําอุปกรณเคร่ืองใชงานทดลอง ทําแบบผลิตภัณฑตัวอยาง ทํางานชางไม
ประณีต ทําบล็อกไมสําหรับเทโลหะผสมตางๆ เพื่อหลอแบบในทรายหลอ 
ประมาณราคางานไม ตลอดจนดูแลรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติที่ตองใชความรู ประสบการณ และความชํานาญสูงในการสราง ซอม
 ประกอบครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางตางๆ ที่ทําดวยไม  ตลอดจนทําอุปกรณ
เคร่ืองใชงานทดลอง  ทําแบบผลิตภัณฑตัวอยาง  ทํางานปลูกสราง ทํางาน
ชางไมประณีต ทําบล็อกไมสําหรับเทโลหะผสมตางๆ เพื่อหลอแบบในทราย
หลอ ออกแบบเกี่ยวกับงานไมซึ่งไมใชโครงสราง ประมาณราคางานไม  
วางแผนควบคุมงาน  ตลอดจนควบคุมการใชและบูรณะซอมแซมเคร่ืองมือ
กลไม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานของชางไม จํานวน
ต้ังแต 5 คนข้ึนไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3/หัวหนา

1. ปฏิบัติที่ตองใชความรู ประสบการณ และความชํานาญสูงมากในการสราง
 ซอม ประกอบครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางตางๆ ที่ทําดวยไม  ตลอดจนทํา
อุปกรณเคร่ืองใชงานทดลอง  ทําแบบผลิตภัณฑตัวอยาง  ทํางานปลูกสราง 
ออกแบบเกี่ยวกับงานไมซึ่งไมใชโครงสราง ทําแบบไมประณีต ทําบล็อกไม
สําหรับเทโลหะผสมตางๆ เพื่อหลอแบบในทรายหลอ ประมาณราคางานไม  
วางแผนควบคุมงาน  ตลอดจนควบคุมการใชและบูรณะซอมแซมเคร่ืองมือ
กลไม และหรือ
2. ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนางาน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานของชางไม จํานวน
ต้ังแต 10 คนข้ึนไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการ สราง  ซอม  ประกอบครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง
ตางๆ ที่เกี่ยวกับปูนและคอนกรีต กออิฐ  ฉาบปูน  ผสมปูน ปูกระเบ้ือง 
ซอมแซมอาคารเกี่ยวกับงานปูนทั้งหมด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

1

ชางไม3305
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการสราง  ซอม  
ประกอบครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางตางๆ ที่เกี่ยวกับปูนและคอนกรีต กออิฐ  
ฉาบปูน  ผสมปูน ปูกระเบ้ือง ซอมแซมอาคารเกี่ยวกับงานปูนทั้งหมด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณ และความชํานาญสูงในการสราง 
 ซอม  ประกอบครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางตางๆ ที่เกี่ยวกับปูนและคอนกรีต กอ
อิฐ  ฉาบปูน  ผสมปูน ปูกระเบ้ือง ซอมแซมอาคารเกี่ยวกับงานปูนทั้งหมด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานของชางปูน จํานวน
ต้ังแต 5 คนข้ึนไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณ และความชํานาญสูงมากในการ 
สราง  ซอม  ประกอบครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางตางๆ ที่เกี่ยวกับปูนและ
คอนกรีต กออิฐ  ฉาบปูน  ผสมปูน ปูกระเบ้ือง ซอมแซมอาคารเกี่ยวกับงาน
ปูนทั้งหมด และหรือ
2. ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวย
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานของชางปูน จํานวน
ต้ังแต 10 คนข้ึนไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานช้ันตนดานชางฝมือสนามภายใตการกํากับตรวจสอบ เชน งาน
กอสราง งานโยธา  งานควบคุมดูแลอุปกรณเคร่ืองจักรภาคสนาม งาน
บํารุงรักษา ซอมแซม ติดต้ังอุปกรณสาธารณูปโภค งานสนับสนุนงาน
วิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ งานสํารวจขอมูลเบ้ืองตน งานดาน
ซอมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา งานสนับสนุนการ
ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน
สนับสนุนการทดลองตางๆ 
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

ชางปูน3306
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานที่ ตองใชความรู ประสบการณ และความชํานาญงาน
คอนขางมากในดานชางฝมือสนาม เชน งานกอสราง งานโยธา  งาน
ควบคุมดูแลอุปกรณเคร่ืองจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ซอมแซม ติดต้ัง
อุปกรณสาธารณูปโภค งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ 
งานสํารวจขอมูลเบ้ืองตน งานดานซอมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา งานสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน น้ํา 
คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงานสนับสนุนการทดลองตางๆ 
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณ และความชํานาญอยางสูงในงาน
ชางฝมือสนาม เชน งานกอสราง งานโยธา  งานควบคุมดูแลอุปกรณ
เคร่ืองจักรภาคสนาม งานบํารุงรักษา ซอมแซม ติดต้ังอุปกรณสาธารณูปโภค
 งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสํารวจภูมิประเทศ งานสํารวจขอมูลเบ้ืองตน
 งานดานซอมแซมปรับปรุงอาคาร ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา งานสนับสนุน
การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของดิน น้ํา คอนกรีต พลังงาน รวมทั้งงาน
สนับสนุนการทดลองตางๆ 
2. ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวย
3.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวย รับผิดชอบงานชางฝมือ
สนาม  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของชางฝมือสนามในระดับ
รองลงมาในบังคับบัญชา หรือปฏิบัติงานชางฝมือสนามที่ยากมากและตองใช
ความรู ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากโดยไมจําเปนตองมีผู
กํากับตรวจสอบ
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการเตรียม  ผิว  ผสม  พนหรือทาสีลงบนสิ่งของตางๆ 
เชน อาคาร เคร่ืองจักร อุปกรณ ตัวถังรถยนต โตะ เกาอี้  เปนตน
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการเตรียม  ผิว  ผสม
  พนหรือทาสีลงบนสิ่งของตางๆ เชน อาคาร เคร่ืองจักร อุปกรณ ตัวถัง
รถยนต โตะ เกาอี้  เปนตน
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญสูงในการเตรียม  ผิว  
ผสม  พนหรือทาสีลงบนสิ่งของตางๆ เชน อาคาร เคร่ืองจักร อุปกรณ ตัวถัง
รถยนต โตะ เกาอี้  เปนตน
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

ชางสี3308

3307 ชางฝมือสนาม
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญสูงมากในการเตรียม  
ผิว  ผสม  พนหรือทาสีลงบนสิ่งของตางๆ เชน อาคาร เคร่ืองจักร อุปกรณ 
ตัวถังรถยนต โตะ เกาอี้  เปนตน
2. ใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานแกชางสีระดับรองลงมา 
3.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการตัด  ปะผุ  เคาะ  โปว  ข้ึนรูปตัวถัง  อบ  พนสี  
ขัดสี  ขัดมันเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะทุกชนิด 
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการตัด  ปะผุ  เคาะ  
โปว  ข้ึนรูปตัวถัง  อบ  พนสี  ขัดสี  ขัดมันเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะทุก
ชนิด 
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการทําผลิตภัณฑซีเมนต การสาธิตและฝกอบรมการ
ทําผลิตภัณฑซีเมนต
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการทําผลิตภัณฑ
ซีเมนต การสาธิตและฝกอบรมการทําผลิตภัณฑซีเมนต
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการตกแตงสถานท่ีราชการตางๆ
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการตกแตงสถานท่ี
ราชการตางๆ
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

3312 ผูดูแลชางกอสรางและตกแตง

1. บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของชางไม  ชางปูน  ชางตัดเย็บ
และตกแตง  ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง  หรือหลายตําแหนง  ตามจํานวนที่
เหมาะสมกับสภาพของงาน  แตไมนอยกวา  5  คน
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการซอมบํารุงรักษาทางใหอยูในสภาพเรียบรอยและ
ปลอดภัยในการสัญจร  กอสรางทางชลประทานภายใตการกํากับ โดยใช
แรงงานและเครื่องมืออุปกรณตางๆ ตามมาตรฐานของการบํารุงรักษาทาง  
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการซอมบํารุงรักษา
ทางใหอยูในสภาพเรียบรอยและปลอดภัยในการสัญจร  กอสรางทาง
ชลประทานภายใตการกํากับ โดยใชแรงงานและเครื่องมืออุปกรณตางๆ ตาม
มาตรฐานของการบํารุงรักษาทาง  
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2
พนักงานบํารุงทาง

ชางผลิตภัณฑซีเมนต

ชางตกแตงสถานท่ี

ชางเคาะพนสี

3310

3311

3313

3309
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ในการกลึง เจาะ ควาน ไส ตัด และเจียระไน
โลหะ ดวยเคร่ืองมือกลตางๆ เชน เคร่ืองกลึง เคร่ืองเจาะ เคร่ืองควาน เคร่ือง
ไส เคร่ืองตัด เคร่ืองเจียระไน เปนตน
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ในงานท่ีตองใชประสบการณและความชํานาญใน
การกลึง เจาะ ควาน ไส ตัด และเจียระไนโลหะ ดวยเคร่ืองมือกลตางๆ เชน 
เคร่ืองกลึง เคร่ืองเจาะ เคร่ืองควาน เคร่ืองไส เคร่ืองตัด เคร่ืองเจียระไน เปน
ตน
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ในงานท่ีตองใชความรู ประสบการณ และความ
ชํานาญสูงในการกลึง เจาะ ควาน ไส ตัด และเจียระไนโลหะ ดวยเคร่ืองมือ
กลตางๆ เชน เคร่ืองกลึง เคร่ืองเจาะ เคร่ืองควาน เคร่ืองไส เคร่ืองตัด เคร่ือง
เจียระไน เปนตน
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ในงานท่ีตองใชประสบการณและความชํานาญสูง
มากในการกลึง เจาะ ควาน ไส ตัด และเจียระไนโลหะ ดวยเคร่ืองมือกลตางๆ
 เชน เคร่ืองกลึง เคร่ืองเจาะ เคร่ืองควาน เคร่ืองไส เคร่ืองตัด เคร่ืองเจียระไน 
เปนตน
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน บังคับบัญชา ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน
ของชางดานการกลึง เจาะ ควาน ไส กัด และเจียรไนโลหะดวยเคร่ืองมือกล
ตางๆ เชน เคร่ืองกลึง เคร่ืองเจาะ เคร่ืองควาน เคร่ืองไส เคร่ืองกัด เคร่ือง
เจียรไน เปนตน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ในงานชางเครื่องจักรกล ภายใตการกํากับ
ตรวจสอบ เชน สราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง ติดต้ังและบํารุงรักษา ควบคุม
การทํางานของเครื่องจักรเครื่องยนตและเครื่องมือเคร่ืองใช เปนตน
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชประสบการณและความ
ชํานาญในงานชางเครื่องจักรกล เชน สราง ซอม ประกอบ ติดต้ัง แกไข
ปรับปรุง บํารุงรักษา ตรวจและทดสอบ ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร 
เคร่ืองยนต รวบรวมขอมูลและจัดทําประวัติการซอมสราง คํานวณรายการ
และประมาณราคา
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

ชางเครื่องมือกล3314
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชประสบการณและความ
ชํานาญสูงในการปฏิบัติงานควบคุมการทํางานของเครื่องจักร เคร่ืองยนต 
คํานวณรายการและประมาณราคาในการซอมสราง คิดประกอบติดต้ัง ตรวจ
รับควบคุมการใชและการเก็บรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
2. ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนางาน  
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางเครื่องจักรกลที่ตองใชความรู ประสบการณ และ
ความชํานาญงานสูงมากในงานดานเครื่องจักรกลตางๆ เชน คํานวณและ
ประมาณราคาในการสราง ซอม ประกอบ ดัดแปลง แกไข ติดต้ัง และ
บํารุงรักษาเคร่ืองจักรเครื่องยนต เคร่ืองมือเคร่ืองใชที่เกี่ยวกับโลหะ จัดทํา
รายงานเปรียบเทียบขอดีขอเสียของเครื่องจักรยนตแบบตางๆ ศึกษา 
วิเคราะห เสนอแนะการปรับปรุงแกไข ใหคําแนะนําชี้แจงฝกอบรมในการ
ปฏิบัติของเจาหนาที่ระดับรองลงมา ควบคุมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร 
2. ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนางาน 
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน บังคับบัญชาควบคุมดูแลรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานของชางเครื่องจักรกลใหปฏิบัติงานไปตามระเบียบ และวิธีที่ถูกตอง
  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานช้ันตนเกี่ยวกับเคร่ืองจักรกลตางๆ พรอมทั้งซอมแซม
บํารุงรักษาแกไขขอขัดของตางๆ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในดานเครื่องจักรกล
ตางๆ รวมทั้งซอมแซมบํารุงรักษาแกไขขอขัดของตางๆ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญสูงในดานเครื่องจักรกล
ตางๆ  รวมทั้งซอมแซมบํารุงรักษาแกไขขอขัดของตางๆ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานข้ันตนในการใชและควบคุมเคร่ืองกําเนิดไฟฟา บํารุงรักษาและ
แกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ในการใชเคร่ืองดังกลาว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

ชางเครื่องจักรกล3315

พนักงานเครื่องจักรกล3316

3-16



ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณ และความชํานาญในการใชและ
ควบคุมเคร่ืองกําเนิดไฟฟา บํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ใน
การใชเคร่ืองดังกลาว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ภายใตการกํากับดูแลในงานซอมเคร่ืองยนต 
เชน ตรวจ ทดสอบ ซอม บํารุงรักษา ประกอบ ติดต้ังเคร่ืองจักรเครื่องยนต 
ชวยควบคุมการเดินเคร่ืองยนตและแกไขขอขัดของที่เกิดข้ึน เบิกจาย จัดเก็บ
 ดูแลรักษาเครื่องมือเคร่ืองใชช้ินสวน อุปกรณ และอะไหล ที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชความรู ประสบการณ 
และความชํานาญในการซอมเคร่ืองยนต เชน ตรวจ ทดสอบ ซอม บํารุงรักษา
 ประกอบ ติดต้ังเคร่ืองจักรเครื่องยนต ชวยควบคุมการเดินเคร่ืองยนตและ
แกไขขอขัดของที่เกิดข้ึน เบิกจาย จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือเคร่ืองใช
ช้ินสวน อุปกรณ และอะไหล ที่ใชในการปฏิบัติงาน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชประสบการณและความ
ชํานาญสูงในงานซอมเคร่ืองยนต เชน ตรวจ ทดสอบ ซอม บํารุงรักษา 
ประกอบ ติดต้ังเคร่ืองยนตที่ตองใชความละเอียด แมนยําและเทคนิค
พอสมควร ชวยคํานวณรายการ จัดหา และประมาณราคาวัสดุอุปกรณที่จะใช
ในการดําเนินการดังกลาว ควบคุมการเดินเคร่ืองยนต ตลอดจนแกไข
ขอขัดของที่เกิดข้ึน จัดทําสถิติ และทําบันทึกประวัติการซอมและบํารุงรักษา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชประสบการณและความ
ชํานาญสูงมากในการซอมเคร่ืองยนต เชน ตรวจ ทดสอบ ซอม บํารุงรักษา 
ประกอบ ติดต้ังเคร่ืองยนตที่ตองใชความละเอียด แมนยําและเทคนิค
พอสมควร ชวยคํานวณรายการ จัดหา และประมาณราคาวัสดุอุปกรณที่จะใช
ในการดําเนินการดังกลาว ควบคุมการเดินเคร่ืองยนต ตลอดจนแกไข
ขอขัดของที่เกิดข้ึน จัดทําสถิติ และทําบันทึกประวัติการซอมและบํารุงรักษา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน บังคับบัญชาควบคุมดูแลรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานของชางเครื่องยนตทุกระดับใหปฏิบัติงานไปตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4/หัวหนา

ชางเครื่องยนต3318

พนักงานคุมเคร่ืองยนตและจักรกล3317
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานช้ันตน ภายใตการกํากับดูแล ในการชวยชางเครื่องบินและชวย
ผูชวยชางเครื่องบิน ซอมบํารุงและแกไขขอขัดของของเคร่ืองบินเฉพาะสวนที่
รับมอบหมายจากชางเครื่องบิน ดูแลรักษาเครื่องมือชางประจําตัว และ
เคร่ืองมือกลพิเศษภายใตการควบคุมดูแลของชางเครื่องบิน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชประสบการณและความชํานาญ ใน
การชวยชางเครื่องบินและชวยผูชวยชางเครื่องบินปฏิบัติงานตามหนาที่  
ชวยซอมบํารุงและแกไขขอขัดของของเคร่ืองบินเฉพาะสวนที่รับมอบหมาย
จากชางเครื่องบิน ดูแลรักษาเครื่องมือชางประจําตัวและเคร่ืองมือกลพิเศษ
ภายใตการควบคุมดูแลของชางเครื่องบิน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ภายใตการกํากับดูแลในการกลึง เชน เจาะ 
ควาน ไส กัด และเจียระไนโลหะ
ดวยเคร่ืองมือกลตางๆ เชน เคร่ืองกลึง เคร่ืองเจาะ เคร่ืองควาน เคร่ืองไส 
เคร่ืองกัด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชประสบการณและความ
ชํานาญในการกลึง เชน เจาะ ควาน ไส กัด และเจียระไนโลหะดวยเคร่ืองมือ
กลตางๆ เชน เคร่ืองกลึง เคร่ืองเจาะ เคร่ืองควาน เคร่ืองไส เคร่ืองกัด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชประสบการณและความ
ชํานาญสูงในการกลึง เชน เจาะ ควาน ไส กัด และเจียระไนโลหะดวย
เคร่ืองมือกลตางๆ เชน เคร่ืองกลึง เคร่ืองเจาะ เคร่ืองควาน เคร่ืองไส 
เคร่ืองกัด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ภายใตการกํากับดูแล เกี่ยวกับงานเชื่อม 
เชน การเชื่อมประสานและตัดโลหะดวยกาซและไฟฟา และซอมอุปกรณ
เคร่ืองจักรกลตางๆ ใหอยูในสภาพเรียบรอยใชงานได
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชประสบการณและความ
ชํานาญในงานเชื่อม เชน การเชื่อมประสานและตัดโลหะดวยกาซและไฟฟา 
และซอมอุปกรณเคร่ืองจักรกลตางๆ ใหอยูในสภาพเรียบรอยใชงานได
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

ชางกลึง

ลูกมือชางเครื่องบิน3319

3320
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ในงานท่ีตองใชประสบการณและความชํานาญสูง
ในงานเชื่อม เชน การเชื่อมประสานและตัดโลหะดวยกาซและไฟฟา และซอม
อุปกรณเคร่ืองจักรกลตางๆ ใหอยูในสภาพเรียบรอยใชงานได
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ในงานซึ่งตองใชประสบการณและความชํานาญสูง
มากในงานเชื่อม เชน การเชื่อมประสานและตัดโลหะดวยกาซและไฟฟา และ
ซอมอุปกรณเคร่ืองจักรกลตางๆ ใหอยูในสภาพเรียบรอยใชงานได
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตนดานฝมือโรงงาน เชน  งานซอม สราง 
ประดิษฐเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกล งานซอมยานพาหนะ งานหลอช้ินสวน 
อะไหล อุปกรณ งานกลึง  งานเชื่อม และบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจักร และ
อุปกรณตางๆ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ในงานคอนขางยากซึ่งตองใชประสบการณและ
ความชํานาญงานคอนขางสูงเกี่ยวกับงานดานฝมือโรงงาน เชน  งานซอม 
สราง ประดิษฐเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกล งานซอมยานพาหนะ งานหลอ
ช้ินสวน อะไหล อุปกรณ งานกลึง  งานเชื่อม และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร และอุปกรณตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางในงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญสูงใน
ดานฝมือโรงงาน เชน  งานซอม สราง ประดิษฐเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกล 
งานซอมยานพาหนะ งานหลอช้ินสวน อะไหล อุปกรณ งานกลึง  งานเชื่อม 
และบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจักร และอุปกรณตางๆ
2. ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนางานในการชวยดูแลควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในระดับรองลงมา
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางในงานชางฝมือโรงงานซึ่งตองใชความรู ทักษะ 
ประสบการณ และความชํานาญอยางสูงมากในงานดานฝมือโรงงาน
2. ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนางานในการชวยดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับรองลงมา
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน บังคับบัญชาควบคุมดูแลรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4/หัวหนา

ชางฝมือโรงงาน3322

ชางเชื่อม3321
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในงานชางกลโรงงาน เชน ซอม สราง ดัดแปลง แกไข 
ปรับ ประกอบ ติดต้ัง ปรับแตง ตรวจและทดสอบเครื่องกลบางอยาง ช้ินสวน
ของเคร่ืองจักรกลชิ้นสวนอื่นๆ และบํารุงรักษาเคร่ืองมือตางๆ ประจําโรงงาน
 ภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา ดูแลและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ และ
อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางที่มีลักษณะงานคอนขางยาก เกี่ยวกับงานชางกล
โรงงาน เชน ซอม สราง ดัดแปลง แกไข ปรับ ประกอบ ติดต้ัง ปรับแตง 
ตรวจและทดสอบเครื่องกลบางอยาง ช้ินสวนของเครื่องจักรกลชิ้นสวนอื่นๆ 
และบํารุงรักษาเคร่ืองมือตางๆ ประจําโรงงาน ภายใตการควบคุมของ
ผูบังคับบัญชา ดูแลและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชความรู ประสบการณและ
ความชํานาญสูงในงานชางกลโรงงาน เชน ซอม สราง ดัดแปลง แกไข ปรับ 
ประกอบ ติดต้ัง ปรับแตง ตรวจและทดสอบเครื่องกลบางอยาง ช้ินสวนของ
เคร่ืองจักรกลชิ้นสวนอื่นๆ และบํารุงรักษาเคร่ืองมือตางๆ ประจําโรงงาน 
ตรวจและทดสอบเครื่องกลบางอยาง ช้ินสวนของเครื่องจักรกล ช้ินสวนอื่นๆ 
ตลอดจนอุปกรณและสวนประกอบที่เกี่ยวของ ดูแลและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ
และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางที่มีลักษณะงานยากซึ่งตองใชความรู ประสบการณ 
และความชํานาญสูงมากเกี่ยวกับงานชางกลโรงงาน เชนซอม สราง ดัดแปลง
 แกไข ปรับ ประกอบ ติดต้ัง ปรับแตง ตรวจและทดสอบเครื่องกลบางอยาง 
ช้ินสวนของเครื่องจักรกลชิ้นสวนอื่นๆ และบํารุงรักษาเคร่ืองมือตางๆ ประจํา
โรงงาน ตรวจและทดสอบเครื่องกลบางอยาง ช้ินสวนของเครื่องจักรกล 
ช้ินสวนอื่นๆ ตลอดจนอุปกรณและสวนประกอบที่เกี่ยวของ ดูแลและ
บํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
ภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตนในการตี ตัด เคาะ มวน ใหเปนรูปลักษณะ
ตามตองการ รวมทั้งประดิษฐเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่ทําดวยเหล็กที่ไมสามารถ
หาซื้อไดตามทองตลาดขึ้นเอง
2. บํารุงรักษาซอมแซมเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่ไดประดิษฐข้ึนเองและที่ใชในการ
ทํางาน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

ชางกลโรงงาน3323
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานซึ่งตองใชประสบการณและความชํานาญในการตี ตัด เคาะ มวน
 ใหเปนรูปลักษณะตามตองการ รวมทั้งประดิษฐเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่ทําดวย
เหล็กที่ไมสามารถหาซื้อไดตามทองตลาดขึ้นเอง
2. บํารุงรักษาซอมแซมเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่ไดประดิษฐข้ึนเองและที่ใชในการ
ทํางาน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญสูงในฐานะชางเหล็ก 
โดยตี ตัด เคาะ มวน ใหเปนรูปลักษณะตามตองการ รวมทั้งประดิษฐ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชที่ทําดวยเหล็กที่ไมสามารถหาซื้อไดตามทองตลาดขึ้นเอง 
สอนภาคปฏิบัติ
2. บํารุงรักษาซอมแซมเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่ไดประดิษฐข้ึนเองและที่ใชในการ
ทํางาน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตนในงานหลอ เชน เตรียมแมพิมพ ชวยบุข้ีผ้ึง
ลงในแมพิมพผสมดินเพื่อใสในรูปข้ีผ้ึง ติดสายชนวน ชวยเขาดินในช้ันตางๆ 
เขาปลอกเหล็กรูปหุน กอเตาสูบหุน กอเตาหลอมโลหะ เชน ทอง นาค เงิน 
ทองแดง ทองเหลือง เปนตน ตัดสายชนวน ขัดแตงผิวพื้นโลหะ รมน้ํายา 
หรือขัดมันรูปหลอ จัดเตรียมวัสดุและเครื่องใชตางๆ ในการปฏิบัติงาน บันทึก
รายละเอียดตางๆ ในการปฏิบัติงาน
2. รับ-สงโลหะ และตรวจสอบน้ําหนักเก็บรักษาโลหะระหวางการผลิต
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือที่ใชในการผลิต หรือใชรวมกับเคร่ืองจักร
ในการผลิต
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชความรู ประสบการณ และ
 ความชํานาญในงานหลอ เชน เตรียมแมพิมพ ชวยบุข้ีผ้ึงลงในแมพิมพผสม
ดินเพื่อใสในรูปข้ีผ้ึง ติดสายชนวน ชวยเขาดินในช้ันตางๆ เขาปลอกเหล็กรูป
หุน กอเตาสูบหุน กอเตาหลอมโลหะ เชน ทอง นาค เงิน ทองแดง ทองเหลือง
 เปนตน ตัดสายชนวน ขัดแตงผิวพื้นโลหะ รมน้ํายา หรือขัดมันรูปหลอ 
จัดเตรียมวัสดุและเครื่องใชตางๆ ในการปฏิบัติงาน บันทึกรายละเอียดตางๆ 
ในการปฏิบัติงาน
2. รับ-สงโลหะ และตรวจสอบน้ําหนักเก็บรักษาโลหะระหวางการผลิต
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือที่ใชในการผลิต หรือใชรวมกับเคร่ืองจักร
ในการผลิต
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

3324

ชางหลอ3325

ชางเหล็ก
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชความรู ประสบการณ 
และความชํานาญสูงในงานหลอ เชน เตรียมแมพิมพ ชวยบุข้ีผ้ึงลงใน
แมพิมพผสมดินเพื่อใสในรูปข้ีผ้ึง ติดสายชนวน ชวยเขาดินในช้ันตางๆ เขา
ปลอกเหล็กรูปหุน กอเตาสูบหุน กอเตาหลอมโลหะ เชน ทอง นาค เงิน 
ทองแดง ทองเหลือง เปนตน ตัดสายชนวน ขัดแตงผิวพื้นโลหะ รมน้ํายา 
หรือขัดมันรูปหลอ จัดเตรียมวัสดุและเครื่องใชตางๆ ในการปฏิบัติงาน บันทึก
รายละเอียดตางๆ ในการปฏิบัติงาน
2. รับ-สงโลหะ และตรวจสอบน้ําหนักเก็บรักษาโลหะระหวางการผลิต
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือที่ใชในการผลิต หรือใชรวมกับเคร่ืองจักร
ในการผลิต
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน บังคับบัญชาควบคุมดูแลรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานของชางหลอทุกระดับใหปฏิบัติงานไปตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานโลหะกรรมชั้นตนเพื่อผลิตใหไดตามรูปแบบหรือขนาดที่ตองการ
  ตลอดจนดูแลรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงาน  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานโลหะกรรมซึ่งตองใชประสบการณและความชํานาญงานเพื่อ
ผลิตใหไดตามรูปแบบหรือขนาดที่ตองการ  ตลอดจนดูแลรักษาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในการปฏิบัติงาน  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานโลหะกรรมที่ตองใชประสบการณและความชํานาญงานสูงเพื่อ
ผลิตใหไดตามรูปแบบหรือขนาดที่ตองการ  ตลอดจนดูแลรักษาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในการปฏิบัติงาน  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการชุบ  เคลือบผิวโลหะดวยวิธีการทางเคมีหรือไฟฟา
เคมี เชน การอิเลคโทรเพลท การรมดํา  การเคลือบผิวดวยสังกะสี การ
เคลือบผิวดวยดีบุก  การแอโนไดซิง  และการอาบสี  เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการชุบ  เคลือบผิว
โลหะดวยวิธีการทางเคมีหรือไฟฟาเคมี เชน การอิเลคโทรเพลท การรมดํา  
การเคลือบผิวดวยสังกะสี การเคลือบผิวดวยดีบุก  การแอโนไดซิง  และการ
อาบสี  เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

3327

3326 ชางฝมืองานโลหะ

ชางชุบเคลือบผิวทางเคมี
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานช้ันตนเกี่ยวกับการถอดแบบปน ถอดแบบขี้ผ้ึง ตกแตงแบบข้ีผ้ึง
 ตกแตงแบบโลหะ เช่ือมแบบโลหะ  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการถอดแบบปน 
ถอดแบบขี้ผ้ึง ตกแตงแบบข้ีผ้ึง ตกแตงแบบโลหะ เช่ือมแบบโลหะ  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญสูงในการถอดแบบปน  
ถอดแบบขี้ผ้ึง  ตกแตงแบบข้ีผ้ึง  ตกแตงแบบโลหะ  เช่ือมแบบโลหะ หรือ
2. บังคับบัญชาควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของชางทํารูป
ลอยตัวทุกระดับรองลงมาจากหัวหนาชางทํารูปลอยตัว 
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบและดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของชาง
ทํารูปลอยตัวใหปฏิบัติงานไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 3/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ที่มีลักษณะงานไมยากนัก ในการทําตัว
เหรียญกษาปณ ไดแก ลับล่ิม  เผา  รีด  ตัด  และหักโลหะเพื่อทําตัวเหรียญ
กษาปณ  พรอมทั้งกลอมขาง ลาง ขัดเงาตัวเหรียญกษาปณใหไดขนาด
มาตรฐาน  และดําเนินการชุบลางขัดเหรียญกษาปณใหสะอาดเปนเงางาม
เพื่อสงไปตีตราตอไป
2. รับ-สงโลหะ ตรวจสอบจํานวน น้ําหนักและเก็บรักษาโลหะระหวางการผลิต
3. บํารุงรักษาเคร่ืองจักรในการผลิตเหรียญกษาปณ
4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือที่ใชในกระบวนการผลิตหรือที่ใชรวมกับ
เคร่ืองจักรในการผลิต
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

3328 ชางทํารูปลอยตัว

3-23



ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชความรู ประสบการณและ
ความชํานาญในการทําตัวเหรียญกษาปณ ไดแก ลับล่ิม  เผา  รีด  ตัด  และ
หักโลหะเพื่อทําตัวเหรียญกษาปณ  พรอมทั้งกลอมขาง ลาง ขัดเงาตัว
เหรียญกษาปณใหไดขนาดมาตรฐาน  และดําเนินการชุบลางขัดเหรียญ
กษาปณใหสะอาดเปนเงางามเพื่อสงไปตีตราตอไป
2. รับ-สงโลหะ ตรวจสอบจํานวน น้ําหนักและเก็บรักษาโลหะระหวางการผลิต
3. บํารุงรักษาเคร่ืองจักรในการผลิตเหรียญกษาปณ
4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือที่ใชในกระบวนการผลิตหรือที่ใชรวมกับ
เคร่ืองจักรในการผลิต
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางในงานซึ่งตองใชความรู ประสบการณ และความ
ชํานาญสูงในการทําตัวเหรียญกษาปณ ไดแก รับล่ิม เผารีด  ตัด  และหัก
โลหะ  เพื่อทําตัวเหรียญกษาปณ  พรอมกับกลอมขาง ลาง ขัดเงาตัวเหรียญ
กษาปณ ใหไดขนาดมาตรฐานและดําเนินการลางและขัดตัวเหรียญกษาปณ
ใหสะอาดเปนเงางามเพื่อสงไปตีตราตอไป และหรือ
2. ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนางาน ใหคําแนะนําการปฏิบัติงาน 
ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของชางทําตัวเหรียญกษาปณทุกชั้น
รองลงมาจากหัวหนาชางทําตัวเหรียญกษาปณ 
2. รับ-สงโลหะ ตรวจสอบจํานวน น้ําหนักและเก็บรักษาโลหะระหวางการผลิต
3. บํารุงรักษาเคร่ืองจักรในการผลิตเหรียญกษาปณ
4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือที่ใชในกระบวนการผลิตหรือที่ใชรวมกับ
เคร่ืองจักรในการผลิต
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบและดูแล
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของชางทําตัวเหรียญกษาปณใหปฏิบัติงานไปตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ที่มีลักษณะงานไมยากนัก ในการตีตรา
เหรียญกษาปณ ไดแก ปรับ  ควบคุมเคร่ืองตีตรา  คัดเลือก  นับ  ตรวจสอบ
และช่ังเหรียญกษาปณ  ตลอดจนแตงหนาเหรียญกษาปณ  ดวงตราเหรียญที่
ระลึก
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

3329 ชางทําตัวเหรียญกษาปณ
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชความรู ประสบการณและ
ความชํานาญในการตีตราเหรียญกษาปณ ไดแก ปรับ  ควบคุมเคร่ืองตีตรา  
คัดเลือก  นับ  ตรวจสอบและชั่งเหรียญกษาปณ  ตลอดจนแตงหนาเหรียญ
กษาปณ  ดวงตราเหรียญที่ระลึก
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางในงานซึ่งตองใชความรู ประสบการณ และความ
ชํานาญสูงในการตีตราเหรียญกษาปณ ไดแก ปรับควบคุม  เครื่องตีตรา  คัด 
 เลือก นับ  ตรวจสอบและชั่งเหรียญกษาปณ  ตลอดจนแตงหนาตราตางๆ  
เชน  ดวงตราเหรียญกษาปณ  ดวงตราเหรียญที่ระลึก  และหรือ
2. ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนางาน ใหคําแนะนําการปฏิบัติงาน
ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของชางตีตราเหรียญกษาปณทุกระดับ 
 รองลงมาจากหัวหนาชางตีตราเหรียญกษาปณ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบและดูแล
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของชางตีตราเหรียญกษาปณใหปฏิบัติงานไปตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตนในการสุมตัวอยางผลิตภัณฑ ตรวจสอบ
คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางกล เก็บขอมูลการสูญเสียของ
ผลิตภัณฑ จัดเตรียมตัวอยาง (ตัด-กลึง-ขัด) เตรียมสารละลาย เก็บขอมูล
คุณสมบัติทางกายภาพผลิตภัณฑ บํารุงรักษาอุปกรณที่เกี่ยวของจัดทําและ
ปรับปรุงแบบฟอรม เอกสาร ปฏิบัติงานหลอมโลหะโดยเตาไฟฟาหรือเตา
ธรรมดา ตัดหัวล่ิมโลหะที่หลอแบบโม เลือกและลางเถาตะกรัน ปอกผิวล่ิม
โลหะ ข้ึนรูป ฝงเพชร พลอย ลงยา แกะสลัก ชุบเคลือบ และขัดเคร่ือง
ทองรูปพรรณ ปฏิบัติงานการผลิตช้ินสวนเครื่องราชอิสริยาภรณ เคร่ืองหมาย
ตอบแทน ของ สั่งจางและเหรียญที่ระลึก รับ-สง ตรวจสอบจํานวน น้ําหนัก 
เก็บรักษา จัดเตรียม และชั่งน้ําหนักโลหะหลอมหลอ สุมตัวอยาง และไสผิว
ล่ิมโลหะ ประกอบชิ้นสวนและอุปกรณ เตาหลอมไฟฟา เตาหลอมหลอโลหะ 
บํารุงรักษาเบื้องตน เคร่ืองจักรในการผลิตล่ิมโลหะ ปรับแตงแบบหลอกรา
ไฟทปนแบบทรายและหลอมหลอ อะไหลช้ินสวน เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
โดยรวมถึงการกลึง ปรับขนาด แมตรา ดวงตรา ใหมีขนาดและรูปรางตามที่
ตองการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

3330 ชางตีตราเหรียญกษาปณ
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชความรู ประสบการณ 
และความชํานาญในการสุมตัวอยางผลิตภัณฑ ตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางกายภาพและคุณสมบัติทางกล เก็บขอมูลการสูญเสียของผลิตภัณฑ 
จัดเตรียมตัวอยาง (ตัด-กลึง-ขัด) เตรียมสารละลาย เก็บขอมูลคุณสมบัติทาง
กายภาพผลิตภัณฑ บํารุงรักษาอุปกรณที่เกี่ยวของจัดทําและปรับปรุง
แบบฟอรม เอกสาร ปฏิบัติงานหลอมโลหะโดยเตาไฟฟาหรือเตาธรรมดา ตัด
หัวล่ิมโลหะที่หลอแบบโม เลือกและลางเถาตะกรัน ปอกผิวล่ิมโลหะ ข้ึนรูป ฝง
เพชร พลอย ลงยา แกะสลัก ชุบเคลือบ และขัดเคร่ืองทองรูปพรรณ 
ปฏิบัติงานการผลิตช้ินสวนเครื่องราชอิสริยาภรณ เคร่ืองหมายตอบแทน ของ
 สั่งจางและเหรียญที่ระลึก รับ-สง ตรวจสอบจํานวน น้ําหนัก เก็บรักษา 
จัดเตรียม และชั่งน้ําหนักโลหะหลอมหลอ สุมตัวอยาง และไสผิวล่ิมโลหะ 
ประกอบชิ้นสวนและอุปกรณ เตาหลอมไฟฟา เตาหลอมหลอโลหะ 
บํารุงรักษาเบื้องตน เคร่ืองจักรในการผลิตล่ิมโลหะ ปรับแตงแบบหลอกรา
ไฟทปนแบบทรายและหลอมหลอ อะไหลช้ินสวน เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
โดยรวมถึงการกลึง ปรับขนาด แมตรา ดวงตรา ใหมีขนาดและรูปรางตามที่
ตองการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชประสบการณและความ
ชํานาญสูงในการสุมตัวอยางผลิตภัณฑ ตรวจสอบคุณสมบติัทางกายภาพ
และคุณสมบัติทางกล เก็บขอมูลการสูญเสียของผลิตภัณฑ จัดเตรียมตัวอยาง
 (ตัด-กลึง-ขัด) เตรียมสารละลาย เก็บขอมูลคุณสมบัติทางกายภาพผลิตภัณฑ
 บํารุงรักษาอุปกรณที่เกี่ยวของจัดทําและปรับปรุงแบบฟอรม เอกสาร 
ปฏิบัติงานหลอมโลหะโดยเตาไฟฟาหรือเตาธรรมดา ตัดหัวล่ิมโลหะที่หลอ
แบบโม เลือกและลางเถาตะกรัน ปอกผิวล่ิมโลหะ ข้ึนรูป ฝงเพชร พลอย ลง
ยา แกะสลัก ชุบเคลือบ และขัดเคร่ืองทองรูปพรรณ ปฏิบัติงานการผลิต
ช้ินสวนเครื่องราชอิสริยาภรณ เคร่ืองหมายตอบแทน ของ สั่งจางและเหรียญ
ที่ระลึก รับ-สง ตรวจสอบจํานวน น้ําหนัก เก็บรักษา จัดเตรียม และชั่ง
น้ําหนักโลหะหลอมหลอ สุมตัวอยาง และไสผิวล่ิมโลหะ ประกอบชิ้นสวนและ
อุปกรณ เตาหลอมไฟฟา เตาหลอมหลอโลหะ บํารุงรักษาเบื้องตน เคร่ืองจักร
ในการผลิตล่ิมโลหะ ปรับแตงแบบหลอกราไฟทปนแบบทรายและหลอมหลอ 
อะไหลช้ินสวน เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร โดยรวมถึงการกลึง ปรับขนาด แมตรา 
ดวงตรา ใหมีขนาดและรูปรางตามที่ตองการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบและดูแล
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของชางทําเครื่องมือใหปฏิบัติงานตามระเบียบและ
วิธีการที่ถูกตอง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3/หัวหนา

3331 ชางทําเครื่องมือ
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ในการซอมปรับเคร่ืองมือสํารวจ ไดแก ซอม 
 แกไข  ประกอบ  ปรับ  ตรวจและทดสอบเครื่องมือสํารวจที่ใชในการสํารวจ  
เชน  กลองระดับ  กลองธีโอโดไลต ฯลฯ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชทักษะ ประสบการณ และ
ความชํานาญในการซอมปรับเคร่ืองมือสํารวจ ไดแก ซอม  แกไข  ประกอบ 
 ปรับ  ตรวจและทดสอบเครื่องมือสํารวจที่ใชในการสํารวจ  เชน  กลองระดับ 
 กลองธีโอโดไลต ฯลฯ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชประสบการณ และความ
ชํานาญสูงในการซอมปรับเคร่ืองมือสํารวจ ไดแก ซอม  แกไข  ประกอบ  
ปรับ  ตรวจและทดสอบเครื่องมือสํารวจที่ใชในการสํารวจ  เชน  กลองระดับ 
 กลองธีโอโดไลต  ฯลฯ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชทักษะ ประสบการณและ
ความชํานาญสูงมากเกี่ยวกับการปรับซอมเคร่ืองมือสํารวจ ไดแก ซอม  
แกไข  ประกอบ  ปรับ  ตรวจและทดสอบเครื่องมือสํารวจที่ใชในการสํารวจ  
เชน  กลองระดับ  กลองธีโอโดไลต  ฯลฯ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ในการซอมแซม ปรับแตง ดัดแปลง 
ประกอบ ติดต้ัง และบํารุงรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต และอุปกรณตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชทักษะ ประสบการณ และ
ความชํานาญในการซอมแซม ปรับแตง ดัดแปลง ประกอบ ติดต้ัง และ
บํารุงรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต และอุปกรณตางๆ ทําการถายทอด
เทคโนโลยีดานทฤษฎีพื้นฐานและดานปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช การ
บํารุงรักษา และซอมแซมเคร่ืองจักรกล เคร่ืองยนต ยานพาหนะ และอุปกรณ
ตางๆ อยางถูกวิธี ดูแลการปฏิบัติงานและใหคําปรึกษาแกชางในระดับ
รองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

3332 ชางปรับซอมเคร่ืองมือสํารวจ
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะซึ่งตองใชทักษะ ประสบการณและ
ความชํานาญสูงในการซอมแซม ปรับแตง ดัดแปลง ประกอบ ติดต้ัง และ
บํารุงรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต และอุปกรณตางๆ ทําการถายทอด
เทคโนโลยีดานทฤษฎีพื้นฐานและดานปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช การ
บํารุงรักษา และซอมแซมเคร่ืองจักรกล เคร่ืองยนตและยานพาหนะอยางถูก
วิธี  ดูแลการปฏิบัติงานและใหคําปรึกษาแกชางในระดับรองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชความรู ทักษะ 
ประสบการณและความชํานาญสูงมากในการซอมแซม ปรับแตง ดัดแปลง 
ประกอบ ติดต้ัง และบํารุงรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต และอุปกรณตางๆ  
ดําเนินการวางแผนทดสอบประสิทธิภาพการทํางานเครื่องจักรกล เคร่ืองยนต
 ยานพาหนะ และอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงาน ทดสอบ
ประสิทธิภาพเครื่องจักรกล เคร่ืองยนต ยานพาหนะ และอุปกรณที่ผานการ
ซอมบํารุงแลวภายใตการกํากับดูแลของขาราชการ รวมกับขาราชการในการ
ใหคําแนะนําและถายทอดเทคโนโลยีดานเทคนิคในการซอมแซม บํารุงรักษา
และการใชงานของเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ใหแกเจาหนาที่หรือผูมีสวน
เกี่ยวของ ดูแลการปฏิบัติงานและใหคําปรึกษาแกชางซอมบํารุงระดับรองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชฝมือ ประสบการณ และความชํานาญอยางสูง ในฐานะ
ชางผูชํานาญการดานพิธีการ การกอสรางพลับพลาพิธีที่ประทับ และตกแตง
สถานที่ เพื่อเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ในการรับเสด็จพระ
ราชดําเนินเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธี งานพิธี และ
งานรัฐพิธี ทั่วภูมิภาคของประเทศ
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชฝมือ ความปราณีต ประสบการณ และความชํานาญ
อยางสูงมาก ในฐานะชางผูชํานาญการดานพิธีการ การกอสรางพลับพลาพิธี
ที่ประทับ และตกแตงสถานท่ี เพื่อเตรียมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ใน
การรับเสด็จพระราชดําเนินเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในงานพระราช
พิธี งานพิธี และงานรัฐพิธี ทั่วภูมิภาคของประเทศ
2.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2ชางจัดสถานที่พิธีการ

ชางซอมบํารุง

3334

3333
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตนเกี่ยวกับงานชางฝมือทั่วไป โดยปฏิบัติงาน
ดังตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน งานซอม สราง ประดิษฐ 
เคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกล งานไม งานสี งานปูน งานศิลปกรรม งานหลอ
ช้ินสวนอะไหล อุปกรณ งานกลึง งานเชื่อม งานโลหะกรรม งานซอมแซม
ปรับปรุงอาคารสถานที่ ถนน สะพาน งานกอสราง งานโยธา งานสนับสนุน
งานวิศวกรรม งานสนับสนุนการเตรียมวัสดุเพื่อใชในการศึกษาวิเคราะห
ทดลอง งานซอมแซม ดัดแปลง  ประกอบ ติดต้ัง ตรวจเช็ค บํารุงรักษา
เคร่ืองมือเคร่ืองจักร วัสดุ อุปกรณเคร่ืองใช ครุภัณฑ  ระบบไฟฟา ประปา 
โทรศัพท หรือจัดทําประวัติการใชอุปกรณเคร่ืองมือตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางซึ่งตองใชประสบการณและความชํานาญคอนขางสูง
เกี่ยวกับงานชางฝมือทั่วไป โดยปฏิบัติงานดังตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน งานซอม สราง ประดิษฐ เคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกล งานไม 
งานสี งานปูน งานศิลปกรรม งานหลอช้ินสวนอะไหล อุปกรณ งานกลึง งาน
เช่ือม งานโลหะกรรม งานซอมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ ถนน สะพาน 
งานกอสราง งานโยธา งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสนับสนุนการเตรียม
วัสดุเพื่อใชในการศึกษาวิเคราะหทดลอง งานซอมแซม ดัดแปลง  ประกอบ 
ติดต้ัง ตรวจเช็ค บํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจักร วัสดุ อุปกรณเคร่ืองใช 
ครุภัณฑ  ระบบไฟฟา ประปา โทรศัพท หรือจัดทําประวัติการใชอุปกรณ
เคร่ืองมือตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางซึ่งตองใชประสบการณและความชํานาญสูงเกี่ยวกับ
งานชางฝมือทั่วไป โดยปฏิบัติงานดังตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน งานซอม สราง ประดิษฐ เคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกล งานไม งานสี
 งานปูน งานศิลปกรรม งานหลอช้ินสวนอะไหล อุปกรณ งานกลึง งานเชื่อม 
งานโลหะกรรม งานซอมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ ถนน สะพาน งาน
กอสราง งานโยธา งานสนับสนุนงานวิศวกรรม งานสนับสนุนการเตรียมวัสดุ
เพื่อใชในการศึกษาวิเคราะหทดลอง งานซอมแซม ดัดแปลง  ประกอบ ติดต้ัง
 ตรวจเช็ค บํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจักร วัสดุ อุปกรณเคร่ืองใช ครุภัณฑ  
ระบบไฟฟา ประปา โทรศัพท หรือจัดทําประวัติการใชอุปกรณเคร่ืองมือตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

3335 ชางฝมือทั่วไป
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในงานชวยเขียนขยายแบบเรือ  งานชางไม  งานตอเรือ
และซอมเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณ และความชํานาญในงานชวย
เขียนขยายแบบเรือ  งานชางไม  งานตอเรือและซอมเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการเขียนขยายแบบเรือ  งานชางไม  งานตอเรือและ
ซอมเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญในการเขียน
ขยายแบบเรือ  ปฏิบัติงานชางไม  งานตอเรือและซอมเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการชวยงานซอม งานตอเรือเหล็กและงาน
สวนประกอบที่เปนเหล็กในการตอเรือไม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญในการชวยงาน
ซอม งานตอเรือเหล็ก และงานสวนประกอบที่เปนเหล็กในการตอเรือไม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ในงานซอมแซม งานตอเรือเหล็ก  และงาน
สวนประกอบที่เปนเหล็กในการตอเรือไม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่ลักษณะงานซึ่งตองใชทักษะ ประสบการณและ
ความชํานาญในการซอมแซม การตอเรือเหล็ก  และสวนประกอบที่เปน
เหล็กในการตอเรือไม 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบ และดูแล
การปฏิบัติงานของชางตอเรือเหล็ก และผูชวยชางตอเรือเหล็ก
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการชวยผูเช่ียวชาญในการตอเรือเหล็ก  และ
สวนประกอบที่เปนเหล็กในการตอเรือไม 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณ และความชํานาญในการ
ชวยผูเช่ียวชาญในการตอเรือเหล็ก  และสวนประกอบที่เปนเหล็กในการตอ
เรือไม 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

ชางไมขยายแบบ3402

3403 ผูชวยชางตอเรือเหล็ก

ผูชวยผูเช่ียวชาญการตอเรือเหล็ก

ชางตอเรือเหล็ก

3401 ผูชวยชางไมขยายแบบ

3404

3405
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ภายใตการกํากับดูแล ในการควบคุมดูแล
เคร่ืองจักรเรือ โดยปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การ
ตรวจซอมบํารุงรักษา ติดต้ัง ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร จัดเตรียมการ
ใชเคร่ืองจักร ควบคุมดูแลตัวเรือ เคร่ืองจักรเรือ เคร่ืองมืออุปกรณเกี่ยวกับ
เคร่ืองจักรเรือ เปนตน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชทักษะ ประสบการณและ
ความชํานาญในการควบคุมดูแลเคร่ืองจักรเรือ โดยปฏิบัติงานอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง เชน การตรวจซอมบํารุงรักษา ติดต้ัง ควบคุมการ
ทํางานของเครื่องจักร จัดเตรียมการใชเคร่ืองจักร ควบคุมดูแลตัวเรือ 
เคร่ืองจักรเรือ เคร่ืองมืออุปกรณเกี่ยวกับเคร่ืองจักรเรือ เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชทักษะ ประสบการณ และ
ความชํานาญสูงในการควบคุมดูแลเคร่ืองจักรเรือ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การตรวจซอมบํารุงรักษา ติดต้ัง ควบคุมการ
ทํางานของเครื่องจักร จัดเตรียมการใชเคร่ืองจักร ควบคุมดูแลตัวเรือ 
เคร่ืองจักรเรือ เคร่ืองมืออุปกรณเกี่ยวกับเคร่ืองจักรเรือ เปนตน รวมทั้งให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ในการควบคุม ดูแล บํารุงรักษา และแกไข
ขอขัดของเครื่องจักรยนตของเรือกลลําน้ําซึ่งมีกําลังเคร่ืองจักรยนตไมเกิน  
60  แรงมา 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชทักษะ ประสบการณและ
ความชํานาญในการควบคุม ดูแล บํารุงรักษา และแกไขขอขัดของเครื่องจักร
ยนตของเรือกลลําน้ําซึ่งมีกําลังเคร่ืองจักรยนตไมเกิน 60  แรงมา 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ภายใตการกํากับดูแลในการควบคุม  ดูแล  
บํารุงรักษา  และแกไขขอขัดของเครื่องจักรยนตของเรือกลชายทะเล  ซึ่งมี
กําลังเคร่ืองยนตเกินกวา  60  แรงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

ชางเครื่องเรือ3406

ชางเครื่องเรือกลลําน้ํา3407
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชทักษะ  ประสบการณและ
ความชํานาญในการควบคุม  ดูแล  บํารุงรักษา  และแกไขขอขัดของ
เคร่ืองจักรยนตของเรือกลชายทะเล  ซึ่งมีกําลังเคร่ืองยนตเกินกวา  60  
แรงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชทักษะ ประสบการณและ
ความชํานาญสูงในการควบคุม  ดูแล  บํารุงรักษา  และแกไขขอขัดของ
เคร่ืองจักรยนตของเรือกลชายทะเล  ซึ่งมีกําลังเคร่ืองยนตเกินกวา  60  
แรงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชทักษะ ประสบการณ และ
ความชํานาญสูงมากในการควบคุม  ดูแล  บํารุงรักษา  และแกไขขอขัดของ
เคร่ืองจักรยนตของเรือกลชายทะเล  ซึ่งมีกําลังเคร่ืองยนตเกินกวา  60  
แรงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชความรู ทักษะและความ
ชํานาญในการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา
เคร่ืองจักรประจําเรือ รับผิดชอบหองเครื่องและใหเรือสามารถปฏิบัติการได
โดยสม่ําเสมอ มีความรู ความสามารถเกี่ยวกับการใชระบบไฟฟาในเรือ 
อบรม ฝกฝนพนักงานในเรือใหมีความสามารถซอมเคร่ืองยนตใหถูกตอง
ตามหลักวิชา พิจารณาตรวจสอบสภาพเครื่องมือ เคร่ืองใชเกี่ยวกับการซอม
ทําใหเพียงพอรวมเขาเวรยามรักษาความปลอดภัยใหกับเรือยนต
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชความรู ทักษะ 
ประสบการณและความชํานาญอยางสูงในการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาเคร่ืองจักรประจําเรือ รับผิดชอบหองเครื่อง
และใหเรือสามารถปฏิบัติการไดโดยสม่ําเสมอ มีความรู ความสามารถ
เกี่ยวกับการใชระบบไฟฟาในเรือ อบรม ฝกฝนพนักงานในเรือใหมี
ความสามารถซอมเคร่ืองยนตใหถูกตองตามหลักวิชา พิจารณาตรวจสอบ
สภาพเครื่องมือ เคร่ืองใชเกี่ยวกับการซอมทําใหเพียงพอรวมเขาเวรยาม
รักษาความปลอดภัยใหกับเรือยนต
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

3408

ชางเครื่องเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต

ชางเครื่องเรือกลชายทะเล

3409
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการควบคุมการปรับซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล
และเครื่องจักรอื่นๆ ที่มิไดเกี่ยวของกับการไฟฟา  อบรมและฝกหัดพนักงาน
เกี่ยวกับการปรับและซอม  ทําใหถูกตองตามหลักวิชาการ  ตรวจในดาน
สวัสดิการ  และความเปนระเบียบเรียบรอยของที่อยูอาศัยของพนักงานชาง
กล  พิจารณาตรวจสภาพเครื่องมือเคร่ืองใชเกี่ยวกับการซอมทําใหเพียงพอ  
เปนนายยามเรือเดินและเรือจอด  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณและความชํานาญในการ
ควบคุมการปรับซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองจักรอื่นๆ ที่มิได
เกี่ยวของกับการไฟฟา  อบรมและฝกหัดพนักงานเกี่ยวกับการปรับและซอม 
 ทําใหถูกตองตามหลักวิชาการ  ตรวจในดานสวัสดิการ  และความเปน
ระเบียบเรียบรอยของที่อยูอาศัยของพนักงานชางกล  พิจารณาตรวจสภาพ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชเกี่ยวกับการซอมทําใหเพียงพอ  เปนนายยามเรือเดินและ
เรือจอด  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชความรู ทักษะ ประสบการณและความ
ชํานาญสูงในการควบคุมการปรับซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและ
เคร่ืองจักรอื่นๆ ที่มิไดเกี่ยวของกับการไฟฟา  อบรมและฝกหัดพนักงาน
เกี่ยวกับการปรับและซอม  ทําใหถูกตองตามหลักวิชาการ  ตรวจในดาน
สวัสดิการ  และความเปนระเบียบเรียบรอยของที่อยูอาศัยของพนักงานชาง
กล  พิจารณาตรวจสภาพเครื่องมือเคร่ืองใชเกี่ยวกับการซอมทําใหเพียงพอ  
เปนนายยามเรือเดินและเรือจอด  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชความรู ทักษะ ประสบการณและความ
ชํานาญสูงมากในการควบคุมการปรับซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและ
เคร่ืองจักรอื่นๆ ที่มิไดเกี่ยวของกับการไฟฟา  อบรมและฝกหัดพนักงาน
เกี่ยวกับการปรับและซอม  ทําใหถูกตองตามหลักวิชาการ  ตรวจในดาน
สวัสดิการ  และความเปนระเบียบเรียบรอยของที่อยูอาศัยของพนักงานชาง
กล  พิจารณาตรวจสภาพเครื่องมือเคร่ืองใชเกี่ยวกับการซอมทําใหเพียงพอ  
เปนนายยามเรือเดินและเรือจอด  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการนําเรือข้ึนลงคาน  ทําความสะอาด  เคาะ  ขูดสนิม
 ทาสีเรือ และใชเคร่ืองมือกลพวงคานเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

3410 สร่ังชางกล
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานซึ่งตองใชทักษะ ประสบการณ และความชํานาญในการนําเรือ
ข้ึนลงคาน  ทําความสะอาด  เคาะ  ขูดสนิม ทาสีเรือ และใชเคร่ืองมือกลพวง
คานเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการใชเคร่ืองขุด (ประจําเรือขุด)  ตลอดจนบํารุงรักษา 
 แกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ดังกลาว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานซึ่งตองใชประสบการณและความชํานาญในการใชเคร่ืองขุด 
(ประจําเรือขุด)  ตลอดจนบํารุงรักษา  แกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ดังกลาว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. รับผิดชอบดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานและความเปนอยูของเจาหนาที่
แผนกขุดในเรือ  ควบคุมดูแลพัสดุตางๆ ของแผนกขุด  ตลอดจนการรักษา
ความสะอาดเรียบรอยของอุปกรณขุดภายในเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการดูแลการทํางานของเครื่องขุดใหเปนไปโดยถูกตอง
ตามหลักวิชา  ตลอดจนบํารุงรักษาแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเคร่ืองขุด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการดูแลการทํางาน
ของเคร่ืองขุดใหเปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชา  ตลอดจนบํารุงรักษาแกไข
ขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเคร่ืองขุด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการควบคุมเรือขุด  ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไข
ขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเรือขุด  และควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ในเรือขุดหัวสวานใหเปนไปตามหลักฐานและมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการควบคุมเรือขุด  
ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเรือขุด  และ
ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในเรือขุดหัวสวานใหเปนไป
ตามหลักฐานและมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

3411

3412

3413

3414 พนักงานควบคุมเรือขุด

ผูชวยพนักงานควบคุมเรือขุด

พนักงานคานเรือ

พนักงานขุด
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการทําการทดลองโลหะและวัตถุตางๆ ที่ใชประกอบตัว
เรือและเครื่องจักร  ทดลองเครื่องมือเคร่ืองใชประจําเรือที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยตาม พ.ร.บ. การเดินเรือ  ทดลองและแนะนําในการใชเคร่ืองมือ
ตางๆ ทดลองความทนทานของวัตถุที่จะนําไปซอมตัวเรือและเครื่องจักร
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณ และความชํานาญในการทําการ
ทดลองโลหะและวัตถุตางๆ ที่ใชประกอบตัวเรือและเครื่องจักร  ทดลอง
เคร่ืองมือเคร่ืองใชประจําเรือที่เกี่ยวกับความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. การ
เดินเรือ  ทดลองและแนะนําในการใชเคร่ืองมือตางๆ ทดลองความทนทาน
ของวัตถุที่จะนําไปซอมตัวเรือและเครื่องจักร
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการขับรถอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ไดแก รถ
แทรกเตอรทั้งลอยางและลอตีนตะขาบ รถเกล่ีย รถผสมดิน รถกระทุงดิน รถ
ฟารมแทรกเตอร รถเกรดเดอร รถบดถนน รถบรรทุก รถตักดิน รถที่มีกระบะ
เปดทองเทหรือยกเท รถซึ่งลากพวง (Trailer)  ที่มีขนาดบรรทุก 15 ตันข้ึนไป
 รถยก รถปนจ่ัน 
2. บํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของการใชเคร่ืองดังกลาวให
อยูในสภาพใชการได
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณ และความชํานาญ ในการขับรถ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง คือ รถแทรกเตอรทั้งลอยางและลอ
ตีนตะขาบ รถเกล่ีย รถผสมดิน รถกระทุงดิน รถฟารมแทรกเตอร รถเกรด
เดอร รถบดถนน รถบรรทุก รถตักดิน รถที่มีกระบะเปดทองเทหรือยกเท รถ
ซึ่งลากพวง (Trailer)  ที่มีขนาดบรรทุก 15 ตันข้ึนไป รถยก รถปนจ่ัน 
2. บํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของการใชเคร่ืองดังกลาวให
อยูในสภาพใชการได
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา  ตลอดจนบํารุงรักษา
และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเคร่ืองจักรกลขนาดเบา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญ ในการขับ
เคร่ืองจักรกลขนาดเบา  ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ
 ของเคร่ืองจักรกลขนาดเบา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

3501

3502

3415

พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา

พนักงานทดลองอุปกรณเรือ

พนักงานขับรถงานเกษตรและกอสราง
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

ปฏิบัติงานช้ันตนในการขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง  ตลอดจนบํารุงรักษา
และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง  ชนิดชนิด
หนึ่งดังตอไปนี้ 
1. รถแทรกเตอรขนาดเครื่องยนต ตํ่ากวา  150  BHP  ลงมา
2. รถตักทุกแบบตํ่ากวา  150  BHP
3. รถกะบะเทความจุต้ังแต  5-10  ลูกบาศกหลา
4. รถพนยาง
5. รถลากพวง  ขนาดตั้งแต  20  ตันลงมา
6. รถตีเสน
7. รถบดไอน้ํา  ต้ังแต  8  ตันข้ึนไป
8. รถบดสั่นสะเทือนต้ังแต 8 ตันข้ึนไป
9. รถบดลอเหล็ก  2  ลอ  ต้ังแต  8  ตันข้ึนไป
10. รถบดลอเหล็ก  3  ลอ  ต้ังแต  8  ตันข้ึนไป

11. รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคล่ือนดวยตัวเองต้ังแต  8  ตันข้ึนไป
12. รถบดลอยางชนิดขับเคล่ือนดวยตัวเองต้ังแต  8  ตันข้ึนไป
13. รถยกแบบงาแซะเกินกวา  5  ตัน
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณ และความชํานาญในการขับ
เคร่ืองจักรกลขนาดกลาง  ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ 
นอยๆ ของเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง  ชนิดชนิดหนึ่งดังตอไปนี้ 
1. รถแทรกเตอรขนาดเครื่องยนต ตํ่ากวา  150  BHP  ลงมา
2. รถตักทุกแบบตํ่ากวา  150  BHP
3. รถกะบะเทความจุต้ังแต  5-10  ลูกบาศกหลา
4. รถพนยาง
5. รถลากพวง  ขนาดตั้งแต  20  ตันลงมา
6. รถตีเสน
7. รถบดไอน้ํา  ต้ังแต  8  ตันข้ึนไป
8. รถบดสั่นสะเทือนต้ังแต 8 ตันข้ึนไป
9. รถบดลอเหล็ก  2  ลอ  ต้ังแต  8  ตันข้ึนไป
10. รถบดลอเหล็ก  3  ลอ  ต้ังแต  8  ตันข้ึนไป

11. รถกลิ้งตีนแกะชนิดขับเคล่ือนดวยตัวเองต้ังแต  8  ตันข้ึนไป
12. รถบดลอยางชนิดขับเคล่ือนดวยตัวเองต้ังแต  8  ตันข้ึนไป
13. รถยกแบบงาแซะเกินกวา  5  ตัน
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3503

1

2
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

ปฏิบัติงานช้ันตนในการขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก  ตลอดจนบํารุงรักษา
และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเคร่ืองจักรกลขนาดหนักชนิดชนิดหนึ่ง
ดังตอไปนี้
1.  รถแทรกเตอรขนาดเครื่องยนตต้ังแต  150  BHP  ข้ึนไป
2.  รถปาดดินที่ขับเคลื่อนดวยตนเอง
3.  รถกะบะเทความจุต้ังแต  10  ลูกบาศกหลาข้ึนไป
4.  รถขุดดินทุกชนิด  ทุกขนาด
5.  รถลาก รถพวง ขนาดตั้งแต 20 ตันข้ึนไป
6.  เคร่ืองปูแอสฟลท  ผสมเสร็จ
7.  รถยกแบบทรัดเครน
8.  เคร่ืองผสมดินแบบขับเคล่ือน
9.  รถเกล่ีย  ขนาดตั้งแต 150 BHP  ข้ึนไป
10.  รถตักทุกแบบขนาด150  BHP  ข้ึนไป
11.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญในการขับ
เคร่ืองจักรกลขนาดหนัก  ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ 
นอยๆ ของเคร่ืองจักรกลขนาดหนักชนิดชนิดหนึ่งดังตอไปนี้
1.  รถแทรกเตอรขนาดเครื่องยนตต้ังแต  150  BHP  ข้ึนไป
2.  รถปาดดินที่ขับเคลื่อนดวยตนเอง
3.  รถกะบะเทความจุต้ังแต  10  ลูกบาศกหลาข้ึนไป
4.  รถขุดดินทุกชนิด  ทุกขนาด
5.  รถลาก รถพวง ขนาดตั้งแต 20 ตันข้ึนไป
6.  เคร่ืองปูแอสฟลท  ผสมเสร็จ
7.  รถยกแบบทรัดเครน
8.  เคร่ืองผสมดินแบบขับเคล่ือน
9.  รถเกล่ีย  ขนาดตั้งแต 150 BHP  ข้ึนไป
10.  รถตักทุกแบบขนาด150  BHP  ข้ึนไป
11.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก3504
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานช้ันตนเกี่ยวกับการใชและควบคุมเคร่ืองจักรกลขนาดเบา  
ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเคร่ืองจักรกลขนาด
เบา  เชน  เคร่ืองเปาฝุน  เคร่ืองพนสี  กบไฟฟา  เครื่องกลึงเหล็ก  เคร่ือง
เช่ือมแกส  เครื่องเช่ือมไฟฟา  เครื่องตัดเหล็ก  เคร่ืองเล่ือยไฟฟามือถือ  
เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณ และความชํานาญในการใชและ
ควบคุมเคร่ืองจักรกลขนาดเบา  ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของ
เล็กๆ นอยๆ ของเคร่ืองจักรกลขนาดเบา  เชน  เคร่ืองเปาฝุน  เคร่ืองพนสี  
กบไฟฟา  เครื่องกลึงเหล็ก  เคร่ืองเช่ือมแกส  เครื่องเช่ือมไฟฟา  เครื่องตัด
เหล็ก  เคร่ืองเล่ือยไฟฟามือถือ  เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

ปฏิบัติงานช้ันตนในการควบคุมเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก  ตลอดจน
บํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก
ชนิดชนิดหนึ่งดังตอไปนี้
1. เคร่ืองเจาะสํารวจ
2. เคร่ืองผสมแอสฟลท (Asphalt Mixing plant)  ขนาดสูงกวา  15  ตันตอ
ช่ัวโมง
3. เคร่ืองโมหินชนิดต้ังกับที่
4. เคร่ืองตอกเสาเข็ม
5. เคร่ืองกําเนิดไฟฟาขนาดเกิน  100 KVA
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญในการควบคุม
เคร่ืองจักรกลขนาดหนัก  ตลอดจนบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ 
นอยๆ ของเคร่ืองจักรกลขนาดหนักชนิดชนิดหนึ่งดังตอไปนี้
1. เคร่ืองเจาะสํารวจ
2. เคร่ืองผสมแอสฟลท (Asphalt Mixing plant)  ขนาดสูงกวา  15  ตันตอ
ช่ัวโมง
3. เคร่ืองโมหินชนิดต้ังกับที่
4. เคร่ืองตอกเสาเข็ม
5. เคร่ืองกําเนิดไฟฟาขนาดเกิน  100 KVA
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตนในการใชวัสดุ เตรียมอุปกรณและเครื่องมือ
เพื่อการทดลองและสาธิต ตลอดจนทําการสํารวจและทดลองฝกอบรม และ
สาธิตการอุตสาหกรรม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

3505

3506 พนักงานควบคุมเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก

พนักงานควบคุมเคร่ืองจักรกลขนาดเบา
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชความรู ทักษะ 
ประสบการณและความชํานาญเกี่ยวกับการใชวัสดุ เตรียมอุปกรณและ
เคร่ืองมือเพื่อ
การทดลองและสาธิต ตลอดจนทําการสํารวจและทดลองฝกอบรม และสาธิต
การอุตสาหกรรม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางในการใชเคร่ืองเจาะเปดเพื่อสํารวจแหลงแร  
ตลอดจนใหความรวมมือไปโครงการตางๆ ในการสาธิตการพัฒนาเหมืองแร
โดยใชระเบิด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณและความ
ชํานาญในการใชเคร่ืองเจาะเปดเพื่อสํารวจแหลงแร  ตลอดจนใหความ
รวมมือไปโครงการตางๆ ในการสาธิตการพัฒนาเหมืองแรโดยใชระเบิด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตนในงานเหมืองแร ไดแก ชวยตรวจสอบความ
เรียบรอยของเครื่องมือ
เคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการแตงแร และใชแรตามที่วิศวกรเหมือง
แรหรือนายชางเหมืองแรมอบหมาย ชวยวิศวกรเหมืองแรหรือนายชางเหมือง
แร ดําเนินการตรวจสอบและควบคุมดําเนินกิจการเหมืองแร แตงแรและ
ความปลอดภัยในการทําเหมืองแร เปนตน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญใน
งานเหมืองแร ไดแก ชวยตรวจสอบความเรียบรอยของเครื่องมือ เคร่ืองจักร
และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการแตงแร และใชแรตามที่วิศวกรเหมืองแรหรือ
นายชางเหมืองแรมอบหมาย ชวยวิศวกรเหมืองแรหรือนายชางเหมืองแร 
ดําเนินการตรวจสอบและควบคุมดําเนินกิจการเหมืองแร แตงแรและความ
ปลอดภัยในการทําเหมืองแร เปนตน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ในการแตงแร เชน การบดยอย การคัดขนาด
 การใชเคร่ืองมือแยกแรทางฟสิกส และกรรมวิธีการแตงแร เพื่อทําใหเกิดแร
สะอาด เพิ่มคุณภาพและเพิ่มมูลแรใหเหมาะสมกับการนําไปใชประโยชนใน
อุตสาหกรรมตอเนื่อง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

3601

3603

ชางอุตสาหกรรม

3602 ชางเจาะระเบิด

ชางเหมืองแร

3-39



ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ซึ่งตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญใน
การแตงแร เชน การบดยอย การคัดขนาด การใชเคร่ืองมือแยกแรทางฟสิกส
 และกรรมวิธีการแตงแร เพื่อทําใหเกิดแรสะอาด เพิ่มคุณภาพและเพิ่มมูลแร
ใหเหมาะสมกับการนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมตอเนื่อง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ในการเจาะสํารวจลองแรเพื่อหาความ
สมบูรณของแหลงแร ปฏิบัติงานตามการออกแบบวางแผนของวิศวกรเหมือง
แร พรอมทั้งเก็บตัวอยางแรเพื่อนํามาวิเคราะหหาความสมบูรณของแรที่ทํา
การเจาะสํารวจ ดูแล บํารุงรักษา เคร่ืองเจาะสํารวจและอุปกรณการเจาะสํารวจ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญใน
การเจาะสํารวจลองแรเพื่อหาความสมบูรณของแหลงแร ปฏิบัติงานตามการ
ออกแบบวางแผนของวิศวกรเหมืองแร พรอมทั้งเก็บตัวอยางแรเพื่อนํามา
วิเคราะหหาความสมบูรณของแรที่ทําการเจาะสํารวจ ดูแล บํารุงรักษา เคร่ือง
เจาะสํารวจและอุปกรณการเจาะสํารวจ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการเจาะ  สํารวจทางธรณีดวยเคร่ืองเจาะหัวเพชร  
เจาะระเบิดหิน  เจาะและอัดปูนซีเมนตสําหรับงานธรณีวิทยา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญในการเจาะ  
สํารวจทางธรณีดวยเคร่ืองเจาะหัวเพชร  เจาะระเบิดหิน  เจาะและอัด
ปูนซีเมนตสําหรับงานธรณีวิทยา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการชวยชางเจาะปฏิบัติงานตางๆ เกี่ยวกับการเจาะบอ
  เชนทําทางระบายน้ํา  คุมเคร่ืองสูบน้ํา  ยกทอ  เก็บตัวอยางชั้นดิน  ช้ันหิน 
 ทุกๆ 5 ฟุต เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการชวยชางเจาะ
ปฏิบัติงานตางๆ เกี่ยวกับการเจาะบอ  เชนทําทางระบายน้ํา  คุมเคร่ืองสูบน้ํา
  ยกทอ  เก็บตัวอยางชั้นดิน  ช้ันหิน  ทุกๆ 5 ฟุต เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

3605

3607

3604

3606 พนักงานชางเจาะทางธรณีวิทยา

ชางเจาะตรวจลองแร

พนักงานชวยเจาะและระบายน้ํา

ชางแตงแร
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการชวยชางเจาะปฎิบัติงานตางๆ เกี่ยวกับการเจาะน้ํา
 การควบคุมเคร่ืองเจาะ เจาะบอตางๆ เพื่อใชเปนแหลงน้ํา  รวมทั้ง
บํารุงรักษาเคร่ืองมือที่ใชในการเจาะบอ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการชวยชางเจาะ
เกี่ยวกับการเจาะน้ํา การควบคุมเคร่ืองเจาะ เจาะบอตางๆ เพื่อใชเปนแหลง
น้ํา  รวมทั้งบํารุงรักษาเคร่ืองมือที่ใชในการเจาะบอ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตนในการเจาะ สํารวจดินหินแร ตรวจสอบบอ 
ทดสอบปริมาณและคุณภาพน้ํา พัฒนาบอ สํารวจ ออกแบบทําแผนที่ระบบ
ประปาและการสํารวจทางวิศวกรรม รวมทั้งบํารุงรักษาอุปกรณเคร่ืองมือใน
การทํางาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ซึ่งตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญใน
การเจาะ สํารวจดินหินแร ตรวจสอบบอ ทดสอบปริมาณและคุณภาพน้ํา 
พัฒนาบอ สํารวจ ออกแบบทําแผนที่ระบบประปาและการสํารวจทาง
วิศวกรรม รวมทั้งบํารุงรักษาอุปกรณเคร่ืองมือในการทํางาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ซึ่งตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญ
อยางสูงในการเจาะ สํารวจดินหินแร ตรวจสอบบอ ทดสอบปริมาณและ
คุณภาพน้ํา พัฒนาบอ สํารวจ ออกแบบทําแผนที่ระบบประปาและการสํารวจ
ทางวิศวกรรม รวมทั้งบํารุงรักษาอุปกรณเคร่ืองมือในการทํางาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ควบคุม ดูแล บังคับบัญชาการปฏิบัติงาน
ของชางเจาะสํารวจ ตลอดจนใหการปรึกษาแนะนําทางดานวิชาการแกชาง
เจาะสํารวจ ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความสามารถที่จะแกปญหาในทาง
เทคนิคที่เกิดข้ึน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ในการเจาะบอบาดาล ควบคุมเคร่ืองเจาะ 
แกไขปญหาในการเจาะ ซอมแซม  ดัดแปลงอุปกรณการเจาะ Fishing 
อุปกรณตางๆ ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ํา รวมทั้งบํารุงรักษาเคร่ืองมือที่ใชในการเจาะ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

3609

3608 ผูชวยชางเจาะ

ชางเจาะสํารวจ
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญใน
การเจาะบอบาดาล ควบคุมเคร่ืองเจาะ แกไขปญหาในการเจาะ ซอมแซม  
ดัดแปลงอุปกรณการเจาะ Fishing อุปกรณตางๆ ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ํา รวมทั้ง
บํารุงรักษาเคร่ืองมือที่ใชในการเจาะ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานซึ่งตองใชทักษะ ประสบการณและ
ความชํานาญสูงในการเจาะบอบาดาล ควบคุมเคร่ืองเจาะ แกไขปญหาในการ
เจาะ ซอมแซม  ดัดแปลงอุปกรณการเจาะ Fishing อุปกรณตางๆ ติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้ํา รวมทั้งบํารุงรักษาเคร่ืองมือที่ใชในการเจาะ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณและความ
ชํานาญสูงมากในการเจาะบอบาดาล ควบคุมเคร่ืองเจาะ แกปญหาในการเจาะ
 การซอมแซม ดัดแปลงอุปกรณการเจาะ fishing อุปกรณตางๆ ติดต้ังเคร่ือง
สูบน้ํา รวมทั้งการบํารุงรักษาเคร่ืองมือที่ใชในการเจาะ และหรือ
2. ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนางาน ควบคุมดูแลบังคับบัญชาการ
ปฏิบัติงานของชางเจาะบอบาดาลในระดับรองลงมา ตลอดจนใหการปรึกษา
แนะนําและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนเนื่องจากการเจาะบอตางๆควบคุมดูแลการ
เจาะ การติดต้ัง ดัดแปลง แกไข ตลอดจนการบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ
ตางๆ ในการดําเนินงาน  
3. ปฏิบัติงานอื่นตามหนาที่ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

4

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ควบคุม ดูแล บังคับบัญชาการปฏิบัติงาน
ของชางเจาะบอบาดาล ตลอดจนใหการปรึกษาแนะนําทางดานวิชาการแก
ชางเจาะบอบาดาล ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความสามารถที่จะแกปญหา
ในทางเทคนิคที่เกิดข้ึน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

4/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน เกี่ยวกับงานระบบน้ํา เชน สราง  ซอม  
ติดต้ัง  อุปกรณเกี่ยวกับการประปาปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวาง
ทอประสาน  ซอมแซมระบบน้ําดีและน้ําเสีย  เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในงาน
ระบบน้ํา เชน สราง  ซอม  ติดตั้ง  อุปกรณเกี่ยวกับการประปาปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการตรวจสอบและวางทอประสาน  ซอมแซมระบบน้ําดีและน้ําเสีย  
เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

3610

3611 ชางระบบน้ํา

ชางเจาะบอบาดาล
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ในการติดต้ัง ซอมแซม และแกไขทอและ
อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับการประปา ระบบดับเพลิง ระบบระบายน้ํา ชอง
ระบายอากาศ และตูทําน้ําเย็น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการติดต้ัง
 ซอมแซม และแกไขทอและอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับการประปา ระบบ
ดับเพลิง ระบบระบายน้ํา ชองระบายอากาศ และตูทําน้ําเย็น
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน บังคับบัญชา ควบคุม ตรวจสอบ และดูแล
การปฏิบัติงานของชางตอทอใหเปนไปตามเปาหมายและระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตนในงานประปา เชน การวางทอและติดต้ัง
ประปา ซอมและติดตั้งเคร่ืองสุขภัณฑ ควบคุมเคร่ืองผลิตน้ําประปา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญใน
งานประปา เชน การวางทอและติดต้ังประปา ซอมและติดตั้งเคร่ืองสุขภัณฑ 
ควบคุมเคร่ืองผลิตน้ําประปา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญสูง
ในงานประปา เชน การวางทอและติดต้ังประปา ซอมและติดตั้งเคร่ือง
สุขภัณฑ ควบคุมเคร่ืองผลิตน้ําประปา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

3614 ผูควบคุมหนวยเจาะ

1. ปฏิบัติงานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของชางเจาะสํารวจ ผูชวยชางเจาะ 
หรือชางเจาะบอบาดาล
2. วางแผนในการแกปญหาในการเจาะสํารวจหาแหลงแรสํารอง เจาะสํารวจ
หาผลกระทบในการใชน้ําเกลือสินเธาวและเจาะสํารวจบอสังเกตการณเพื่อหา
วิธีแกไขการยุบของพื้นดินในบริเวณที่ทํานาเกลือสินเธาวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ควบคุมการปฏิบัติงานเจาะสํารวจอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

4/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานระดับตนในงานชางศิลป โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชน เขียนภาพ เขียนตัวอักษรประกอบคําบรรยาย หรือเพื่อ
ใชเปนตนแบบสําหรับทําแมพิมพในการจัดทําเอกสาร และหนังสือตางๆ 
เขียนแผนปาย เขียนแผนภาพประชาสัมพันธ ชวยจัดฉากหรือตกแตงอาคาร
สถานที่ในการจัดแสดง 
2. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

1

3613

3612 ชางตอทอ

ชางประปา
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชางศิลปที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความ
ชํานาญโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน เขียนภาพ 
เขียนตัวอักษรประกอบคําบรรยาย หรือ เพื่อใชเปนตนแบบสําหรับทํา
แมพิมพในการจัดทําเอกสารและหนังสือตางๆ เขียนแผนปาย เขียนแผน
ภาพประชาสัมพันธ ชวยกําหนดและประมาณการขั้นตนในการใชวัสดุ
อุปกรณ ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา 
2. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชางศิลปที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความ
ชํานาญอยางสูง โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ราง
และออกแบบภาพฉาก หรือตัวอักษรที่มีแนวทาง หรือแบบแผนกําหนดไว
แลวเพื่อประกอบคําบรรยาย เพื่อใชในกิจกรรมสําคัญๆ กําหนด และ
ประมาณการขั้นตนในการใชวัสดุอุปกรณปฏิบัติงาน ใหคําปรึกษาแนะนํา ใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
2. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการออกแบบงานศิลปกรรม บอรด ปายประกาศ ฉาก
เวที ออกแบบตัวหนังสือแผนภูมิ ปายชื่ออาคาร แบบตราสัญลักษณ สื่อ
สิ่งพิมพ สํารวจออกแบบเขียนแบบงานดานมัณฑนศิลป ตกแตงภายในโดยใช
โปรแกรมดานคอมพิวเตอร
2. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญในการออกแบบ
งานศิลปกรรม บอรด ปายประกาศ ฉากเวที ออกแบบตัวหนังสือแผนภูมิ 
ปายชื่ออาคาร แบบตราสัญลักษณ สื่อสิ่งพิมพ สํารวจออกแบบเขียนแบบ
งานดานมัณฑนศิลป ตกแตงภายในโดยใชโปรแกรมดานคอมพิวเตอร
2. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน ปฏิบัติงานชางเขียน  งานชางไมประณีต งานชางแกะสลัก งาน
ชางมุก  งานชางลายรดน้ํา  งานชางโลหะ  งานชางปน ชางหลอหุนและลาย 
 งานชางกระจกและชางปดทอง  งานชางศิราภรณ  งานชางพุทธศิลปส
ถาปตย  ซึ่งเปนงานที่มีความละเอียดประณีตสืบเนื่องทางวัฒนธรรมหรืองาน
ศิลปประจําชาติ  และปฏิบัติงานดานการสนับสนุนงานชาง  เชน  ธุรการชาง 
 หาขอมูลทางชาง ทํารายการประมาณการดานการชางหรือปฏิบัติงาน
ชางฝมือที่ปฏิบัติในชางสิบหมู  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

3701

3702

ชางศิลป

ชางวิจิตรศิลป

3-44



ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง  ในงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและ  ความ
ชํานาญในการปฏิบัติงานชางฝมือที่ประณีต  และคอนขางยากอยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง เชน ปฏิบัติงานชางเขียน  งานชางไมประณีต  งานชาง
แกะสลัก  งานชางมุก  งานชางลายรดน้ํา  งานชางโลหะ  งานชางปน  ชาง
หลอหุน  งานชางกระจกและชางปดทอง  งานชางศิราภรณ  งานชางพุทธ 
สถาปตย  ซึ่งเปนงานชางที่มีความละเอียดปราณีตสืบเนื่องทางวัฒนธรรม
หรืองานศิลปประจําชาติ  และปฏิบัติงานดานการสนับสนุนงานชาง  เชน  
ธุรการชางหาขอมูลทางชาง  ทํารายการประมาณการดานการชาง  หรือ
ปฏิบัติงานชางฝมือที่ปฏิบัติในชางสิบหมู  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ในงานท่ีตองใชความรู ทักษะ ประสบการณและ
ความชํานาญอยางสูง ในการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เชน ปฏิบัติงานชางเขียน  งานชางไมประณีต งานชางแกะสลัก งานชางมุก  
งานชางลายรดน้ํา  งานชางโลหะ  งานชางปน ชางหลอหุนและลาย  งานชาง
กระจกและชางปดทอง  งานชางศิราภรณ  งานชางพุทธศิลปสถาปตย  ซึ่ง
เปนงานที่มีความละเอียดประณีตสืบเนื่องทางวัฒนธรรมหรืองานศิลปประจํา
ชาติ  และปฏิบัติงานดานการสนับสนุนงานชาง  เชน  ธุรการชาง  หาขอมูล
ทางชาง ทํารายการประมาณการดานการชางหรือปฏิบัติงานชางฝมือที่ปฏิบัติ
ในชางสิบหมู  
2. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางในงานที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณ และ
ความชํานาญงานอยางสูงมาก ในการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน ปฏิบัติงานชางเขียน  งานชางไมประณีต งานชางแกะสลัก งาน
ชางมุก งานชางลายรดน้ํา งานชางโลหะ งานชางปน ชางหลอหุนละลาย งาน
ชางกระจกและชางปดทอง งานชางศิราภรณ  งานชางพุทธศิลปสถาปตย ซึ่ง
เปนงานชางที่มีความละเอียดประณีตสืบเนื่องทางวัฒนธรรมหรืองานศิลป
ประจําชาติ และปฏิบัติงานดานการสนับสนุนงานชางหรือปฏิบัติงานชางฝมือ
ที่ปฏิบัติในชางสิบหมู
2. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

4

ชางประณีตศิลป3703
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการซอมศิลปโบราณวัตถุประเภทตางๆ ที่ชํารุดและอยู
ในความดูแล  และเก็บรักษาของกองพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญ ความปราณีต 
ในการซอมศิลปโบราณวัตถุประเภทตางๆ ที่ชํารุดและอยูในความดูแล  และ
เก็บรักษาของกองพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนโดยชวยชางปนในการทําโครงขึ้นรูปปนดินเหนียว  ทํา
พิมพจากรูปปนดินเหนียว  หรือปูนพลาสเตอร  ถอดแบบลวดลายดวยดิน
เหนียวหรือข้ีผ้ึง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานชวยชางปนในการปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความ
ชํานาญในการทําโครงขึ้นรูปปนดินเหนียว  ทําพิมพจากรูปปนดินเหนียว  
หรือปูนพลาสเตอร  ถอดแบบลวดลายดวยดินเหนียวหรือข้ีผ้ึง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการปน  หลอ  หรือข้ึนรูปเพื่อทําแบบหรือดวย
วัตถุประสงคอื่นใด ดวยดิน ดินน้ํามัน ปูนพลาสเตอร หรือดวยวัตถุอื่นใดเพื่อ
ทําดวงตราเหรียญกษาปณ  หรือสิ่งอื่นใดตามความตองการของทางราชการ  
2. ปนดินข้ึนรูป (ดวยมือเปลาหรืออาศัยเคร่ืองมือ)  หลอ(เคร่ืองปนดินเผา)  
พิมพแบบวัสดุตางๆ ตามความตองการ  รวมทั้งการนวดดินผสมดิน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่มีความละเอียด ปราณีต ซึ่งตองใชทักษะ ประสบการณและ
ความชํานาญ ในการปน  หลอ  หรือข้ึนรูปเพื่อทําแบบหรือดวยวัตถุประสงค
อื่นใด ดวยดิน ดินน้ํามัน ปูนพลาสเตอร หรือดวยวัตถุอื่นใดเพื่อทําดวงตรา
เหรียญกษาปณ  หรือสิ่งอื่นใดตามความตองการของทางราชการ  
2. ปนดินข้ึนรูป (ดวยมือเปลาหรืออาศัยเคร่ืองมือ)  หลอ  (เคร่ืองปนดินเผา) 
 พิมพแบบวัสดุตางๆ ตามความตองการ  รวมทั้งการนวดดินผสมดิน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

3705 ผูชวยชางปน

ชางซอมเอกสารและศิลปวัตถุ3704

3706 ชางปน
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานที่มีความละเอียด ปราณีตมาก ซึ่งตองใชทักษะ ประสบการณ
และความชํานาญอยางสูง  ในการปน  หลอ  หรือข้ึนรูปเพื่อทําแบบหรือดวย
วัตถุประสงคอื่นใด ดวยดิน ดินน้ํามัน ปูนพลาสเตอร หรือดวยวัตถุอื่นใดเพื่อ
ทําดวงตราเหรียญกษาปณ  หรือสิ่งอื่นใดตามความตองการของทางราชการ  
2. ปนดินข้ึนรูป (ดวยมือเปลาหรืออาศัยเคร่ืองมือ)  หลอ  (เคร่ืองปนดินเผา) 
 พิมพแบบวัสดุตางๆ ตามความตองการ  รวมทั้งการนวดดินผสมดิน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการทําแบบสําหรับหลอและปนผลิตภัณฑ
เคร่ืองปนดินเผา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการทําแบบสําหรับ
หลอและปนผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการชุบและพนน้ํายาเคลือบวัตถุดิบเคร่ืองปนดินเผา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการชุบและพนน้ํายา
เคลือบวัตถุดิบเคร่ืองปนดินเผา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการควบคุมการทําเครื่องปนดินเผา  และบํารุงรักษา
เตาเผาและอุปกรณ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญในการควบคุม
การทําเครื่องปนดินเผา และบํารุงรักษาเตาเผาและอุปกรณ รวมทั้งการ
ฝกอบรมการทําเครื่องปนดินเผา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการทําการผลิตหีบดินในรูปแบบลักษณะตางๆ 
สําหรับบรรจุผลิตภัณฑ  เคร่ืองปนดินเผาในเตาเผา
2. ชวยนักวิทยาศาสตรทําการศึกษาหาสวนผสมวิธีการผลิตหีบดินใหเหมาะ
กับแบบและเคร่ืองอุปกรณที่มีอยูเพื่อใหไดผลดีที่สุด พรอมทั้งบันทึกผล
ทดลองโดยละเอียด
3. ศึกษาทดลองลอกแบบหีบดินใหมีรูปลักษณที่เหมาะสมกับงานที่ตองการใช
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

3709

ชางชุบเคลือบผิวทางเครื่องปนดินเผา

3707

ชางเตาเผา

ชางทําแบบเครื่องปนดินเผา

3708
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณและความชํานาญในการ
ทําการผลิตหีบดินในรูปแบบลักษณะตางๆ สําหรับบรรจุผลิตภัณฑ  
เคร่ืองปนดินเผาในเตาเผา
2. ชวยนักวิทยาศาสตรทําการศึกษาหาสวนผสมวิธีการผลิตหีบดินใหเหมาะ
กับแบบและเคร่ืองอุปกรณที่มีอยูเพื่อใหไดผลดีที่สุด พรอมทั้งบันทึกผล
ทดลองโดยละเอียด
3. ศึกษาทดลองลอกแบบหีบดินใหมีรูปลักษณที่เหมาะสมกับงานที่ตองการใช
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการตัดตัว ตัดเจาะ ข้ึนรูป  ฝงเพชร  พลอย  ลงยา 
เปาแลน ตัดเพชรสรง ปาดเงา โกรก แกะคําจารึก เคลือบ อบออน รมทราย
พนดํา หลอแบบทองแดง ประกอบ ตัดเย็บแพรแถบ แกะสลัก  และขัดเคร่ือง
ทองรูปพรรณ งานเคร่ืองหมายตอบแทน งานของสั่งจาง รวมถึง
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่มีความประณีต ซึ่งตองใชทักษะ ประสบการณและความ
ชํานาญ ในการตัดตัว ตัดเจาะ ข้ึนรูป  ฝงเพชร  พลอย  ลงยา เปาแลน ตัด
เพชรสรง ปาดเงา โกรก แกะคําจารึก เคลือบ อบออน รมทรายพนดํา หลอ
แบบทองแดง ประกอบ ตัดเย็บแพรแถบ แกะสลัก  และขัดเคร่ือง
ทองรูปพรรณ งานเคร่ืองหมายตอบแทน งานของสั่งจาง รวมถึง
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่มีความประณีตมาก ซึ่งตองใชทักษะ ประสบการณและความ
ชํานาญอยางสูงในการตัดตัว ตัดเจาะ ข้ึนรูป  ฝงเพชร  พลอย  ลงยา เปา
แลน ตัดเพชรสรง ปาดเงา โกรก แกะคําจารึก เคลือบ อบออน รมทรายพนดํา
 หลอแบบทองแดง ประกอบ ตัดเย็บแพรแถบ แกะสลัก  และขัดเคร่ือง
ทองรูปพรรณ งานเคร่ืองหมายตอบแทน งานของสั่งจาง รวมถึง
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบและดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
ชางทองใหปฏิบัติงานไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในฐานะผูชวยในงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
ไดแก งานทอผา งานปนดาย งานสาวไหม งานถักผายืด งานยอมสี และงาน
พิมพดอก งานออกแบบสิ่งทอ งานออกแบบลวดลายผา การทดลอง  การ
ฝกอบรม  และการสาธิตในการทอผา ปนดาย สาวไหม ถักผายืด ยอมสีสิ่งทอ
 พิมพดอก
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

ชางทอง3711

3710 ชางทําหีบดิน
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยในงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ซึ่งตอง
ใชประสบการณ และความชํานาญ ไดแก งานทอผา งานปนดาย งานสาว
ไหม งานถักผายืด งานยอมสี และงานพิมพดอก งานออกแบบสิ่งทอ งาน
ออกแบบลวดลายผา การทดลอง  การฝกอบรม  และการสาธิตในการทอผา 
ปนดาย สาวไหม ถักผายืด ยอมสีสิ่งทอ พิมพดอก
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการทดลอง การฝกอบรม และสาธิตการสาวไหม การ
ยอมสีสิ่งทอ หรือ
2. เขียนและออกแบบลวดลายผาแบบตางๆ สําหรับใชในการทอและพิมพดอก
3. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการทดลอง การ
ฝกอบรม และการสาธิตในการสาวไหม การยอมสีสิ่งทอ เขียนและออกแบบ
ลวดลายผาแบบตางๆ สําหรับใชในการทอและพิมพดอก
2. ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

2

1. บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานของชางตนแบบสิ่ง
ทอ โดยมีจํานวนต้ังแต 15 คนข้ึนไป
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ในการทดสอบสิ่งทอ เชน การทดสอบ
คุณภาพเสนใยทางดานฟสิกสในเร่ืองความเหนียวของเสนใยฝาย ชวย
งานวิจัยผลการทดสอบเสนใยฝายเพ่ือประโยชนในการปนดาย การทดลอง 
การฝกอบรม  และการสาธิตการทดสอบสิ่งทอ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณ และความ
ชํานาญในการทดสอบสิ่งทอ เชน การทดสอบคุณภาพเสนใยทางดานฟสิกส
ในเร่ืองความเหนียวของเสนใยฝาย ชวยงานวิจัยผลการทดสอบเสนใยฝาย
เพื่อประโยชนในการปนดาย การทดลอง การฝกอบรม  และการสาธิตการ
ทดสอบสิ่งทอ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณและความ
ชํานาญอยางสูงในการทดสอบสิ่งทอ เชน การทดสอบคุณภาพเสนใย
ทางดานฟสิกสในเร่ืองความเหนียวของเสนใยฝาย ชวยงานวิจัยผลการ
ทดสอบเสนใยฝายเพ่ือประโยชนในการปนดาย การทดลอง การฝกอบรม  
และการสาธิตการทดสอบสิ่งทอ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

3714

ผูชวยชางตนแบบสิ่งทอ

ชางตนแบบสิ่งทอ

ชางทดสอบสิ่งทอ

3712

3713
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานในการฝกอบรมและการสาธิตการทอผา 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณและความชํานาญในการ
ฝกอบรมและสาธิตการทอผา 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของชางทอผาในดานการฝกอบรมและสาธิตการทอผา การใหคําปรึกษา
แนะนํา และแกไขปญหาการผลิต  การใชเคร่ืองจักร  เคร่ืองมืออุตสาหกรรม
ดานสิ่งทอแกชางทอผา  ใหคําแนะนําดานเทคนิคการผลิต  วัสดุ  อุปกรณ
และเครื่องมือที่ใชในการทอแกผูสนใจทั่วไป  การทดลองออกแบบลวดลายผา
แบบใหมๆ เตรียมไวสําหรับงานฝกอบรม  การสํารวจภาวะแวดลอมของ
ทองถ่ิน  พิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดจุดฝกอบรม 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการคนควาและทดลองการประดิษฐผลิตภัณฑสินคา
หัตถกรรม ผลิตภัณฑตัวอยางตามแบบที่นักออกแบบไดออกแบบดัดแปลงข้ึน
 และทําหนาที่สาธิตและฝกอบรม
2. สาธิตวิธีประดิษฐตามกรรมวิธีที่ไดคนควาแลวใหชางฝมือของโรงงานตางๆ
 แกผูสนใจทั่วไป
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณและความชํานาญในการ
คนควาและทดลองการประดิษฐผลิตภัณฑสินคาหัตถกรรม ผลิตภัณฑ
ตัวอยางตามแบบที่นักออกแบบไดออกแบบดัดแปลงข้ึน และทําหนาที่สาธิต
และฝกอบรม
2. สาธิตวิธีประดิษฐตามกรรมวิธีที่ไดคนควาแลวใหชางฝมือของโรงงานตางๆ
 แกผูสนใจทั่วไป
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบและดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของชาง
เย็บสานทอและประดิษฐ  ผูสอนทอเสื่อกก  และ/หรือผูสอนชางทอพรม  
เตรียมการฝกอบรมและคนควาทดลองกรรมวิธีและเทคนิคในการทํา
ผลิตภัณฑแบบใหมๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการจัดทํา ตกแตง ประดิษฐดอกไมสด ดอกไมแหง  
เคร่ืองบูชาในงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล  งานศพ และงานพระราชทาน
เล้ียงรับรองตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

1

ชางเย็บสานทอและประดิษฐ

ชางทอผา3715

3716
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานที่มีความปราณีต ซึ่งตองใชทักษะ ประสบการณ และความ
ชํานาญ  ในการจัดทํา ตกแตง ประดิษฐดอกไมสด ดอกไมแหง  เคร่ืองบูชา
ในงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล  งานศพ และงานพระราชทานเลี้ยง
รับรองตางๆ
2. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการตัด เย็บ ดัดแปลง และซอมแซมผาหรือวัสดุอื่นที่
ใชแทนผา  ตลอดจนดูแลรักษาอุปกรณที่ใชในการตัดเย็บผา  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่มีความปราณีต ซึ่งตองใชประสบการณและความชํานาญ ใน
การตัด เย็บ ดัดแปลง และซอมแซมผาหรือวัสดุอื่นใดที่ใชแทนผา  ตลอดจน
ดูแลรักษาอุปกรณที่ใชในการตัดเย็บผา  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1.ปฏิบัติงานช้ันตนในการออกแบบ ตัดเย็บ จัดทํา ซอมแซมงานผาตางๆ เชน
 ผาที่ใชในงานพระราชพิธี งานพิธี ผาคลุมครุภัณฑตางๆ ผาที่ใชใน
โรงพยาบาล เปนตน
2. จัดเก็บวัสดุครุภัณฑที่เปนผา เปนหมวดหมู และดูแลเคร่ืองจักรที่ใชในการ
ตัดเย็บ
3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1.ปฏิบัติงานที่มีความปราณีต ซึ่งตองใชทักษะ ประสบการณและความ
ชํานาญในการออกแบบ ตัดเย็บ จัดทํา ซอมแซมงานผาตางๆ เชน ผาที่ใชใน
งานพระราชพิธี งานพิธี ผาคลุมครุภัณฑตางๆ ผาที่ใชในโรงพยาบาล เปนตน
2. จัดเก็บวัสดุครุภัณฑที่เปนผา เปนหมวดหมู และดูแลเคร่ืองจักรที่ใชในการ
ตัดเย็บ
3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

ชางประดิษฐดอกไม

ชางตัดเย็บผา

ชางเย็บและตกแตง

3717

3718

3719
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการปูพรมงานพิธีตางๆ ที่จัดขึ้น ณ ทําเนียบรัฐบาล 
เชน พรมราดพระบาทเสนทางเสด็จพระราชดําเนิน พิธีตรวจทหารกอง
เกียรติยศ พิธีตอนรับผูนําตางประเทศในฐานะแขกของรัฐบาล
2.เก็บรักษาพรมและอุปกรณที่เกี่ยวของ
3.ซอมแซมพรมทั้งในสวนของพรมราดพระบาท และพรมที่ใชในอาคารตางๆ 
4.ปฏิบัติงานตกแตงสถานท่ีเกี่ยวกับการประดับธง ผาระบาย และตนไม
ประดับ ในกรณีที่มีการจัดพิธีการสําคัญ
5.ปฏิบัติงานดานโยธาที่เกี่ยวของกับการจัดสถานที่ในพิธีตางๆ 
6.ประสานงานกับเจาหนาที่หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับงานพรม เชน สํานัก
พระราชวัง กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรุงเทพมหานคร เปนตน
7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการปูพรมงานพิธี
ตางๆ ที่จัดขึ้น ณ ทําเนียบรัฐบาล เชน พรมราดพระบาทเสนทางเสด็จพระ
ราชดําเนิน พิธีตรวจทหารกองเกียรติยศ พิธีตอนรับผูนําตางประเทศในฐานะ
แขกของรัฐบาล
2.เก็บรักษาพรมและอุปกรณที่เกี่ยวของ
3.ซอมแซมพรมทั้งในสวนของพรมราดพระบาท และพรมที่ใชในอาคารตางๆ 
4.ปฏิบัติงานตกแตงสถานท่ีเกี่ยวกับการประดับธง ผาระบาย และตนไม
ประดับ ในกรณีที่มีการจัดพิธีการสําคัญ
5.ปฏิบัติงานดานโยธาที่เกี่ยวของกับการจัดสถานที่ในพิธีตางๆ 
6.ประสานงานกับเจาหนาที่หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับงานพรม เชน สํานัก
พระราชวัง กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรุงเทพมหานคร เปนตน
7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการเตรียม จัดหา และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณที่
ใชในการถายภาพและในหองปฏิบัติการ ชวยถายทําและเผยแพร ลางฟลม 
และลางอัดขยายภาพ ตกแตงภาพ จัดหมวดหมูของภาพ จัดเก็บ รักษาภาพ
และฟลม 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญ ในการเตรียม จัดหา 
และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณที่ใชในการถายภาพและในหองปฏิบัติการ ถายทํา
และเผยแพร ลางฟลม และลางอัด จัดหมวดหมูของภาพ จัดเก็บรักษาภาพ
และฟลม 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

ชางพรม

ชางถายภาพ

3720

3721
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณ และความชํานาญสูงในการเตรียม
 จัดหา และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณที่ใชในการถายภาพ ถายทําและเผยแพร 
ชวยถายทําภาพยนต ลางฟลมและลางอัด ขยายภาพ ตกแตงภาพ จัด
หมวดหมูของภาพ ชวยกําหนดและประมาณการขั้นตนในการใชวัสดุอุปกรณ
ที่ใชในการปฏิบัติงาน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการตัด เย็บ ประดิษฐ ตกแตง เคร่ืองแตงตัวโขน  
ละคร  ฟอนรํา  และจัดเก็บบํารุงรักษาอุปกรณในการแสดง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่มีความปราณีตซึ่งตองใชประสบการณและความชํานาญ ใน
การตัด เย็บ ประดิษฐ ตกแตง เคร่ืองแตงตัวโขน  ละคร  ฟอนรํา  และ
จัดเก็บบํารุงรักษาอุปกรณในการแสดง
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการซอม  สรางเครื่องดนตรีไทย  สากล  สรางเครื่อง
ดนตรีบางประเภท  รวมทั้งปรับปรุงกลไกเกี่ยวกับระบบเสียงดนตรี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญในการซอม  
สรางเครื่องดนตรีไทย  สากล  สรางเครื่องดนตรีบางประเภท  รวมทั้ง
ปรับปรุงกลไกเกี่ยวกับระบบเสียงดนตรี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการสราง  ประกอบ  ทดสอบและเคลือบสีผิวเคร่ือง
เรือน  เคร่ืองใชสํานักงาน  ตลอดจนดูแลรักษาและซอมบํารุงอุปกรณ  
เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทํางาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการสราง  ประกอบ  
ทดสอบและเคลือบสีผิวเคร่ืองเรือน  เคร่ืองใชสํานักงาน  ตลอดจนดูแลรักษา
และซอมบํารุงอุปกรณ  เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทํางาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญสูงในการสราง  
ประกอบ  ทดสอบและเคลือบสีผิวเคร่ืองเรือน  เคร่ืองใชสํานักงาน  ตลอดจน
ดูแลรักษาและซอมบํารุงอุปกรณ  เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทํางาน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

ชางซอมสรางเครื่องโขน

ชางครุภัณฑ

ชางเครื่องดนตรี3723

3724

3722
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการทํารองเทาใหคนไขที่เปนอัมพาตหรือเปนโรค
โปลิโอ  คนไขพิการ  เฉพาะเทาและทําเทาปลอม  เย็บหนังประกอบเบรส
ลําตัวชนิดตางๆ สําหรับคนไขรายที่หลังหัก  และแกความพิการกระดูกสัน
หลังในรายที่คนไขพิการมาแตกําเนิด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่มีความปราณีต ซึ่งตองใชประสบการณและความชํานาญ ใน
การทํารองเทาใหคนไขบางรายที่เปนอัมพาตหรือเปนโรคโปลิโอ  คนไขพิการ
  เฉพาะเทาและทําเทาปลอม  เย็บหนังประกอบเบรสลําตัวชนิดตางๆ 
สําหรับคนไขรายที่หลังหัก  และแกความพิการกระดูกสันหลังในรายที่คนไข
พิการมาแตกําเนิด
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการผลิตและซอมแซมชิ้นงานดานทันตกรรม เชน ฟน
ปลอม เคร่ืองมือจัดฟน เฝอกฟน ถาดฟอกสีฟน เดือยครอบฟน เปนตน
2. ดูแลบํารุงรักษาอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่มีความปราณีต ซึ่งตองใชทักษะ ประสบการณและความ
ชํานาญในการผลิตและซอมแซมชิ้นงานดานทันตกรรม เชน ฟนปลอม 
เคร่ืองมือจัดฟน เฝอกฟน ถาดฟอกสีฟน เดือยครอบฟน เปนตน
2. ดูแลบํารุงรักษาอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการตัดผม  ตลอดจนดูแลรักษาอุปกรณที่ใชในการตัด
ผม  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการตัดผม  ตลอดจน
ดูแลรักษาอุปกรณที่ใชในการตัดผม  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการจัดหาสัตวปา  และทําการสตั๊ฟสเพื่อการศึกษาและ
วิจัยเพื่อจําแนกประเภท  ชนิด  และตระกูลของสัตวปา  ตลอดจนทําการสอน
และอบรมเกี่ยวกับการสตั๊ฟสสัตว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการจัดหา
สัตวปาประเภทตางๆ  และพัฒนาการจัดทําการสตั๊ฟสเพื่อการศึกษาและวิจัย
เพื่อจําแนกประเภท  ชนิด  และตระกูลของสัตวปา  ตลอดจนทําการสอนและ
อบรมเกี่ยวกับการสตั๊ฟสสัตว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

3726

3727

3728

ชางเย็บหนัง

ชางตัดผม

3725

พนักงานสตั๊ฟส

ชางทําฟน
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานในการสอนวิชาชีพภาคปฏิบัติเบ้ืองตนสาขาตางๆ แกผูรับการ
สงเคราะหและผูรับการฝกอบรมตลอดจนดูแล  รักษาและซอมบํารุงอุปกรณ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชหรือเคร่ืองจักรที่ใชในการสอน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการสอน
วิชาชีพภาคปฏิบัติเบ้ืองตนสาขาตางๆ แกผูรับการสงเคราะหและผูรับการ
ฝกอบรมตลอดจนดูแล  รักษาและซอมบํารุงอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชหรือ
เคร่ืองจักรที่ใชในการสอน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณ และความชํานาญอยางสูงในการ
สอนวิชาชีพภาคปฏิบัติสาขาตางๆ แกผูรับการสงเคราะห  ผูรับการฝกอบรม 
 เพื่อทดสอบวิชาชีพจากหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือสถาบันอื่น
ใดที่ไดรับการรับรองจากทางราชการ  และ
2. ควบคุม  ดูแล  รักษา  และซอมบํารุงอุปกรณวัสดุ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชใน
การสอน  และ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานในการสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ ซึ่งใช
เทคโนโลยีระดับตน ในสถาบันและสถานประกอบการแกผูรับการฝก หรือ
ลูกจางที่พิการ หรือผูที่เคยฟนฟูอาชีพแลว เพื่อใหไดมาตรฐานสูงข้ึนตาม
มาตรฐานฝมือแรงงานระดับตางๆ
2. รวมจัดทําหลักสูตรเตรียมเขาทํางาน จัดทําเอกสารและอุปกรณ
ประกอบการฝกฝมือแรงงาน
3. ศึกษา อบรม คนควาเกี่ยวกับวิทยาการตางๆ ทางดานเทคนิค
4. ทําหนาที่ควบคุมดูแลผูรับการฝก การใชเคร่ืองจักรและ วัสดุอุปกรณ
5. รับผิดชอบการทดลองแบบทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ช้ัน 1 
และแบบแขงขันฝมือแรงงาน ควบคุมการทดสอบภาคปฏิบัติ การจัดเตรียม
ช้ินงานสําหรับการทดสอบภาคปฏิบัติ จัดเตรียมสถานที่ เคร่ืองจักรเครื่องมือ
และวัสดุ
6. ดูแลรักษาและซอมบํารุงเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการฝกและการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

3801 ครูฝกอาชีพสงเคราะห
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญสูงในการสอน
ภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ ซึ่งใชเทคโนโลยีระดับกลาง ใน
สถาบันและสถานประกอบการแกผูรับการฝก หรือลูกจางที่พิการ หรือผูที่
เคยฟนฟูอาชีพแลว เพื่อใหไดมาตรฐานสูงข้ึนตามมาตรฐานฝมือแรงงาน
ระดับตางๆ
2. รวมจัดทําหลักสูตรเตรียมเขาทํางาน จัดทําเอกสารและอุปกรณ
ประกอบการฝกฝมือแรงงาน
3. ศึกษา อบรม คนควาเกี่ยวกับวิทยาการตางๆ ทางดานเทคนิค
4. ทําหนาที่ควบคุมดูแลผูรับการฝก ในดานความปลอดภัยในการทํางาน การ
ใชเคร่ืองจักรและวัสดุอุปกรณ
5. รับผิดชอบการทดลองแบบทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ช้ัน 2 
และแบบแขงขันฝมือแรงงาน ควบคุมการทดสอบภาคปฏิบัติ การจัดเตรียม
ช้ินงานสําหรับการทดสอบภาคปฏิบัติ จัดเตรียมสถานที่ เคร่ืองจักรเครื่องมือ
และวัสดุ
6. ดูแลรักษาและซอมบํารุงเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการฝกและการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณ และความชํานาญสูงมาก
ในการสอนภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติและสอนภาคปฏิบัติ ซึ่งใชเทคโนโลยี
ระดับสูง ในสถาบันและสถานประกอบการแกผูรับการฝก หรือลูกจางที่พิการ
 หรือผูที่เคยฟนฟูอาชีพแลว เพื่อใหไดมาตรฐานสูงข้ึนตามมาตรฐานฝมือ
แรงงานระดับตางๆ
2. รวมจัดทําหลักสูตรเตรียมเขาทํางาน หลักสูตรยกระดับฝมือเพื่อทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
3. ศึกษา อบรม คนควาเกี่ยวกับวิทยาการตางๆ ทางดานเทคนิค
4. ทําหนาที่ควบคุมดูแลผูรับการฝก การใชเคร่ืองจักรและ วัสดุอุปกรณ
5. รับผิดชอบการควบคุม วิเคราะห แนะนํา และแกปญหาในการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ช้ัน 3 และแบบแขงขันฝมือแรงงาน ควบคุม
การทดสอบภาคปฏิบัติ การจัดเตรียมช้ินงานสําหรับการทดสอบภาคปฏิบัติ 
จัดเตรียมสถานที่ เคร่ืองจักรเครื่องมือและวัสดุ
6. ใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรและระบบการ
ฝกรวมทั้งใหคําแนะนําปรึกษาในการจัดการทดสอบของภาคเอกชน และรวม
ตัดสินผลการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานของภาครัฐบาลและภาคเอกชน
7. ดูแลรักษาและซอมบํารุงเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการฝกและการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

3802 ครูฝกฝมือแรงงาน
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งในการสอนตัดผม เซ็ทผม แตงหนา แตงเล็บ 
 และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเสริมสวย หรือสอนวิชาตัดเสื้อและออกแบบเสื้อผา
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและใหคําแนะนําแกนักเรียน
3. ดูแลรักษาและซอมบํารุงอุปกรณเคร่ืองมือ เคร่ืองใชในการทํางาน
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญอยางใดอยางหนึ่งใน
การสอนตัดผม เซ็ทผม แตงหนา แตงเล็บ  และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเสริมสวย
สุภาพสตรี หรือสอนวิชาตัดเสื้อและออกแบบเสื้อผาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและใหคําแนะนําแกนักเรียน
3. ดูแลรักษาและซอมบํารุงอุปกรณเคร่ืองมือ เคร่ืองใชในการทํางาน
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการสอน สาธิต และฝกอบรมการตัดเย็บเสื้อผา
อุตสาหกรรม ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและใหคําปรึกษาแนะนําแกนักเรียน
 นักศึกษา 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณ และความชํานาญในการสอน 
สาธิต และฝกอบรมการตัดเย็บเสื้อผาอุตสาหกรรม ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานและใหคําปรึกษาแนะนําแกนักเรียน นักศึกษา 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1.ปฏิบัติงานในการสอนภาคทฤษฎีและฝกภาคปฏิบัติการทําผลิตภัณฑจาก
ไม ตลอดจนดูแลรักษาและซอมบํารุงอุปกรณเคร่ืองมือ เคร่ืองใชในการสอน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการสอน
ภาคทฤษฎีและฝกภาคปฏิบัติการทําผลิตภัณฑจากไม ตลอดจนดูแลรักษา
และซอมบํารุงอุปกรณเคร่ืองมือ เคร่ืองใชในการสอน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการสาธิตและฝกสอนการทําแกะสลักไม
2. ปฏิบัติงานอื่นทึ่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณ และความชํานาญในการ
สาธิตและฝกสอนการทําแกะสลักไม
2. ปฏิบัติงานอื่นทึ่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

2

3804

3806

3805

3803

ผูสอนงานแกะสลักไม

ผูสอนการตัดเย็บเสื้อผาอุตสาหกรรม

ผูสอนงานชางไม

ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานดานการสอนภาคปฏิบัติ ออกแบบ หรือทําผลิตภัณฑผาหรือ
วัสดุอื่น เชน ผาระบาย ดอกไมพานพุม ดอกไมประดิษฐ ผาคลุมครุภัณฑ 
มาน ธง ผาตกแตงเวที
2. เปนที่ปรึกษาแนะนําการประดิษฐผลิตภัณฑผาหรือวัสดุอื่น ใหแกครู
ฝกอบรมจากโรงงานตางๆ และผูสนใจทั่วไป
3. ศึกษาคนควาทดลองการใชวัสดุและเทคนิคการประดิษฐใหมๆ 
4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่มีความความปราณีต ซึ่งตองใชความรู ทักษะ ประสบการณ 
และความชํานาญดานการสอนภาคปฏิบัติ ออกแบบ หรือทําผลิตภัณฑผา
หรือวัสดุอื่น เชน ผาระบาย ดอกไมพานพุม ดอกไมประดิษฐ ผาคลุมครุภัณฑ
 มาน ธง ผาตกแตงเวที
2. เปนที่ปรึกษาแนะนําการประดิษฐผลิตภัณฑผาหรือวัสดุอื่น ใหแกครู
ฝกอบรมจากโรงงานตางๆ และผูสนใจทั่วไป
3. ศึกษาคนควาทดลองการใชวัสดุและเทคนิคการประดิษฐใหมๆ 
4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานสาธิต ฝกอบรมการจักสาน ทําผลิตภัณฑและเฟอรนิเจอรจาก
หวายและไมไผ ตลอดจนดูแลรักษาและซอมบํารุงอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช
ในการสอน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใช ความรู ทักษะ ประสบการณและความชํานาญในการ
สาธิต ฝกอบรมการจักสาน ทําผลิตภัณฑและเฟอรนิเจอรจากหวายและไมไผ
 ตลอดจนดูแลรักษาและซอมบํารุงอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการสอน 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1.  บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานของผูสอน
ผลิตภัณฑหวายและไมไผ โดยมีจํานวนต้ังแต  15  คนข้ึนไป
2.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2/หัวหนา

1. ปฏิบัติงานสอนภาคปฏิบัติในการปนเคร่ืองปนดินเผา หรือสอนภาคปฏิบัติ
การออกแบบและการแกะสลักลวดลายลงบนผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผา หรือ
สอนภาคปฏิบัติการทําเตาเครื่องปนดินเผา การกอสรางเตาและพิมพอิฐเพื่อ
ใชในการกอเตาเผา การบํารุงรักษาและซอมแซมเตาเผา และนําผลิตภัณฑ
สําคัญเขาเตาเผา การเผาดินและการเผาเคลือบ ตลอดจนการนําผลิตภัณฑ
ออกจากเตาเผา                    
2. ดูแลรักษาและซอมบํารุงอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการสอน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

3807

3808

ผูสอนงานประดิษฐดอกไมและผลิตภัณฑผา

ผูสอนผลิตภัณฑหวายและไมไผ
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณ และความชํานาญในการ
สอนภาคปฏิบัติการปนเคร่ืองปนดินเผา หรือสอนภาคปฏิบัติการออกแบบ
และการแกะสลักลวดลายลงบนผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผา หรือสอน
ภาคปฏิบัติการทําเตาเครื่องปนดินเผา การกอสรางเตาและพิมพอิฐเพื่อใชใน
การกอเตาเผา การบํารุงรักษาและซอมแซมเตาเผา และนําผลิตภัณฑสําคัญ
เขาเตาเผา การเผาดินและการเผาเคลือบ ตลอดจนการนําผลิตภัณฑออกจาก
เตาเผา                    
2. ดูแลรักษาและซอมบํารุงอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการสอน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการคนควา  ทดลองการใชวัตถุดิบในการทําเครื่องเขิน 
เคร่ืองเงินและเครื่องถม สาธิต ฝกสอน ตลอดจนใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการ
ใหมๆ ในการทําเครื่องเขิน เคร่ืองเงินและเครื่องถม แกผูที่สนใจทั่วไป  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใช ความรู ทักษะ ประสบการณและความชํานาญในการ
คนควา  ทดลองการใชวัตถุดิบในการทําเครื่องเขิน เคร่ืองเงินและเครื่องถม 
สาธิต ฝกสอน ตลอดจนใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใหมๆ ในการทําเครื่อง
เขิน เคร่ืองเงินและเครื่องถม แกผูที่สนใจทั่วไป  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการสอน สาธิต และฝกอบรมงานเครื่องประดับ
งานรูปพรรณ การออกแบบเครื่องประดับ และการเจียระไนพลอยเพชร 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณ และความชํานาญในการ
สอน สาธิต และฝกอบรมงานเครื่องประดับ
งานรูปพรรณ การออกแบบเครื่องประดับ และการเจียระไนพลอยเพชร 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการสาธิตและฝกสอนการเจียระไนพลอย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณและความชํานาญในการ
สาธิตและฝกสอนการเจียระไนพลอย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการสอน สาธิต และฝกอบรมการฟอกหนัง 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

3812

3810

3811

3809

ผูสอนงานเครื่องเขิน เคร่ืองเงินและเครื่องถม

ผูสอนงานเจียระไนพลอย

ผูสอนงานเครื่องปนดินเผา

ผูสอนงานเครื่องประดับและอัญมณี
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก ตองใชความรูความชํานาญและฝมือในการสอน 
สาธิต และฝกอบรมการฟอกหนัง 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการสอนวิชาการออกแบบรองเทาและการทํารองเทา  
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและใหคําแนะนําแกนักเรียน  ปฏิบัติงานประเภท
รองเทาของสถานศึกษา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณและความชํานาญในการ
สอนวิชาการออกแบบรองเทาและการทํารองเทา  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
และใหคําแนะนําแกนักเรียน  ปฏิบัติงานประเภทรองเทาของสถานศึกษา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในการจัดฝกอบรมวิชาชีพการพิมพไดแก การ
ออกแบบสิ่งพิมพ การตอภาพทางการพิมพ การใชคอมพิวเตอรทางการพิมพ
 การเลยเอาทและจัดวางหนา พิมพระบบออฟเซตสอดสี การพิมพชิลสกรีน 
การพิมพแฟลกโซกราฟ การพิมพกราเวียร การพิมพไรแรงกด การเย็บเลม
ทําปกและงานหลังพิมพ การจัดหนากระดาษ การถายเอกสารตางๆ ประสาน
กับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สนับสนุนงาน
การพิมพ ใหบริการสื่อสิ่งพิมพตางๆ ระหวางหนวยงานหรือผูที่สนใจ ให
คําปรึกษา แนะนํา การผลิตหนังสือ หรือสิ่งพิมพตางๆ แกหนวยงานและผูที่
สนใจมีความเขาใจที่ถูกตองในการผลิตหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณและความชํานาญในการ
จัดฝกอบรมวิชาชีพการพิมพไดแก การออกแบบสิ่งพิมพ การตอภาพ
ทางการพิมพ การใชคอมพิวเตอรทางการพิมพ การเลยเอาทและจัดวางหนา
 พิมพระบบออฟเซตสอดสี การพิมพชิลสกรีน การพิมพแฟลกโซกราฟ การ
พิมพกราเวียร การพิมพไรแรงกด การเย็บเลมทําปกและงานหลังพิมพ การ
จัดหนากระดาษ การถายเอกสารตางๆ ประสานกับหนวยงานตางๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สนับสนุนงานการพิมพ ใหบริการสื่อ
สิ่งพิมพตางๆ ระหวางหนวยงานหรือผูที่สนใจ ใหคําปรึกษา แนะนํา การ
ผลิตหนังสือ หรือสิ่งพิมพตางๆ แกหนวยงานและผูที่สนใจมีความเขาใจที่
ถูกตองในการผลิตหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

3813

3814

3815

ผูสอนวิชาการทํารองเทา

ผูสอนการฟอกหนัง

ผูสอนวิชาการพิมพ
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานในการสอนวิชาชางเครื่องยนต ไดแก สอนภาคทฤษฎีและฝก
ภาคปฏิบัติและควบคุมการฝกปฏิบัติงานดานชางเครื่องยนต การ
ควบคุมดูแลขณะเครื่องยนตทํางาน การใชเคร่ืองมือตางๆ การถอดประกอบ
เคร่ืองยนต ตลอดจนดูแลรักษาและซอมบํารุง อุปกรณเคร่ืองมือ เคร่ืองใชใน
การสอน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ทักษะ ประสบการณและความชํานาญในการ
สอนวิชาชางเครื่องยนต ไดแก สอนภาคทฤษฎีและฝกภาคปฏิบัติและ
ควบคุมการฝกปฏิบัติงานดานชางเครื่องยนต การควบคุมดูแลขณะ
เคร่ืองยนตทํางาน การใชเคร่ืองมือตางๆ การถอดประกอบเครื่องยนต 
ตลอดจนดูแลรักษาและซอมบํารุง อุปกรณเคร่ืองมือ เคร่ืองใชในการสอน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ในการควบคุม ซอมแซม บํารุงรักษา เคร่ือง
กําเนิดไอน้ํา ระบบทอรวม ทําหนาที่ ปด-เปด เคร่ืองกําเนิดไอน้ํา และ
ตรวจสอบใหอยูในสภาพที่ไมกอใหเกิดอันตราย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ในงานท่ีตองใชความรู ประสบการณและความ
ชํานาญในการควบคุม ซอมแซม บํารุงรักษา เคร่ืองกําเนิดไอน้ํา ระบบทอ
รวม ทําหนาที่ ปด-เปด เคร่ืองกําเนิดไอน้ํา และตรวจสอบใหอยูในสภาพที่ไม
กอใหเกิดอันตราย
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการใชเคร่ืองกําเนิดไฟฟา  ตลอดจนบํารุงรักษาแกไข
ขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ในการใชเคร่ืองจักรดังกลาว  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการใชเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟา  ตลอดจนบํารุงรักษาแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ในการใชเคร่ืองจักร
ดังกลาว  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตนในการติดต้ัง ซอมแซม ดัดแปลง แกไข 
ประกอบ ปรับ ตรวจสอบ บํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็นตางๆ เชน ตูเย็น 
เคร่ืองปรับอากาศ หองเย็น เคร่ืองทําน้ําแข็ง เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางในงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความ
ชํานาญ ในการติดต้ัง ซอมแซม ดัดแปลง แกไข ประกอบ ปรับ ตรวจสอบ 
บํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็นตางๆ เชน ตูเย็น เคร่ืองปรับอากาศ หองเย็น 
เคร่ืองทําน้ําแข็ง เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

23903

3902

3901

3816

ชางเครื่องระบบกําเนิดไอน้ําและน้ํารอน

พนักงานเครื่องกําเนิดไฟฟา

ชางซอมเคร่ืองทําความเย็น

ผูสอนวิชาชางเครื่องยนต
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการควบคุม  ดูแลเคร่ืองสูบน้ํา  บํารุงรักษาเคร่ืองสูบ
น้ํา  อาคารสูบน้ํา  ตลอดจนแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเคร่ืองดังกลาว  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการควบคุม  ดูแล
เคร่ืองสูบน้ํา  บํารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ํา  อาคารสูบน้ํา  ตลอดจนแกไข
ขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเคร่ืองดังกลาว  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการใชเคร่ืองมือทุนแรงการเกษตรตางๆ เชน เคร่ือง
กะเทาะเมล็ดพืช เคร่ืองผสมอาหารสัตว  เคร่ืองฟกไขไฟฟา  เครื่อง
ชลประทานหัวฉีด  ฯลฯ
2.   บํารุงรักษาและซอมแซม  แกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเคร่ืองมือ
ดังกลาว
3.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการใชเคร่ืองมือทุน
แรงการเกษตรตางๆ เชน เคร่ืองกะเทาะเมล็ดพืช เคร่ืองผสมอาหารสัตว  
เคร่ืองฟกไขไฟฟา  เครื่องชลประทานหัวฉีด  ฯลฯ
2.   บํารุงรักษาและซอมแซม  แกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเคร่ืองมือ
ดังกลาว
3.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน ในการซอมแซมและแกไขยูนิตทันตกรรม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานที่ตองใชประสบการณและความ
ชํานาญในการซอมแซมและแกไขยูนิตทันตกรรม
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานในฐานะชางชั้นตน เกี่ยวกับงานปรับซอมครุภัณฑสํานักงาน 
เชน การซอมแซม  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  แกไขขอขัดของของครุภัณฑ
สํานักงานตางๆ เชน  เคร่ืองพิมพดีด เคร่ืองอัดสําเนา เคร่ืองคิดเลข  เครื่อง
ถายเอกสาร  เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่มีลักษณะงานที่ตองใชความรู ประสบการณและ
ความชํานาญในการปรับซอมครุภัณฑสํานักงาน เชน ซอมแซม  ปรับปรุง  
บํารุงรักษา  แกไขขอขัดของของครุภัณฑสํานักงานตางๆ เชน  เคร่ือง
พิมพดีด เคร่ืองอัดสําเนา เคร่ืองคิดเลข  เครื่องถายเอกสาร  เปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

3904

3905

3906

3907

พนักงานเครื่องสูบน้ํา

ชางปรับซอมครุภัณฑสํานักงาน

ชางยูนิตทันตกรรม

พนักงานเครื่องมือทุนแรงการเกษตร
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการพิมพอักษรเบรลล  เรียบเรียงแบบเรียนเบรลล  
และดูแลรักษาเคร่ืองพิมพดังกลาว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญในการพิมพ
อักษรเบรลล  เรียบเรียงแบบเรียนเบรลล  และดูแลรักษาเคร่ืองพิมพดังกลาว
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในการประดิษฐและซอมแซมเคร่ืองแกวหรือเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตรที่ทําดวยแกว  ซอมแซมอุปกรณเคร่ืองแกวตางๆ เพื่อใชในการ
ทําปฏิบัติการและการวิจัยเปด รวมทั้งบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ
ในการเปาแกว  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณและความชํานาญ ในการประดิษฐ
และซอมแซมเคร่ืองแกวหรือเคร่ืองมือวิทยาศาสตรที่ทําดวยแกว  ซอมแซม
อุปกรณเคร่ืองแกวตางๆ เพื่อใชในการทําปฏิบัติการและการวิจัยเปด รวมทั้ง
บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการเปาแกว  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานที่ตองใชทักษะ ประสบการณ และความชํานาญสูงในการ
ประดิษฐและซอมแซมเคร่ืองแกวหรือเคร่ืองมือวิทยาศาสตรที่ทําดวยแกว  
ซอมแซมอุปกรณเคร่ืองแกวตางๆ เพื่อใชในการทําปฏิบัติการและการวิจัย
เปด รวมทั้งบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการเปาแกว  
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติงานฐานะชางชั้นตนในการชวยสราง ซอม เคร่ืองชวยคนพิการและ
สวนประกอบที่ใชงานเคร่ืองชวยคนพิการทั้งหมด เชน ทํารองเทา เฝอกหนัง
 ประกอบกับเหล็ก ปลอกแขน ขา เข็มขัดรัดเอว รัดหนาทอง ขอเขา และขา
เทียมประกอบกับหนัง เย็บหนัง ประกอบเบรสชนิดตางๆ หลอแบบทําแขน
เทียม ขาเทียมเปนตน
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะชาง ที่ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญใน
การสราง ซอม เคร่ืองชวยคนพิการและสวนประกอบที่ใชงานเคร่ืองชวยคน
พิการทั้งหมด เชน ทํารองเทา เฝอกหนัง ประกอบกับเหล็ก ปลอกแขน ขา 
เข็มขัดรัดเอว รัดหนาทอง ขอเขา และขาเทียมประกอบกับหนัง เย็บหนัง 
ประกอบเบรสชนิดตางๆ หลอแบบทําแขนเทียม ขาเทียมเปนตน ตลอดจน
ชวยตกแตง ดัดแปลงเครื่องชวยคนพิการใหเหมาะสมกับความพิการแตละ
กรณี
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

ชางเปาแกว3909

3908 พนักงานพิมพแบบเรียนเบรลล

ชางเครื่องชวยคนพิการ3910
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ชื่อตําแหนง ระดับรหัส หนาที่ (โดยยอ)

1. ปฏิบัติงานฐานะชาง ตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญอยางสูง
ในการสราง ซอม ตกแตง ดัดแปลงเคร่ืองชวยคนพิการใหเหมาะสมกับความ
พิการแตละกรณี ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกชาง
เคร่ืองชวยคนพิการระดับรองลงมา
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

3

1. ปฏิบัติช้ันตนในการยกสิ่งของดวยเคร่ืองยก
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติที่ตองใชประสบการณและความชํานาญในการยกสิ่งของดวยเคร่ือง
ยก
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

1. ปฏิบัติงานช้ันตนในฐานะผูชวยชางในงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง ดังนี้ งานชางยนต ชางเครื่องกล ชางเทคนิค ชางไฟฟา  ชางวิทยุ  
ชางปรับซอมเคร่ืองมือทดลอง  ชางเหล็ก ชางกลึง  ชางหลอ ชางกลโรงงาน 
 ชางประปา ชางบํารุงรักษา ในการปฏิบัติงาน เชน ซอม  ติดตั้ง  ปรับ  แกไข
  ประกอบเคร่ืองจักร  เครื่องกลตางๆ   
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยชางที่ตองใชประสบการณและความชํานาญใน
งานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในงาน ดังตอไปนี้ งานชางยนต ชาง
เคร่ืองกล ชางเทคนิค ชางไฟฟา  ชางวิทยุ  ชางปรับซอมเคร่ืองมือทดลอง  
ชางเหล็ก ชางกลึง  ชางหลอ  ชางกลโรงงาน  ชางประปา ชางบํารุงรักษา ใน
การปฏิบัติงาน เชน ซอม  ติดต้ัง  ปรับ  แกไข  ประกอบเคร่ืองจักร  
เคร่ืองกลตางๆ 
2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

2

3911 พนักงานเครื่องยก

3912 ผูชวยชางทั่วไป
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1. ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพงานสูงซึ่งตองใชความรู ทักษะ ประสบการณ และ
ความชํานาญในงานอยางสูงมาก ในงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง คือ
 งานชางเขียน งานชางไมประณีต งานชางแกะสลัก งานชางมุก งานชางลาย
รดน้ํา งานชางโลหะ งานชางปน ชางหลอหุนและลาย งานชางกระจกและงาน
ชางปดทอง งานชางศิราภรณ  งานชางพุทธศิลปสถาปตย ซึ่งเปนงานชางท่ีมี
รายละเอียดประณีต สืบเนื่องทางวัฒนธรรมหรืองานศิลปประจําชาติ และ
ปฏิบัติงานดานการสนับสนุนงานชาง เชน  ธุรการชางหาขอมูลทางชาง ทํา
รายงานการประมาณการดานการชาง หรือปฏิบัติงานชางฝมือท่ีปฏิบัติในชาง
สิบหมู  
2. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

1

1. ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพงานสูงมาก ยาก สลับซับซอน ซึ่งตองใชความรู 
ทักษะ ประสบการณ ฝมือ ความปราณีต และความชํานาญในงานอยางสูงมาก
 ในงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง คือ งานชางเขียน งานชางไม
ประณีต งานชางแกะสลัก งานชางมุก งานชางลายรดน้ํา งานชางโลหะ งาน
ชางปน ชางหลอหุนและลาย งานชางกระจกและงานชางปดทอง งานชางศิรา
ภรณ  งานชางพุทธศิลปสถาปตย ซึ่งเปนงานชางท่ีมีรายละเอียดประณีต 
สืบเนื่องทางวัฒนธรรมหรืองานศิลปประจําชาติ และปฏิบัติงานดานการ
สนับสนุนงานชาง เชน  ธุรการชางหาขอมูลทางชาง ทํารายงานการประมาณ
การดานการชาง หรือปฏิบัติงานชางฝมือท่ีปฏิบัติในชางสิบหมู  
2. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

2

4201 ผูฝกการใชเคร่ืองมือกล

1. ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพงานสูง ซึ่งตองใชความรู ประสบการณ และความ
ชํานาญอยางสูงมากในการฝกงานสนามในดานการใชเคร่ืองมือกล  การใชรถ
แทรกเตอรทุกชนิดและการบํารุงรักษาหรือปรับซอมเคร่ืองมือกลตางๆ
2. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

1

4. กลุมงานเทคนิคพิเศษ

หนาที่ (โดยยอ)ชื่อตําแหนง ระดับรหัส

นายชางประณีตศิลป4101
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รหัส หนาที่ (โดยยอ)ชื่อตําแหนง ระดับ

4301 ชางวิทยุการบิน

ปฏิบัติงานในหนาท่ีชางวิทยุการบิน ดังตอไปนี้
1.ตรวจทดลอง แกไข อุปกรณเคร่ืองวิทยุสื่อสาร และวิทยุชวยการเดินอากาศ
ยานประจําอากาศยาน (AVIONICS) กอนและหลังทําการบินใหอยูในสภาพ
พรอมท่ีจะทําการบินไดในระยะตอไป
2.ตรวจซอมแกไข อุปกรณเคร่ืองวิทยุสื่อสาร และวิทยุชางการเดินอากาศ
ประจําอากาศยาน (AVIONICS) เบ้ืองตนในพื้นท่ีปฏิบัติการ
3.ชวยเหลือใหคําแนะนะในการใชอุปกรณเคร่ืองวิทยุสื่อสารและวิทยุชวยการ
เดินอากาศประจําอากาศยาน (AVIONICS) แกนักบินและชางเคร่ืองบินเพื่อให
เกิดความปลอดภัยและใชอุปกรณดังกลาวไดอยางถูกตอง
4.ติดตั้งอุปกรณเคร่ืองสื่อสาร โทรคมนาคมภาคพื้นดินในการออกไป
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง เพื่อใชติดตอประสานงาน สงขาวสารการบินและอํานวย
ความสะดวกในการขึ้นลงของอากาศยาน ตลอดจนแจงการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายมายังสวนกลาง หรือศูนยควบคุมอากาศยาน
5.ศึกษา คนควา ติดตามความกาวหนาวิทยาการสมัยใหมดานอิเล็คโทรนิคส
และวิทยุการบินเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ
6.ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

1

4302 ชางอิเลคทรอนิคสการบิน

ปฏิบัติงานในหนาท่ีชางอิเลคทรอนิคสการบิน ดังตอไปนี้
1. ตรวจซอมปรับแตง บํารุงรักษา อุปกรณเคร่ืองวิทยุสื่อสาร และวิทยุชวยการ
เดินอากาศประจําอากาศยาน (AVIONICS) ตลอดจนอุปกรณอิเลคโทรนิคศ
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสื่อสารใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยในการบิน
2. ตรวจซอมอุปกรณเคร่ืองวิทยุสื่อสาร และวิทยุชวยการเดินอากาศประจํา
อากาศยาน (AVIONICS) ตามระยะเวลาเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการบิน
3. นําอุปกรณเคร่ืองวิทยุสื่อสารและวิทยุชวยการเดินอากาศประจําอากาศยาน
 (AVIONICS) ท่ีตรวจซอมแกไขแลว ไปติดตั้งกับอากาศยานและปรับแตง
ในขณะบินทดสอบ เพื่อใหเกิดความถูกตองและปลอดภัยในขณะทําการบิน
4. ใหคําปรึกษา แนะนําดานวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีสมัยใหมเกี่ยวกับ
อุปกรณเคร่ืองวิทยุสื่อสาร และวิทยุชวยการเดินอากาศประจําอากาศยาน 
(AVIONICS) ตลอดจนอุปกรณอิเลคโทรนิคสอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสื่อสาร
แกนักบินและชางเคร่ืองบิน
5. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

2

4-2



หนาที่ (โดยยอ)ชื่อตําแหนง ระดับรหัส

4303 ผูควบคุมวิทยุสื่อสารการบิน

1. บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานของชางอิเลคโทรนิคส
การบิน และหรือชางวิทยุการบิน
2. ใหคําปรึกษาแนะนําแกชางอิเลคโทรนิคสการบิน และหรือชางวิทยุการบิน 
ภายใตการบังคับบัญชา
3. ตรวจซอมปรับแตง บํารุงรักษา อุปกรณเคร่ืองวิทยุสื่อสาร และวิทยุชวยการ
เดินอากาศประจําอากาศยาน (AVIONICS) ตลอดจนอุปกรณอิเลคโทรนิคศ
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสื่อสารใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยในการบิน
4. ตรวจซอมอุปกรณเคร่ืองวิทยุสื่อสาร และวิทยุชวยการเดินอากาศประจํา
อากาศยาน (AVIONICS) ตามระยะเวลาเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการบิน
5. นําอุปกรณเคร่ืองวิทยุสื่อสารและวิทยุชวยการเดินอากาศประจําอากาศยาน
 (AVIONICS) ท่ีตรวจซอมแกไขแลว ไปติดตั้งกับอากาศยานและปรับแตง
ในขณะบินทดสอบ เพื่อใหเกิดความถูกตองและปลอดภัยในขณะทําการบิน
6. ใหคําปรึกษา แนะนําดานวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีสมัยใหมเกี่ยวกับ
อุปกรณเคร่ืองวิทยุสื่อสาร และวิทยุชวยการเดินอากาศประจําอากาศยาน 
(AVIONICS) ตลอดจนอุปกรณอิเลคโทรนิคสอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสื่อสาร
แกนักบินและชางเคร่ืองบิน
7. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

3/หัวหนา

ปฏิบัติงานในหนาท่ีผูชวยชางเคร่ืองบิน ดังตอไปนี้
1.  รับผิดชอบอากาศยานที่ไดรับมอบหมาย โดยดําเนินการซอมบํารุงให
สามารถทําการบินไดตลอดเวลาและปลอดภัย
2.  ควบคุมดูแลอากาศยานที่ไดรับมอบหมายใหมีอุปกรณและชิ้นสวน
ประกอบอยูครบใหสะอาดเรียบรอยตลอดเวลา
3.  ดําเนินการในการตรวจกอนบิน  ตรวจระหวางบิน  ตรวจหลังบิน  และ
ตรวจตามระยะเวลาของอากาศยานที่ไดรับมอบหมาย
4.  รับผิดชอบในการสงอากาศยานออกทําการบินและดูจนกวาอากาศยานจะ
ว่ิงขึ้นเพื่อทําการบินไปไดโดยสวัสดิภาพ  และนําอากาศยานเขาจอดในพื้นท่ีๆ
 ปลอดภัยตลอดเวลา
5.  รับผิดชอบในการลงเวลา  ขอขัดของและการแกไขในแบบฟอรมประวัติ
อากาศยานที่ไดรับมอบหมาย

6.  ทําหนาท่ีระวางน้ําหนักบรรทุกตามคําแนะนําของชางเคร่ืองบิน
7.  ใหความรวมมือแกชางเคร่ืองบิน  สารวัตรชาง  หัวหนาชางเครื่องบินใน
การปฏิบัติการซอมบํารุงอากาศยานและในดานอ่ืนๆ ตามความจําเปน

4304 1ผูชวยชางเคร่ืองบิน
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หนาที่ (โดยยอ)ชื่อตําแหนง ระดับรหัส

ปฏิบัติงานในหนาท่ีชางเคร่ืองบิน ดังตอไปนี้
1.  รับผิดชอบอากาศยานที่ไดรับมอบหมาย โดยควบคุมและดําเนินการซอม
บํารุงใหสามารถทําการบินไดตลอดเวลาและปลอดภัย
2.  ควบคุมดูแลอากาศยานที่ไดรับมอบหมายใหมีอุปกรณและชิ้นสวน
ประกอบอยูครบ และสะอาดเรียบรอยตลอดเวลา
3.  ควบคุมดูแลอากาศยานที่ไดรับมอบหมายใหมีการตรวจกอนบิน  ตรวจ
ระหวางบิน  ตรวจหลังบิน  และตรวจตามระยะเวลา
4.  รับผิดชอบและควบคุมในการสงอากาศยานและออกทําการบินและรับเขา
จอดในพ้ืนท่ีๆ ปลอดภัย
5.  รับผิดชอบและควบคุมใหมีการลงเวลาบิน  ขอขัดของและการแกไขใน
แบบฟอรมประวัติอากาศยานที่ไดรับมอบหมายใหเรียบรอย

6.  ดําเนินการซอมอุปกรณและพัสดุการบินท่ีชํารุดท่ีสามารถทําการซอมได
เองใหกลับคืนสภาพพรอมท่ีจะใชงานไดใหม  โดยคําแนะนําของสารวัตรชาง
และหัวหนาชางเคร่ืองมือ
7.  ควบคุมการจัดระวางบรรทุกใหอากาศยานที่ไดรับมอบหมายใหสามารถทํา
การบินไดโดยปลอดภัย
8.  ทําหนาท่ีประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของเพื่อสนับสนุนภารกิจ
การบินใหสําเร็จเรียบรอยและปลอดภัย
9.  ใหความรวมมือกับหัวหนาชางเครื่องบิน  สารวัตรชางและหัวหนาหนวย
การบินในการปฏิบัติงานการซอมบํารุงอากาศยานและในดานอ่ืนๆ ตามความ
จําเปน
10.  ทําหนาท่ีแทนหัวหนาชางเครื่องบินในเม่ือไดรับมอบหมาย

1.  ชวยหัวหนาชางเคร่ืองบินในการปกครองบังคับบัญชากําหนดหนาท่ีปฏิบัติ
ควบคุมและตรวจสอบผลงานในสายงานการซอมบํารุงอากาศยานและหนาท่ี
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปตามระเบียบทางราชการ
2.  ชวยซอม  และบํารุงรักษาอากาศยาน  ติดตอประสานงานกับหนวย
ราชการอ่ืนท่ีมีลักษณะงานเหมือนกัน  เม่ือมีความจําเปนเกี่ยวกับปญหาการ
ซอมบํารุงอากาศยานของทางราชการ  และขอความรวมมือเกี่ยวกับอุปกรณ
การซอมอะไหล
3.  ชวยฝกอบรมวิชาการซอมบํารุงอากาศยานใหชางเครื่องบินเพื่อใหเกิด
ความรูความชํานาญใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

3

4305

2

ชางเคร่ืองบิน
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หนาที่ (โดยยอ)ชื่อตําแหนง ระดับรหัส

ปฏิบัติงานในหนาท่ีหัวหนาชางเคร่ืองบิน ดังตอไปนี้
1.  รับผิดชอบในการซอมบํารุงอากาศยาน (เคร่ืองบินและเครื่องเฮลิคอปเตอร
ใหอยูในสภาพทําการบินไดมากที่สุดและปลอดภัย)
2.  รับผิดชอบในการวางแผนจัดกําลัง  ทําแผนภูมิ  และกําหนดหนาท่ี
เจาหนาท่ีชางอากาศยานใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการซอม
บํารุงอากาศยาน
3.  รับผิดชอบในการบังคับบัญชาควบคุมดูแลเจาหนาท่ีชางอากาศยาน
4.  รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและเก็บรักษาครุภัณฑเคร่ืองมือเคร่ืองใชและ
อุปกรณตางๆ ของงานซอมบํารุงอากาศยานใหมีสภาพเรียบรอยพรอมท่ีใช
การไดอยางปลอดภัยอยูเสมอ

5.  รับผิดชอบในการจัดหา  ควบคุม  เก็บรักษาและการแกไขเกี่ยวกับระบบ
พัสดุการบิน  ระบบน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
6.  รับผิดชอบในการจัดหา  ควบคุม  เก็บรักษาและการแกไขเกี่ยวกับระบบ
หนังสือคูมือและเอกสารเทคนิคในการซอมบํารุงอากาศยาน
7.  รับผิดชอบในการแกไขดัดแปลง  เพิ่มเติมอากาศยานใหปลอดภัยและ
ทันสมัยอยูเสมอ  ตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตอากาศยาน
8.  รับผิดชอบในการสงซอมอุปกรณและพัสดุการบินตางๆ ท่ีชํารุดใหกลับ
สภาพท่ีจะใชงานไดใหม
9.  รับผิดชอบในการฝกอบรมเจาหนาท่ีชางอากาศยานใหมีความรูความ
ชํานาญ  ความสามารถในการซอมบํารุงอากาศยานใหทันสมัยกับอากาศยาน
ท่ีไดรับมอบหมาย

10.  ใหคําแนะนําชี้แจงแกนักบินถึงการทํางานของอุปกรณตางๆ ในอากาศ
ยานและการปฏิบัติตออากาศยานใหถูกตองตามเทคนิค
11.  ติดตอประสานงานกับหัวหนาการบินอยางใกลชิด  เพื่อใหการซอมบํารุง
อากาศยานไดสนับสนุนภารกิจตางๆ ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีและมี
ประสิทธิภาพ

3/หัวหนาชางเคร่ืองบิน (ตอ)4305
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หนาที่ (โดยยอ)ชื่อตําแหนง ระดับรหัส

1.  รับผิดชอบในการควบคุมตรวจสอบและใหคําแนะนําการปฏิบัติงานการ
ซอมบํารุงอากาศยานของเจาหนาท่ีชางใหถูกตองตามหลักวิชาการซอมบํารุง
อากาศยานของเจาหนาท่ีชางใหถูกตองตามหลักวิชาการและเทคนิค
2.  รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุการบินใหถูกตองตามหลักฐานและ
ถูกตองตามหลักวิชาการ
3.  รับผิดชอบในการควบคุมทะเบียนอากาศยาน
4.  รับผิดชอบในการควบคุมเก็บรักษาเอกสารตางๆ ของงานซอมบํารุง
อากาศยานและแกไขเพิ่มเติมใหทันสมัย
5.  รับผิดชอบในการรายงานยอดการซอมบํารุงอากาศยาน
6.  รับผิดชอบในการควบคุมอายุการใชงาน  อุปกรณตางๆ ของอากาศยาน

7.  ดําเนินการแกไขดัดแปลงอากาศยานใหปลอดภัยและทันสมัยยิ่งขึ้นตาม
คําแนะนําของบริษัทผูผลิต
8.  ทําหนาท่ีแทนหัวหนาชางเคร่ืองบินเม่ือไดรับมอบหมาย

ปฏิบัติงานในหนาท่ีนักบิน ดังตอไปนี้
1.  ทําการบินตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2.  รายงานขอขัดของและวิธีการแกไขเกี่ยวกับการบินใหฝายการบินทราบ

3

1.  ทําการบินและควบคุมบังคับบัญชานักบิน  สําหรับเคร่ืองบินท่ีใชนักบิน  2 
 คน  รวมถึงเจาหนาท่ีและชางอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบินท่ีตองปฏิบัติตามท่ี
ไดรับมอบหมาย
2.  เปนผูแทนของกรมศุลกากรในดานการบิน  ประสานงานกับหนวยบินอ่ืน
ในดานเทคนิคการบิน  ความปลอดภัยในการบิน  การจราจรทางอากาศ  
ระบบปองกันภัยทางอากาศและอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3.  ใหคําแนะนําอบรมเทคนิคเร่ืองการบิน  หรือท่ีเกี่ยวกับการบินรวมถึง
เจาหนาท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวของ

3/หัวหนา

นักบิน4307

สารวัตรชางเคร่ืองบิน4306 3
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หนาที่ (โดยยอ)ชื่อตําแหนง ระดับรหัส

ปฏิบัติงานในหนาท่ีผูควบคุมหนวยการบิน ดังตอไปนี้
1.  วางแผนการบินและการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตางๆ 
2.  จัดทําคําสั่งเกี่ยวกับการฝกอบรมและการฝกนักบิน
3.  รวมมือและประสานงานกับเจาหนาท่ีของกรมตางๆ ในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ  ปฏิบัติงานทางวิชาการเกษตรที่เกี่ยวของกับงานของ
กองบินเกษตร
4.  รวมดําเนินงานกับกรมตางๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณทําการ
สํารวจและปฏิบัติการปองกันและกําจัดศัตรูพืช  ตลอดจนปฏิบัติการฝนหลวง
5.  ประสานงานและรวมดําเนินงานกับกรมปาไมในการสํารวจตรวจตรา
ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม  ทําลายปา  การละเมิด
กฎหมายวาดวยวนอุทยานแหงชาติ และกฎหมายวาดวยการสงวนและ
คุมครองสัตวปา

6.  รวมมือกับกรมประมงทําการสํารวจหาแหลงปลาท้ังในทะเลและแหลงน้ําจืด
  ตลอดจนตรวจตราเพื่อปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายวาดวย
การประมง  และกฎหมายวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย
7.  ทําการสํารวจตรวจสภาพพื้นท่ีเพื่อใชเปนฐานบินสําหรับปฏิบัติงานตาม
ภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย
8.  รวมปฏิบัติงานกับกรมตางๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยการ
ลําเลียงขนสงพันธุสัตวน้ํา  พันธุพืช  อาหารสัตว  เชื้อผสมเทียม  วัคซีน  
เซรุม  และอ่ืนๆ ในกรณีเรงดวนและฉุกเฉิน
9.  วางแผนและจัดทําสถิติ  ระเบียบปฏิบัติการบิน  นิรภัยการบินใหเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในดานการบินเกษตรใหทันสมัย
10.  วางแผนและรวมมือใหดานการถายภาพทางพื้นดินและทางอากาศใน
งานท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร

11.  วางแผนมาตรการทําการบูรณะเคร่ืองมือเคร่ืองใชของนักบินใหอยูใน
สภาพปลอดภัย
12.  ทําการขนสงเคลื่อนยายอุปกรณตางๆ ของอากาศยานเมื่อออกปฏิบัติการ
13.  วางแผนและควบคุมการจัดวางน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานตามจุดตางๆ 
ในเม่ืออากาศยานออกไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง
14.  รวมมือประสานงานกับสวนราชการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการใชอากาศยาน
15.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ โดยใชอากาศยานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมาย
16.  ควบคุมดูแลและจัดหาแผนที่ในการเดินอากาศใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย
และเพียงพอกับการใชงาน
17.  ควบคุมดูแลบังคับบัญชานักบิน  ชางเครื่องบิน  เจาหนาท่ีวิทยุสื่อสาร

3/หัวหนา4308 ผูควบคุมหนวยการบิน
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