
      
ท่ี  นร 1008/ว 10 สํานักงาน ก.พ.  
 ถนนพิษณุโลก กทม. 10300 

 11  ธันวาคม  2551 

เร่ือง มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

เรียน (กระทรวง กรม จังหวัด) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. บัญชีแสดงมาตรฐานกําหนดตําแหนงแยกตามประเภท สายงาน และระดับตําแหนง 
 2.  แผนบันทึกขอมูลซีดีรอม เร่ือง มาตรฐานกําหนดตําแหนง จํานวน 1 แผน 

 ดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 45 บัญญัติใหตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญมี  4 ประเภท ไดแก  ตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนงประเภทอํานวยการ 
ตําแหนงประเภทวิชาการ และตําแหนงประเภทท่ัวไป  และมาตรา 48 ให ก.พ. จัดทํามาตรฐานกําหนด
ตําแหนงโดยจําแนกตําแหนงเปนประเภทและสายงานตามลักษณะงาน  เพื่อใหยึดถือเปนหลักในการ
กําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญทุกตําแหนงในสวนราชการ   ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงให
ระบุช่ือตําแหนงในสายงาน หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไวดวย 

 เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว  ก.พ. จึงมีมติใหกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
จํานวน 245 สายงาน  ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป 

  ขอแสดงความนับถือ 

  (นายปรีชา  วชัราภัย) 
                                                                            เลขาธิการ ก.พ. 

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน 
สํานักงาน ก.พ. 
โทร. 0 2280 3422  ,  0 2282 0362 
โทรสาร 0 2282 0874   



สิ่งท่ีสงมาดวย 1

ลําดับ ประเภท กลุมอาชีพ รหัส ช่ือสายงาน ช่ือตําแหนงในสายงาน ระดับ

1 บริหาร 1 1-1-001 บริหาร นักบริหาร ตน - สูง

2 บริหาร 1 1-1-002 บริหารงานปกครอง นักปกครอง ตน - สูง

3 บริหาร 1 1-1-003 บริหารการทูต นักบริหารการทูต ตน - สูง

4 บริหาร 1 1-1-004 ตรวจราชการกระทรวง ผูตรวจราชการกระทรวง สูง

5 อํานวยการ 1 2-1-001 อํานวยการ ผูอํานวยการ ตน - สูง

6 อํานวยการ 1 2-1-002 อํานวยการเฉพาะดาน ผูอํานวยการเฉพาะดาน(ระบุชื่อสายงาน) ตน - สูง

7 อํานวยการ 1 2-1-003 ตรวจราชการกรม ผูตรวจราชการกรม สูง

8 วิชาการ 1 3-1-001 กฎหมายกฤษฎีกา นักกฎหมายกฤษฎีกา ปฏิบติัการ - ทรงคุณวุฒิ 
9 วิชาการ 1 3-1-002 การทูต นักการทูต  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ

10 วิชาการ 1 3-1-003 คุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
11 วิชาการ 1 3-1-004 จัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
12 วิชาการ 1 3-1-005 เจาหนาที่คดีพิเศษ เจาหนาที่คดีพิเศษ  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
13 วิชาการ 1 3-1-006 ทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
14 วิชาการ 1 3-1-007 ทะเบียนวิชาชีพ นักทะเบียนวิชาชีพ  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
15 วิชาการ 1 3-1-008 นิติการ นิติกร ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
16 วิชาการ 1 3-1-009 ปฏิบัติการปกครอง เจาพนักงานปกครอง  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
17 วิชาการ 1 3-1-010 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ชํานาญการ- เชี่ยวชาญ
18 วิชาการ 1 3-1-011 พัฒนาระบบราชการ นักพัฒนาระบบราชการ ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
19 วิชาการ 1 3-1-012 วิเคราะหนโยบายและแผน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
20 วิชาการ 1 3-1-013 วิชาการคอมพิวเตอร นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
21 วิชาการ 1 3-1-014 วิชาการทัณฑวิทยา นักทัณฑวิทยา  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
22 วิชาการ 1 3-1-015 วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
23 วิชาการ 1 3-1-016 วิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
24 วิชาการ 1 3-1-017 วิชาการยุติธรรม นักวิชาการยุติธรรม  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ

25 วิชาการ 1 3-1-018 วิชาการสงเสริมการปกครองทองถิ่น นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ

26 วิชาการ 1 3-1-019 วิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
27 วิชาการ 1 3-1-020 วิเทศสหการ นักวิเทศสหการ  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
28 วิชาการ 1 3-1-021 วิเทศสัมพันธ นักวิเทศสัมพันธ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
29 วิชาการ 1 3-1-022 สืบสวนสอบสวน นักสืบสวนสอบสวน  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
30 วิชาการ 1 3-1-023 อาลักษณ อาลักษณ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
31 วิชาการ 2 3-2-001 เจาหนาที่จัดผลประโยชน เจาหนาที่จัดผลประโยชน  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
32 วิชาการ 2 3-2-002 ตรวจสอบภาษี นักตรวจสอบภาษี  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
33 วิชาการ 2 3-2-003 วิเคราะหงบประมาณ นักวิเคราะหงบประมาณ ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
34 วิชาการ 2 3-2-004 วิเคราะหรัฐวิสาหกิจ นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
35 วิชาการ 2 3-2-005 วิชาการคลัง นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 

บัญชีแสดงมาตรฐานกําหนดตําแหนงแยกตามประเภท สายงาน และระดับตําแหนง
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สิ่งท่ีสงมาดวย 1

ลําดับ ประเภท กลุมอาชีพ รหัส ช่ือสายงาน ช่ือตําแหนงในสายงาน ระดับ
36 วิชาการ 2 3-2-006 วิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
37 วิชาการ 2 3-2-007 วิชาการช่ังตวงวัด นักวิชาการช่ังตวงวัด  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
38 วิชาการ 2 3-2-008 วิชาการตรวจสอบบัญชี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
39 วิชาการ 2 3-2-009 วิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
40 วิชาการ 2 3-2-010 วิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
41 วิชาการ 2 3-2-011 วิชาการทรัพยากรธรณี นักวิชาการทรัพยากรธรณี  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
42 วิชาการ 2 3-2-012 วิชาการบัญชี นักบัญชี ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
43 วิชาการ 2 3-2-013 วิชาการผลิตภัณฑอาหาร นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
44 วิชาการ 2 3-2-014 วิชาการพาณิชย นักวิชาการพาณิชย ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
45 วิชาการ 2 3-2-015 วิชาการภาษี นักวิชาการภาษี ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
46 วิชาการ 2 3-2-016 วิชาการมาตรฐาน นักวิชาการมาตรฐาน ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
47 วิชาการ 2 3-2-017 วิชาการศุลกากร นักวิชาการศุลกากร ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
48 วิชาการ 2 3-2-018 วิชาการเศรษฐกิจ เศรษฐกร ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
49 วิชาการ 2 3-2-019 วิชาการสงเสริมการลงทุน นักวิชาการสงเสริมการลงทุน ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
50 วิชาการ 2 3-2-020 วิชาการสรรพสามิต นักวิชาการสรรพสามิต ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
51 วิชาการ 2 3-2-021 วิชาการสรรพากร นักวิชาการสรรพากร ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
52 วิชาการ 2 3-2-022 วิชาการสหกรณ นักวิชาการสหกรณ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
53 วิชาการ 2 3-2-023 วิชาการอุตสาหกรรม นักวิชาการอุตสาหกรรม  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
54 วิชาการ 3 3-3-001 การขาว นักการขาว ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
55 วิชาการ 3 3-3-002 เดินเรือ นักเดินเรือ  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
56 วิชาการ 3 3-3-003 ตรวจทา เจาพนักงานตรวจทา  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
57 วิชาการ 3 3-3-004 นํารอง เจาพนักงานนํารอง  ชํานาญการ-  ชํานาญการพิเศษ
58 วิชาการ 3 3-3-005 ประชาสัมพันธ นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
59 วิชาการ 3 3-3-006 วิชาการขนสง นักวิชาการขนสง ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
60 วิชาการ 3 3-3-007 วิชาการเผยแพร นักวิชาการเผยแพร  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
61 วิชาการ 3 3-3-008 วิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
62 วิชาการ 3 3-3-009 สื่อสารมวลชน นักสื่อสารมวลชน  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
63 วิชาการ 4 3-4-001 วิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
64 วิชาการ 4 3-4-002 วิชาการปฏิรูปที่ดิน นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
65 วิชาการ 4 3-4-003 วิชาการประมง นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
66 วิชาการ 4 3-4-004 วิชาการปาไม นักวิชาการปาไม ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
67 วิชาการ 4 3-4-005 วิชาการสงเสริมการเกษตร นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
68 วิชาการ 4 3-4-006 วิชาการสัตวบาล นักวิชาการสัตวบาล  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
69 วิชาการ 4 3-4-007 สํารวจดิน นักสํารวจดิน  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
70 วิชาการ 5 3-5-001 กีฏวิทยา นักกีฏวิทยา  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
71 วิชาการ 5 3-5-002 ชีววิทยารังสี นักชีววิทยารังสี  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
72 วิชาการ 5 3-5-003 ธรณีวิทยา นักธรณีวิทยา  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
73 วิชาการ 5 3-5-004 นิติวิทยาศาสตร นักนิติวิทยาศาสตร  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
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ลําดับ ประเภท กลุมอาชีพ รหัส ช่ือสายงาน ช่ือตําแหนงในสายงาน ระดับ
74 วิชาการ 5 3-5-005 นิวเคลียรเคมี นักนิวเคลียรเคมี  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
75 วิชาการ 5 3-5-006 นิวเคลียรฟสิกส นักนิวเคลียรฟสิกส  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
76 วิชาการ 5 3-5-007 ฟสิกสรังสี นักฟสิกสรังสี  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
77 วิชาการ 5 3-5-008 วิชาการโรคพืช นักวิชาการโรคพืช  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
78 วิชาการ 5 3-5-009 วิชาการอุทกวิทยา นักอุทกวิทยา  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
79 วิชาการ 5 3-5-010 วิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตร ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
80 วิชาการ 5 3-5-011 วิทยาศาสตรนิวเคลียร นักวิทยาศาสตรนิวเคลียร  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
81 วิชาการ 5 3-5-012 สัตววิทยา นักสัตววิทยา  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
82 วิชาการ 5 3-5-013 อุตุนิยมวิทยา นักอุตุนิยมวิทยา  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
83 วิชาการ 6 3-6-001 กายภาพบําบัด นักกายภาพบําบัด  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
84 วิชาการ 6 3-6-002 กิจกรรมบําบัด นักกิจกรรมบําบัด  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
85 วิชาการ 6 3-6-003 จิตวิทยา นักจิตวิทยา  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
86 วิชาการ 6 3-6-004 จิตวิทยาคลินิค นักจิตวิทยาคลินิค  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
87 วิชาการ 6 3-6-005 ทันตแพทย ทันตแพทย ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
88 วิชาการ 6 3-6-006 เทคนิคการแพทย นักเทคนิคการแพทย  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
89 วิชาการ 6 3-6-007 นายสัตวแพทย นายสัตวแพทย ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
90 วิชาการ 6 3-6-008 พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
91 วิชาการ 6 3-6-009 แพทย นายแพทย ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
92 วิชาการ 6 3-6-010 แพทยแผนไทย นักการแพทยแผนไทย  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
93 วิชาการ 6 3-6-011 เภสัชกรรม เภสัชกร  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
94 วิชาการ 6 3-6-012 โภชนาการ นักโภชนาการ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
95 วิชาการ 6 3-6-013 รังสีการแพทย นักรังสีการแพทย  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
96 วิชาการ 6 3-6-014 วิชาการพยาบาล นักวิชาการพยาบาล  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
97 วิชาการ 6 3-6-015 วิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
98 วิชาการ 6 3-6-016 วิชาการอาชีวบําบัด นักอาชีวบําบัด  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
99 วิชาการ 6 3-6-017 วิชาการอาหารและยา นักวิชาการอาหารและยา ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
100 วิชาการ 6 3-6-018 วิทยาศาสตรการแพทย นักวิทยาศาสตรการแพทย ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
101 วิชาการ 6 3-6-019 เวชศาสตรการสื่อความหมาย นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
102 วิชาการ 7 3-7-001 กายอุปกรณ นักกายอุปกรณ  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
103 วิชาการ 7 3-7-002 จิตรกรรม จิตรกร  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
104 วิชาการ 7 3-7-003 ชางกลเรือ นายชางกลเรือ  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
105 วิชาการ 7 3-7-004 ชางภาพการแพทย ชางภาพการแพทย  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
106 วิชาการ 7 3-7-005 ตรวจเรือ เจาพนักงานตรวจเรือ  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ

107 วิชาการ 7 3-7-006 ตรวจสอบความปลอดภัยดานการบิน นักตรวจสอบความปลอดภัยดานการบิน  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ

108 วิชาการ 7 3-7-007 ประติมากรรม ประติมากร ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
109 วิชาการ 7 3-7-008 ภูมิสถาปตยกรรม ภูมิสถาปนิก  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
110 วิชาการ 7 3-7-009 มัณฑนศิลป มัณฑนากร  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
111 วิชาการ 7 3-7-010 วิชาการกษาปณ นักวิชาการกษาปณ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
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112 วิชาการ 7 3-7-011 วิชาการชางศิลป นักวิชาการชางศิลป  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
113 วิชาการ 7 3-7-012 วิชาการแผนที่ภาพถาย นักวิชาการแผนที่ภาพถาย  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
114 วิชาการ 7 3-7-013 วิชาการพลังงาน นักวิชาการพลังงาน  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
115 วิชาการ 7 3-7-014 วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
116 วิชาการ 7 3-7-015 วิศวกรรม วิศวกร  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
117 วิชาการ 7 3-7-016 วิศวกรรมการเกษตร วิศวกรการเกษตร ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
118 วิชาการ 7 3-7-017 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรเครื่องกล  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
119 วิชาการ 7 3-7-018 วิศวกรรมนิวเคลียร วิศวกรนิวเคลียร  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
120 วิชาการ 7 3-7-019 วิศวกรรมปโตรเลียม วิศวกรปโตรเลียม  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
121 วิชาการ 7 3-7-020 วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรไฟฟา  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
122 วิชาการ 7 3-7-021 วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร วิศวกรไฟฟาสื่อสาร  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
123 วิชาการ 7 3-7-022 วิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
124 วิชาการ 7 3-7-023 วิศวกรรมรังวัด วิศวกรรังวัด  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
125 วิชาการ 7 3-7-024 วิศวกรรมโลหการ วิศวกรโลหการ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
126 วิชาการ 7 3-7-025 วิศวกรรมสํารวจ วิศวกรสํารวจ ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
127 วิชาการ 7 3-7-026 วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรเหมืองแร  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
128 วิชาการ 7 3-7-027 วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรชลประทาน ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
129 วิชาการ 7 3-7-028 สถาปตยกรรม สถาปนิก ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
130 วิชาการ 8 3-8-001 การผังเมือง นักผังเมือง ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
131 วิชาการ 8 3-8-002 จดหมายเหตุ นักจดหมายเหตุ  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
132 วิชาการ 8 3-8-003 บรรณารักษ บรรณารักษ  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
133 วิชาการ 8 3-8-004 โบราณคดี นักโบราณคดี ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
134 วิชาการ 8 3-8-005 ประเมินราคาทรัพยสิน นักประเมินราคาทรัพยสิน  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
135 วิชาการ 8 3-8-006 พัฒนาการกีฬา นักพัฒนาการกีฬา  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
136 วิชาการ 8 3-8-007 พัฒนาการทองเที่ยว นักพัฒนาการทองเที่ยว  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
137 วิชาการ 8 3-8-008 พัฒนาสังคม นักพัฒนาสังคม  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
138 วิชาการ 8 3-8-009 ภัณฑารักษ ภัณฑารักษ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
139 วิชาการ 8 3-8-010 ภาษาโบราณ นักภาษาโบราณ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
140 วิชาการ 8 3-8-011 วรรณศิลป นักวรรณศิลป  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
141 วิชาการ 8 3-8-012 วิเคราะหผังเมือง นักวิเคราะหผังเมือง  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
142 วิชาการ 8 3-8-013 วิชาการจัดหาที่ดิน นักวิชาการจัดหาที่ดิน  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
143 วิชาการ 8 3-8-014 วิชาการท่ีดิน นักวิชาการท่ีดิน  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
144 วิชาการ 8 3-8-015 วิชาการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
145 วิชาการ 8 3-8-016 วิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
146 วิชาการ 8 3-8-017 วิชาการแรงงาน นักวิชาการแรงงาน ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
147 วิชาการ 8 3-8-018 วิชาการละครและดนตรี นักวิชาการละครและดนตรี ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
148 วิชาการ 8 3-8-019 วิชาการวัฒนธรรม นักวิชาการวัฒนธรรม  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
149 วิชาการ 8 3-8-020 วิชาการศาสนา นักวิชาการศาสนา  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
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150 วิชาการ 8 3-8-021 วิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
151 วิชาการ 8 3-8-022 วิชาการศึกษาพิเศษ นักวิชาการศึกษาพิเศษ  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
152 วิชาการ 8 3-8-023 วิชาการสิ่งแวดลอม นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
153 วิชาการ 8 3-8-024 วิชาการอบรมและฝกวิชาชีพ นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพ  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
154 วิชาการ 8 3-8-025 วิทยาจารย วิทยาจารย  ปฏิบัติการ-  ชํานาญการพิเศษ
155 วิชาการ 8 3-8-026 สังคมสงเคราะห นักสังคมสงเคราะห  ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ
156 วิชาการ 8 3-8-027 อักษรศาสตร นักอักษรศาสตร ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ 
157 ทั่วไป 1 4-1-001 ปฏิบัติงานธุรการ เจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
158 ทั่วไป 1 4-1-002 ปฏิบัติงานพัสดุ เจาพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
159 ทั่วไป 1 4-1-003 ปฏิบัติงานราชทัณฑ เจาพนักงานราชทัณฑ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
160 ทั่วไป 1 4-1-004 ปฏิบัติงานเวชสถิติ เจาพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
161 ทั่วไป 1 4-1-005 ปฏิบัติงานสถิติ เจาพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
162 ทั่วไป 1 4-1-006 ปฏิบัติงานอาลักษณ เจาพนักงานอาลักษณ ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
163 ทั่วไป 1 4-1-007 ประสานงานปกครอง เจาหนาที่ปกครอง ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
164 ทั่วไป 1 4-1-008 ปฏิบัติงานสงเสริมการปกครอง เจาพนักงานสงเสริมการปกครอง ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
165 ทั่วไป 2 4-2-001 ปฎิบัติงานการพาณิชย เจาพนักงานการพาณิชย ปฏิบัติงาน - อาวุโส
166 ทั่วไป 2 4-2-002 ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน - อาวุโส
167 ทั่วไป 2 4-2-003 ปฏิบัติงานคลัง เจาพนักงานการคลัง ปฏิบัติงาน - อาวุโส
168 ทั่วไป 2 4-2-004 ปฏิบัติงานชั่งตวงวัด เจาพนักงานชั่งตวงวัด ปฏิบัติงาน - อาวุโส
169 ทั่วไป 2 4-2-005 ปฏิบัติงานดูเงิน เจาพนักงานดูเงิน ปฏิบัติงาน - อาวุโส
170 ทั่วไป 2 4-2-006 ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ปฏิบัติงาน - อาวุโส
171 ทั่วไป 2 4-2-007 ปฏิบัติงานทรัพยากรธรณี เจาพนักงานทรัพยากรธรณี ปฏิบัติงาน - อาวุโส
172 ทั่วไป 2 4-2-008 ปฏิบัติงานศุลกากร เจาพนักงานศุลกากร ปฏิบัติงาน - อาวุโส
173 ทั่วไป 2 4-2-009 ปฏิบัติงานสงเสริมสหกรณ เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
174 ทั่วไป 2 4-2-010 ปฏิบัติงานสงเสริมอุตสาหกรรม เจาพนักงานสงเสริมอุตสาหกรรม ปฏิบัติงาน - อาวุโส
175 ทั่วไป 2 4-2-011 ปฏิบัติงานสรรพสามิต เจาพนักงานสรรพสามิต ปฏิบัติงาน - อาวุโส
176 ทั่วไป 2 4-2-012 ปฏิบัติงานสรรพากร เจาพนักงานสรรพากร ปฏิบัติงาน - อาวุโส
177 ทั่วไป 3 4-3-001 ปฏิบัติงานการขาว เจาพนักงานการขาว ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
178 ทั่วไป 3 4-3-002 ปฏิบัติงานขนสง เจาพนักงานขนสง ปฏิบัติงาน - อาวุโส
179 ทั่วไป 3 4-3-003 ปฏิบัติงานเดินเรือ เจาพนักงานเดินเรือ ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
180 ทั่วไป 3 4-3-004 ปฏิบัติงานเผยแพรประชาสัมพันธ เจาพนักงานเผยแพรประชาสัมพันธ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
181 ทั่วไป 3 4-3-005 ปฏิบัติงานสื่อสาร เจาพนักงานสื่อสาร ปฏิบัติงาน - อาวุโส
182 ทั่วไป 3 4-3-006 ปฏิบัติงานสื่อสารการบิน เจาพนักงานสื่อสารการบิน ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
183 ทั่วไป 3 4-3-007 ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน - อาวุโส
184 ทั่วไป 3 4-3-008 ประกาศและรายงานขาว ผูประกาศและรายงานขาว ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
185 ทั่วไป 4 4-4-001 ปฏิบัติงานการเกษตร เจาพนักงานการเกษตร ปฏิบัติงาน - อาวุโส
186 ทั่วไป 4 4-4-002 ปฏิบัติงานเคหกิจการเกษตร เจาพนักงานเคหกิจการเกษตร ปฏิบัติงาน - อาวุโส
187 ทั่วไป 4 4-4-003 ปฏิบัติงานประมง เจาพนักงานประมง ปฏิบัติงาน - อาวุโส
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188 ทั่วไป 4 4-4-004 ปฏิบัติงานปาไม เจาพนักงานปาไม ปฏิบัติงาน - อาวุโส
189 ทั่วไป 4 4-4-005 ปฏิบัติงานสัตวบาล เจาพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน - อาวุโส
190 ทั่วไป 5 4-5-001 ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร เจาพนักงานวิทยาศาสตร ปฏิบัติงาน - อาวุโส
191 ทั่วไป 5 4-5-002 ปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยา เจาพนักงานอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติงาน - อาวุโส
192 ทั่วไป 5 4-5-003 ปฏิบัติงานอุทกวิทยา เจาพนักงานอุทกวิทยา ปฏิบัติงาน - อาวุโส
193 ทั่วไป 6 4-6-001 ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข เจาพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
194 ทั่วไป 6 4-6-002 ปฏิบัติงานเภสัชกรรม เจาพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
195 ทั่วไป 6 4-6-003 ปฏิบัติงานโภชนาการ โภชนากร ปฏิบัติงาน - อาวุโส
196 ทั่วไป 6 4-6-004 ปฏิบัติงานรังสีการแพทย เจาพนักงานรังสีการแพทย ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
197 ทั่วไป 6 4-6-005 ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
198 ทั่วไป 6 4-6-006 ปฏิบัติงานเวชกรรมฟนฟู เจาพนักงานเวชกรรมฟนฟู ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
199 ทั่วไป 6 4-6-007 ปฏิบัติงานสาธารณสุข เจาพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน - อาวุโส
200 ทั่วไป 6 4-6-008 ปฏิบัติงานอาชีวบําบัด เจาพนักงานอาชีวบําบัด ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
201 ทั่วไป 6 4-6-009 พยาบาลเทคนิค พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
202 ทั่วไป 6 4-6-010 สัตวแพทย สัตวแพทย ปฏิบัติงาน - อาวุโส
203 ทั่วไป 7 4-7-001 ชางอาภรณ ชางอาภรณ ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
204 ทั่วไป 7 4-7-002 ปฏิบัติงานชางพิมพ นายชางพิมพ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
205 ทั่วไป 7 4-7-003 ปฏิบัติงานชางศิลป นายชางศิลป ปฏิบัติงาน - อาวุโส
206 ทั่วไป 7 4-7-004 ปฏิบัติงานชางศิลปกรรม นายชางศิลปกรรม ปฏิบัติงาน - ทักษะพิเศษ
207 ทั่วไป 7 4-7-005 ปฏิบัติงานชางหลอ นายชางหลอ ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
208 ทั่วไป 7 4-7-006 ปฏิบัติงานกายอุปกรณ ชางกายอุปกรณ ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
209 ทั่วไป 7 4-7-007 ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ปฏิบัติงาน - อาวุโส
210 ทั่วไป 7 4-7-008 ปฏิบัติงานชางขุดลอก นายชางขุดลอก ปฏิบัติงาน - อาวุโส
211 ทั่วไป 7 4-7-009 ปฏิบัติงานชางเขียนแบบ นายชางเขียนแบบ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
212 ทั่วไป 7 4-7-010 ปฏิบัติงานชางเครื่องกล นายชางเครื่องกล ปฏิบัติงาน - อาวุโส
213 ทั่วไป 7 4-7-011 ปฏิบัติงานชางตรวจสภาพรถ นายชางตรวจสภาพรถ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
214 ทั่วไป 7 4-7-012 ปฏิบัติงานชางทันตกรรม ชางทันตกรรม ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
215 ทั่วไป 7 4-7-013 ปฏิบัติงานชางเทคนิค นายชางเทคนิค ปฏิบัติงาน - อาวุโส
216 ทั่วไป 7 4-7-014 ปฏิบัติงานชางไฟฟา นายชางไฟฟา ปฏิบัติงาน - อาวุโส
217 ทั่วไป 7 4-7-015 ปฏิบัติงานชางภาพ นายชางภาพ ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
218 ทั่วไป 7 4-7-016 ปฏิบัติงานชางโยธา นายชางโยธา ปฏิบัติงาน - อาวุโส
219 ทั่วไป 7 4-7-017 ปฏิบัติงานชางรังวัด นายชางรังวัด ปฏิบัติงาน - อาวุโส
220 ทั่วไป 7 4-7-018 ปฏิบัติงานชางโลหะ นายชางโลหะ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
221 ทั่วไป 7 4-7-019 ปฏิบัติงานชางสํารวจ นายชางสํารวจ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
222 ทั่วไป 7 4-7-020 ปฏิบัติงานชางเหมืองแร นายชางเหมืองแร ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
223 ทั่วไป 7 4-7-021 ปฏิบัติงานชางออกแบบเรือ นายชางออกแบบเรือ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
224 ทั่วไป 7 4-7-022 ปฏิบัติงานชางอากาศยาน นายชางอากาศยาน ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
225 ทั่วไป 7 4-7-023 ปฏิบัติงานตรวจโรงงาน เจาพนักงานตรวจโรงงาน ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
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226 ทั่วไป 7 4-7-024 ปฏิบัติงานลิขิต เจาพนักงานลิขิต ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
227 ทั่วไป 7 4-7-025 ปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ เจาพนักงานออกแบบผลิตภัณฑ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
228 ทั่วไป 7 4-7-026 ปฏิบัติงานชางชลประทาน นายชางชลประทาน ปฏิบัติงาน - อาวุโส
229 ทั่วไป 8 4-8-001 ครูการศึกษาพิเศษ ครูการศึกษาพิเศษ ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
230 ทั่วไป 8 4-8-002 คีตศิลป คีตศิลปน ปฏิบัติงาน - ทักษะพิเศษ
231 ทั่วไป 8 4-8-003 ปฏิบัติงานที่ดิน เจาพนักงานที่ดิน ปฏิบัติงาน - อาวุโส
232 ทั่วไป 8 4-8-004 ดุริยางคศิลป ดุริยางคศิลปน ปฏิบัติงาน - ทักษะพิเศษ
233 ทั่วไป 8 4-8-005 นาฏศิลป นาฏศิลปน ปฏิบัติงาน - ทักษะพิเศษ
234 ทั่วไป 8 4-8-006 ปฏิบัติงานการศาสนา เจาพนักงานการศาสนา ปฏิบัติงาน - อาวุโส
235 ทั่วไป 8 4-8-007 ปฏิบัติงานชวยนักจดหมายเหตุ เจาพนักงานจดหมายเหตุ ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
236 ทั่วไป 8 4-8-008 ปฏิบัติงานประเมินราคาทรัพยสิน เจาพนักงานประเมินราคาทรัพยสิน ปฏิบัติงาน - อาวุโส
237 ทั่วไป 8 4-8-009 ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน - อาวุโส
238 ทั่วไป 8 4-8-010 ปฏิบัติงานพัฒนาฝมือแรงงาน เจาพนักงานพัฒนาฝมือแรงงาน ปฏิบัติงาน - อาวุโส
239 ทั่วไป 8 4-8-011 ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม เจาพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
240 ทั่วไป 8 4-8-012 ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ เจาพนักงานพิพิธภัณฑ ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
241 ทั่วไป 8 4-8-013 ปฏิบัติงานแรงงาน เจาพนักงานแรงงาน ปฏิบัติงาน - อาวุโส
242 ทั่วไป 8 4-8-014 ปฏิบัติงานวัฒนธรรม เจาพนักงานวัฒนธรรม ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
243 ทั่วไป 8 4-8-015 ปฏิบัติงานหองสมุด เจาพนักงานหองสมุด ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน
244 ทั่วไป 8 4-8-016 ปฏิบัติงานอบรมและฝกวิชาชีพ เจาพนักงานอบรมและฝกวิชาชีพ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
245 ทั่วไป 8 4-8-017 อนุศาสน อนุศาสนาจารย ปฏิบัติงาน - อาวุโส

           กลุมอาชีพ 1  หมายถึง  กลุมอาชีพบริหาร อํานวยการ ธุรการ งานสถิติ งานนิติการ งานการทูตและตางประเทศ

           กลุมอาชีพ 2 หมายถึง  กลุมอาชีพการคลัง การเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม

           กลุมอาชีพ 3 หมายถึง  กลุมอาชีพคมนาคม ขนสง และติดตอส่ือสาร

           กลุมอาชีพ 4 หมายถึง กลุมอาชีพเกษตรกรรม

           กลุมอาชีพ 5 หมายถึง กลุมอาชีพวิทยาศาสตร

           กลุมอาชีพ 6 หมายถึง กลุมอาชีพแพทย พยาบาลและสาธารณสุข

           กลุมอาชีพ 7 หมายถึง กลุมอาชีพวิศวกรรม สถาปตยกรรม และชางเทคนิคตาง ๆ

           กลุมอาชีพ 8 หมายถึง กลุมอาชีพการศึกษา ศิลป สังคม และการพัฒนาชุมชน

หมายเหตุ    คําอธิบายรหัสกลุมอาชีพในบัญชีมาตรฐานกําหนดตําแหนง  ดังน้ี
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