


หลักการ
ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (แทง)

ไว้เป็นกลุ่มอาชีพ แอะสายงาน ((ะ๒รร ร6ฝ6ร) เดียวกัน 
เพ่ือประโยชน์ในการกำหนดคฌสมบตขิองบุคคอ 
ที่จะดำรงตำแหน่งไว้!นกลุ่มเดียวกัน แอะมีความก้าวหน้าในสายงาน 
เพื่อใช้คนใหลรงยัชงใน

5* เป็นการจำแนกความฮาคง่ายของงานออก!ป็นระดํบ 
โดฟเรฟที!*นงในไว้!ปีนนาดรฐานเปรียบ!ทีอบ 

*** !น้นคใรน่งผยเโมคฑธิ๋ซุยงงในในตำแหน่งฝัาองาบด่าง ๆ
^ -X-.-.............. . -      ---------- ------------- ---- - ----- -- - - -- - 

ะ^^ะ

—



I 1

๑.วางแผน

วงจร
การบรหาร 

ผลการปฏิบัต ิ
ราชการ

กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(? 6 ฝ ๖!ฯฑ&เ!06 IV!&11^ 6̂1X10111 ?1006รร)

— -'



ระ®โบ เช ี่ยวซ าญ  
(ระ®โบ 9)

ระดัน
ช ำน าญ ก าร พ ๊เศ ษระดัน อาว ุโส

(ระ®โน 7) (ระดัน 8)
ระดับ ช ำน าญ งาน ระดัน ช ำน าญ ก าร

(ระดัน 5 - 6 ) (ระ®โบ 6 - 7 )
ระดัน ป ่ฎน ้ตงาน ระ®โบ ปฏ ิบ ้ต ัการ

(ระ®โน 1 - 4 ) (ระ®โบ 3 - 5 )

ท้วไป ร ซ าก าร /ร ซ าซ พ
V -/

)
*

* จ ํๆแน กกล ุ่ฆ ต ํๆแห น ่งเฃ ีน  4  ประเภท อ ิส ระจาก ก ้น
* แต ่ละกล ุ่ม ม ี 3 - 4  ระด ้น แ ต ก ต ่า ง ก ้น ต า ม ค ่า ง า น  

แ ล ะ โค ร ง ส ร าง ก าร ท ำง าน ใน อ ง ค ์ก ร
* ม ีบ ัญ ช ีเง ิน เต ่อ น พ ิ้น ฐ าน แ ย ก แ ต ่ล ะ ก ล ุ่ม
* ก ำห น ด ซ ื่อ เรย ก ระต ้ม ต ำแห น ่งแท น ต ่อ เล ฃ

ระด้น สูง
(ระด'บ 9)

ระด้น กลๆง  
(ระด้น 8)
ระด้น ด้น 

(ระด้น 6 - 7)

อำนวยการท ้องกน
V -.7

ระด้น สูง
(ระด ั บ9-10)

ะ ระดับ ก ล าง
ะ (ระดับ 8)
- ~ ....................... .................... ....................................... .....

ระดัน ดัน
(ระด ั บ6 - 7 )

-------------------------------------------------------------------------- ^

น ร ๊การท ้องกน



ไ }

บั{ข!!ปรับป^สไขงานจากร;:บุบข เจนระฆฆ๗ ง (ธเ-ออช๒แใช)
มาคร]] านกิาหมคตำแหนง่บัจ^บัน{ร:;บบข) นาครเานกิาหนคตำแหน่งใหม่(ระบบแท่ง)

ส่าคบ
ช©สา11งาน ขอคำแหนง ประเภท ระคน รอสายงาน ขอตำแหน่งไนสายงาน ขอตำแหน่งไนสารบริหารงาน ประเภท ระคบ

1 นํกบไทา:งในองกกใรบ:ทา:ส่วน?ง*ว* นักบ่ริหารงานองกการบริหารส่วนวิงหว้ค บรํหาร 6 -9 ปกัค/รองปสัค ยบ!.
2 นักบริหารงานเทศบาค นกัฆ!หา!งาน!ทศบาส บริหาร 6-10 บริหารงานท้องก๋ึน นักบริหารงานท่ัองก๋ึน ปกัค/รองปกัคเทสบาส

บริหารท้องก๋ึน ค’'น - ชุง
3 นักบริหารงในเมองท้ทยา นักบริหารงานเมองท้ทยา บริหาร 6 -10 ปสัค/รองปล้คเนองท้ทยา
4 นกบ:ทา:งานองกกา:บ่:หารส่วนคำ,ชล นักบริหารงาน องศกา!บริหารส่วนคำบส บริหาร 6 -8 ปสัค/รองปสัค อบค.
5 บ!่!ไ!!ง!นทัว่ไป นักบริหารงานท่ัวไป บรหาร 6 -9 บริหารงานท่ัวไป นักบริหารงานท่ัวไป หน.ฟ้าช/ผซ.กอง/ผอ.ส่านัก/ อ่านายกา!ท้องก๋ึน คน้-ชงุบ!หา!งานนโยบายแสะแผน นักบริหาร งามนโยบายแสะแผน บริหาร 6 -9 หน.ส่านักปสัค
6 ข!ห!!งาน(ใใ!คลงํ นกบรหารงานการกส่ง บรหาร 6 -9 ปรหารงานการคส่ง นกบรหารงานการกลง หน.ท่าย/ผย.กอง/ผอ.ส่านัก อ่านวยคา!ท้องก๋ึน คน้-ชงุ
7 บรหารงานช่าง - นักบริหารงานช่าง บรํหาร 6 -9 บรหารงานช่าง นกบรหารงานช่าง หน.ฟ้าฃ/ผอ.กอง/ผอ.ส่านัก อำนายสใรท้องก๋ึน คน้-ชงุ
2 บริหารงานสา*ารเใเชุข นักบริหารงานสาสา!ณชุ!! บ่รหาร 6 -9 บริหารงานสาธาร01ชุไ) นํ'กบรหารงานสาธารณสุ[ข หน.ฟ้าข/ผอ.กอง/ผย.ฟ้านัก อ่านายการท้องก๋ึน คน้-ชงุ
9 บ!หใ!งานสวศัคกิ!!กงัคน นกับริหารงานศวัศคกิา!กงัคม บรหาร 6 -9 บรหารงานสวสคํการส่งคม นักบริหารงานสว้สคิการกังคม หน.ฟ้าย/ผอ.กอง/ผอ.ส่านัก อ่านวยการท้องก๋ึน คน้-ชงุ
10 บ!่หา!งานป!ะปา นักบริหารงานประปา บรหาร 6 -9 บริหารงานประปา นักบริหารงานประปา หน.ฟ้ายก)อ.กอง/ผอ.ส่านัก อำนวยการท้องก๋ึน คน้-ชงุ
11 บริหารการคิกษใ นกับริหารกา!คิกษา บริหาร 6 -9 บริหารงานคิกบา นกบ่รหารงานศกษา หน.ฟ้าย/ผอ.กอง/ผอ.สำนัก อ่านวยการท้องก๋ึน คน้-ชงุ
12 บรหารงานช่างสุ[ขาภบาล นกบ:หารงานช่างสุ[ขากบาล บรหาร 6 -9 บรหารงานช่างสุ[ขาภบาล นกปรหารงานช่างศขากบาล หน.ฟ้าฮ/ผอ.กอง/ผอ.ส่านัก อ่านรอกา!ท้องก๋ึน คน้-ชงุ
13 บริหารงานกา!!กบค! นกับริหารงานกา!เกษคร บรหาร 6 -9 บรหารงานเกษฅร นกบรหารงานเกษคร หน.ฟ้าย/ผอ.กอง/ผอ.สำนัก อำนวยการท้องก๋ึน คน้-ชงุ
14 วิเคราะห์นโยบายแสะแผน เวิาหนำรํใวิเคราะห์นใชบาย(เละแผน ท่ัวไป 3 -7 วิเคราะห์นโยบายแสะแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วราการ ปฎิบํคิการ - เข๋ัยวซาญ
15 ว*ยการ?รา?ร นกว*อการ*รา*ร ท่ัวไป 3-7
16 นศการ นคํกร ท่ัวไป 3 -8 นตการ นคํกร วราการ ปฏิบัติการ - เขึย๋วขาญ
17 ร!ิ11กา!ประ!ากมัพน้* นักวิ!ไาการประ!กกัมท้น* ท่ัวไป 3 -7 ประ!ทกันท้น* นักประ!ทกัมท้น* วิขาการ ปฏบิตักิาร-เขํย่วขาส!ุ
18 ระบบงานคอมหิวเคย! เวิาหนำรํใระบบงานกอมหิวเคอร ท่ัวไป 3 -8 วราการคอมพํวเคอร นกวรโการคอมหวเคอร์ วรใการ ปฏิบัติการ - เขัย๋วากญ
19 การเท่ัาหนัาท่ํ บุคลากร ท่ัวไป 3 -7 การเค้าหนำรํ! นักทรัหยากรบุคคล วราการ ปฐบํติการ - เขึย่วขาญ
20 เสขาบุการและบริหารท่ัวไป เวิาหนำรํใบริหารงานท่ัวไป ท่ัวไป 3 -7 เสขาบุการและวิคการงานท่ัวไป นักวิ'คการงานท่ัวไป วชาการ ปฏิบัติการ - เขึย๋วขาญ
21 เท่ัาหนัาร็ใบ!หา!งานทะเบียนแสะบัค! เวิาหนำรํ!บริหารงานทะเบียนแสะบัคร ท่ัวไป 3 -7 วิคการงานทะเบียนแสะบัคร นก*คการงานฑะเบอนและบตร วราการ ปฏิบัติการ - เขีย๋วขาญ
22 วขาการทฒนาการฟองเฑ๋ึขว นกวขาการห์ฒนาการฟอง*ท๋ึชว ท่ัวไป 3 -7 พฒนาการฟองเท่ึอว ปฏบิตักิาร-เขึย่วขาอ!ุ
23 ห์#เนาการท,องเทยว นักท้ฒนาการท่องเรำยว ท่ัวไป 3 -7
24 ท้*นา!(มขน นกฟ'ฒนาชุมรน ท่ัวไป 3 -7 พฒนาชุมรน นกฟฒนาชุมรน วิขาการ ปฏบิตัภิาร-เขํย่วขาอ!ุ
25 สงถมสงเคราะห์ นักกังคมสงเคราะห์ ท่ัวไป 3 -7 กังคมสงเคราะห์ นักกังคมสงเคราะห์ วราการ ปฏิบัติการ - เข๋ียวขาสุ!



บู้'อุ)*ป!บป?งสาชง!นจ!ก!:นบ* เจน!:บ ุบแท่ง โ81-08(1̂ 9111})

กำคับ
ม!ค!{านก!ิสนศคำแสนง่น ัจ{บัน (วะบบ*) น!ค!!!นก!ิสนศค!ํแสนง่ใสม ่(ง:บบแทง่)

ช©ธน!*ไน ช©คำแหบ่ง ป !:เกก ระคับ ช©สายงาน *อคํนเสน่งไนส!อง!น ช๋ึอคํ!นหน่งในก!!บงิส!!ง!น ป!:เกส ระคับ
26 ว*ิากา51?กษ! นกัว*ิ!ก!!?!กษ! ท่ัวไป 3 -7 ว*ิ!กา!สก่ษ! นกัว*ิ!ก!!สก่ษ! วาทการ ปฐบคํกิ!! - |*ขว*ใญ
27 สนัทน!ก!! เก!่สนาัทํส่นัทน!ก!! ท่ัวไป 3 -7 สนทนาการ นักลนทนาการ วากการ ปฎบิค่กิ!! - 1*ยว*!อุ)
28 บ !!811วิกษ์ บรรณาร้กษ ท่ัวไป 3 -7 บรรณารักบ่, บรรณารกบ วากการ ปฐบํกิกา! - 1เ1น1ชุ)กไ!ทํเศษ
29 ว*ิ!ก!!ๆ*น*ร!ม นกวากการวัฒนธรรม ท่ัวไป 3 -7 วากการวัฒนธรรม นกัว*ิ!ก!!วศัเน*!!ม วากการ ปฐบกํกิ!! - 1*ยว*!ญ
30 เก่าทนักงาน!ทศกิ* เก่าสนักง!นเทศกิ* ท่ัวไป 3 -7 วัคการงานเทสกช นักวัคการงานเทสกํช วากการ ปฐบคํกิ!!-1*อว*!อ)ุ
31 นกัฟอ้งกน่บ!ร!ทาส!*!!ผกย่ นกัฟอ้งกนับ!!เท!ส!*!!ณกอ่ ท่ัวไป 3 -7 ฟอ้งกน่บ!!เท!ส!*!รณกอ่ นกัฟอ้งกน่บ!!เท!ส!*!!ณกอ่ วากการ ปฐบคํกิ!! - เ*อว*!อ)ุ
32 ว*ิ!ก!!หสัอุ นักวากการพสชุ ท่ัวไป 3 -7 วาทการท้สชุ นักวาทการพสชุ วากการ ปปบ็ค้กิ!! - เ*ย!*ใอ)ุ
33 วากการคลง นักวากการกลง ท่ัวไป 3 -7 วำทการกลง นักวากการกลง วาทการ ปฎบิค้กิ!!-เ*ยว*!ช)ุ
34 ว*ิ!ก!!*คเกบิ!!ยไก่ นกัว*ิ!ก!!*คเกบิ!!อไก่ ท่ัวไป 3 -7 ว*ิ!ก!!*ศเกบิ!!อไก่ นกัว*ิ!ก!!*ศเกบิ!!อไก่ วากการ ปฎบํค้กิ!! - เ*ชว*!อ)ุ
35 ว*ิ!ก!!1!น118ะนัญ* นกัว*ิ!กา!เงินแส:นณัสุ่ ท่ัวไป 3 -7 วากการเงนและนัญชึ นักวัากการเงนและบญช วาทการ ปฎบิค้กิ!!-1*ยว*!อ)ุ
36 ศ!ว*สอบก!ซโน นกัว*ิ!ก!!ศ!ว*สอบก!ซไน ท่ัวไป 3 -7 ศ!ว*สอบกๆยใน นกัว*ิ!ก!!ศ!ว*สอบภ!อไน วาทการ ปฐ!!คกิ!! - เ*ยวุ*!อ)ุ
37 วิ*!กา!สง่เสวิมเ}ขกาท นกัว*ิ!ก!!สง่เส!ม!}*ก!ห ท่ัวไป 3 -7 วากการสาธารณธุช นักวาทการสาธารณธุช วาทการ ปฐบคํกิ!!-|*ยว*!ฌ ฺ
38 ว*ิ!ก!!ส!*!!ณ !!* นกัว*ิ!ก!!ส!*!!ณ!}* ท่ัวไป 3 -7
39 ว*ิ!ก!!!!*!กบิ!ล นกัว*ิ!ก!!!}*!กบิ!ส ท่ัวไป 3 -7 วาทการชุขากบาล นักวชาการชุชาภบาล วากการ ปฐบคํกิ!! - 1*ขว*1ชุ)
40 ว*ิ!ก!! ส่งแวศก่อบ นกัว*ิ!ก!!สง่แวศกอ่ฆ ท่ัวไป 3 -7 ว*ิ!ก!!สํง่แวศกอ่ม นกัว*ิ!ก!!สง์แวคกอ่ม วากการ ปฐบค้กิ!! - เ*อว*!อ)ุ
41 ว*ิ!ก!!สวนสา*!!ณ: นกัว*ิ!ก!!สวนส!*!!ณ: ท่ัวไป 3 -7 วากการสวบสาธารณะ. นักวาทการสวนสาธารณะ วาทการ ปฎบิ'คกิ!! - 1*ยวุ*!ญ
42 วทยาสาสคร นักวํทยาสาสฅร ท่ัวไป 3 -8 วทยาสาสคร นักวทยาสาสคร์ วำกการ ปฐบค้กิ!!-เ*ขว*!อ)ุ
43 วราการวทยาสาสครการแพทย์ นักวากการวทยาสาสครการแพทย์ ท่ัวไป 3 -8

วทยาสาสครการแพทย์ นกัวทิอ!ส!สศ!ก!!แสทอ วากการ ปฐปคกิ!!-1*0ว*าอ)ุ44 วทยาสาสคร์การแพทย์ นกัวิทอ!สใสศ!ก!!แสทอ ท่ัวไป 3 -8
45 แพทย์ นายแพทย์ ว*ิ!*ส 4 -9 แพทย์ นายแพทย์ วาทการ ปฎบิค้กิ!!-1*ยว*าช)ุ
46 ทนตแพทย์ ทบคแพทย์ วัาทรพ 4 -9 ทนคแพทย์ ทน้*แพทย์ วาท การ ปฐบคํกิ!!-เ*ษว*!ช)ุ
47 ทซ!บ!ส ทยาบาล ว*ิ!*ท 3 -8 พยาบาล พยาบาล วากการ ปฎบิคกิ!!-|*0ว*1ญ
48 เกส*ัก!!ม เภส*ัก! วำกชพ 3 -8 เกส*ัก!!ม เกส*ัก! วาทการ ปฐปค้กิ!!-1*ขว*1อ)ุ
49 ว*ิ!ก!!อ!*วฟ!้นศั นัก©าชวบ่าบค ท่ัวไป 3 -7 ว*ิ!ก!!อ!*วป!นคั นักอาชวบำนัค วาท การ ปฐบ่กิก!! - *วน!ชุ|01!สิเศษ
50 ก!อก!ส!!!นกั นักก!อก!สน!ัฃศั วาก*พ 3 -8 กายภาพบำนัค นักกายภาพบำนัค วากการ ปฐบศัก!!-1*0ว*10)
51 ก!!แสทอแกนไทอ นักก!!แสทอแมนไทอ ท่ัวไป 3-8 แสทอแผนไทอ แสทอแมนไทย วากการ ปฐบค่กิ!!-1*ยว*!ญ



ฃัณฺชีปรับป-?ง?โใยงานจาก*;:บน3  เจ'ผุ*ะบฆแท่ง (81-03(11)8011)

จาดบ
มาค*ฐานกำหนคก่าแหน่งง่!จฐฃัน(ระบบ?) มาครฐานกำหนคก่นเหน่งใหม่(ระบบแก่ง)

ช®สาซงาน *8คำแหบง่ ประเภท ระคน ซอสาชงใน สิอก่นเหน่งโนสายงาน *8ก่นเหน่งในลารม่ริหารงาน ประเภท ระคับ
52 รังชีการแหทอ นักรัง ชีการแห ทอ วิชาชีพ 3 -8 วิ*าการรังสิการแหทย นักรังสิการแหทย วิชาการ ปฐบ้ติการ - เ*ซว*าชุ
53 เทคนกการแหทอ์ นักเทกนกการแพทอ วิชาชีพ 3 -8 เทคนกการแหทอ นักเทกนกการแหทอ วิชาการ ปฎปิตกิาร-เสีป่วีราชุ
54 สัค')แบ7)0 นายสัควแหทอ วิชาชีพ 4 -9 นาปีสัศวแหาเย นาปีสัควแหฑฃ์ วิชาการ ปฐป้ติการ - !*ยว*าชุ
55 วิ'*าการประนง นกัวิ*ากา:ประบง ท่ัวไป 3 -8 วิ*าการประมง นักวิ*วการประมง วิชาการ ปฐปติการ - เ*ชว*าญ
56 วิชาการเกษดร นักวิชาการเกษดร ท่ัวโป 2 -7 วิชาการเกษดร นักวิ*าการเกษคร วิชาการ ปฐ!!ติการ - เ*ยว*าชุ
57 แงเมอง นักสังเมอง ทัว่!ป 2 -7 นังเมอง นักผัง!มอง วิชาการ ปฐฆต่กิาร-เ*ปวี*าอ)ุ
58 วิศวกรโบ*ใ วิศวกรใย*า วราชห 3 -9 วิศวกรโข*า วิศวกรโย*า วิชาการ ปฐฟต้กิาร-เ*ขว*ใธ)ุ
59 วิศวกรเคร่ืองกล วิศวกรเกร่ืองกล - วราชห 3 -9 วิศวกรเกรองกล วิศวกรเกรองกล วิชาการ ปฐบํติก!ร-1*ษวไทชุ)
60 วิศวกร!ฟฟ้า วิศวกร!ฟฟ่า้ วิชาชีพ 3 -9 วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรไฟ วิชาการ ปฐป้ติการ - เ*ยว*าชุ
61 วิศวกรชุ*าภํบาบ วิศวกรชุ*,)าภิบาล วิชาชีพ 3 -9 วิศวกร^ขากบาล วิศวกรชุ*าภิบาล วิชาการ ปฐปติการ - เ*ยวไทชุ)62 วิศวกรสิงแวคสัอม วิศวกรสิงแวคลอม ทัว่!ป 3 -7
63 สอาป็คปีกรรม สอาปน้ก วิชาชีห 3 -9 สกาป็คยกรรม สกาปนิก ' วิชาการ ปฐปติการ - เ*01*าช)ุ64 สกาปนิก สกาปนิก วิชาชีพ 3 -9

- - - * วิเทศส้มหิน* นักวิเทศสับหิน* วิชาการ ปฐน่คิลาว - ร่!มาชุ/ลาร!นิหน
- - - วิชาการหาณิ ชย์ นักวิ*าการหา®*ข วิชาการ ปฐบ่คิลาร ■ ร่าน-!ชุ!โก!หิแรษ
- , : - - สัด!นาการกีฬา นักสัฒนาการกีฬา •- :̂; วิชาการ ปฐบต้กิาร-เชชว*าชุ
- - - ภณฑารักบ กณฑารักบ วิชาการ ปฐปติการ - เ*ปวี*าชุ/
- - - ใภ*นาการ นักโก*นาการ ว*าการ ปฐบ่คิการ-ร่าบ!ทุ/ลารทิเหน
- - - รัดการงานราง นฺกร้คการงานช่าง วิชาการ ปฏํมํคิลาร - ร่!นาญล!!■ เร่เหษ

- - - - ปฐปติงานเว*กรรมสินฟุ เร้าหนักงานเว*กรรมสินฟุ ทัว่!ป ปฐปตงิาน- ชา่นาชงุาน
- - - ปฐปติงวนเว*สถิติ เร้าหนักงานเว*สถิติ ทัว่!ป ปฐ■ นิติงาน - อา-)ไส

65 เร้าพนักงานการสลัง เร้าทนักงานการกอัง ท่ัวโป 2 -6
ปฎบ่ติงานการกลัง เร้าหนักงานการกอัง ท่ัวไป ปฎิปติงาน - อา)ใส66 เร้!หนัาท๋ีการกลัง เร้าหนัๆท๋ึการคลัง ทัว่!ป 1 -5

67 เร้าหนักงานการเงินแอะนัญสิ เร้าหนักงาบการเงินและบ้ชุเ* ทัว่!ป 2 -6 ปฏิม่ติงานการเงินแล;บํญสิ เร้าหนักงานการเงินและบิญสิ ท่ัวไป ปฐป้ติงาน - อารุโส68 เร้เหนัาสิการเงินและป'ญสิ เร้าหนาท่ํการเงินและนัชุสิ ทัว่!ป 1-5

(  I
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สำดโบ
มากรฐานกำหน*เต่าแหนง่นจ้)บัน(ระบบวิ) นากรฐานกำหนคศ่าแหน่งไหม่ (ระบบแท่ง)

ช0เโใ0งาน ชฬ■ ณหน่ง ประเกท ระดับ ช©สใซงาน ร่ํอตำแหน่งในสายงาน รสตำแหน่งในการมวิหารงาน ประเกท ใะคบ
69 เร้าหนักงานจัคเกิบรายไต่, เร้าหนกังานร้ศเกิขรายไต่ ท่ัวไป 2 -6

ปฏิบัติงานจํคเกิบรายไต่ เร้าหนักงานรัตเกบราอไดั ท่ัวไป ปฏิบัติงาน - อา')โส70 เร้าหนา้ทึร้๋ตเกิบรายไต่ เร้าหนา้ทํร้่ศเกบิราย!ต่ ท่ัวไป 1-5
71 เร้าหนักงาบหสัคุ เร้าหนักงานหัสชุ ท่ัวไป 2 -6

ปฎิปติงานหัสชุ เร้าหนักงานหัสชุ ท่ัวไป ปฏบัิตงิาน-อาๅโส72 เร้าหน้าทีเหสธุ เร้าหน้าท๋ัหัสอุ ท่ัวไป 1-5
73 เร้าพนักงานธุร การ เร้าหนักงานธุรการ ท่ัวไป 2 -6
74 เร้าหน้าท๋ึธุรการ เร้าหน้าท่ํธุรการ ท่ัวไป 1-5 ปฏิบัติงานธุรการ เร้าหนักงานธุรการ ท่ัวไป ปฏิบัติงาน - อา)ไส
73 เร้าหน้าฑิปันทีกขอนุล เร้าหน้าทีนันทีกร้อนุส หัวไป 1 -5
76 เร้าหนกังานทะฌยีน เร้าหนักงานทะเบียน ท่ัวไป 2 -6 ปฎิปติงานทะเบียน เร้าหนักงานทะเบียน ท่ัวไป ปฏิบัติงาน - อา-)โส77 เร้าหน้าร็โทะเบียน เร้าหน้าท๋ัทะเบียน ท่ัวไป 1-5
78 เร้าหนา้ทีเทศกิ9 เร้าหน้าทีเทสกิจ - * 1 3 " 1-5 ปฏิบัติงานเฑสกิจ เร้าหนักงานเทสกิ* หัวไป ปฏิบัติงาน - อา-}ไส
79 เร้เหนักงานป๋ยงก้นแส:บรรเทา(11ราง*ภัย เร้าทน็กงานน้®งภันแส:บรรเทาสา*ารณภัย หัวไป 2 -6 ปฎงองในฟ้&™นข*ไะชรนทาโทรใร011โซเ(าหนกงไนฟ้องก้นและชรร๓าสาราร011ใข์ ท่ัวไป ปฏิบัติงาน - อา')ไส80 เร้าหน้าทีน้องกันแส:บรรเทาสา*ารจเภัย เร้าหน้าทีน้องกันแสะบรรเทาสา*ารสเภัย หัวไป 1-5
81 เร้าทนักงานประรากับหนั*' เร้าหนักงานประไทกันหัน* หัวไป 2 -6

ปฏิบตงานประราสัมหัน* เร้าหนักงานประรากัมหัน* ท่ัวไป ปฏิบัติงาน-อา-)โส82 เร้าหน้าฑ๋ัประไกกันหัน* เร้าหน้าริ!ประรากัมหัน* ท่ัวไป 1-5
83 เร้าหนักงานประปา เร้าหนักงานประปา หัวไป 2 -6

ปฎิปติงานประปา เร้าหนักงานประปา ท่ัวไป ปฏิบัติงาน - อทุโ่ส่84 เร้าหน้าทีประปา เร้าหน้าทีประปา หัวไป 1-5
83 เร้าหนักงานโกไ(นาการ - เร้าหนักงานไกไ(นาการ ท่ัวไป 2 -6 ปฎิ!ริติงานโกรนการ โกรนากร ท่ัวไป ปฏิบัติงาน - อารุโส
86 เร้าหน้าทีใกไ(นาการ เร้าหน้าทีโก•รนาการ ท่ัวไป 1-5
87 เร้าหนักงานหัฒนาชุนไ(น เร้าหนักงานหัฒนาชุม■ รน ท่ัวไป 2 -6

ปฎิป้ติงานหัฒนาชุมรน เร้าหนกังานห*ันาชุม*น ท่ัวไป ปฏิบัติงาน - อารุโส
88 เร้าหนา้ทึห่*ันาชมุรน เร้าหน้าท๋ึหัศเนาชุมรน ท่ัวไป 1 -5
89 เร้าหนักงานวิทยาสาสตรั เร้าหนักงานวิทยาสาสศร์ ท่ัวไป 2 -6 ปฏิบัติงานวิทยาสาสตร์ เจาทนกงในวฑฃาสาสตร ท่ัวไป ปฏิบัติงาน - อา)โส
90 เร้าหน้าท่ึวิทซาศาศศร เร้าหน้าริ!วิทยาศาสตร์ ท่ัวไป 1 -5
91 เร้าหนักงานวิทยาสาสศร่การแหทยํ เร้าหนักงานวิทยาศาสตร์ การแหทย่ หัวไป 2 -6

ปฏิบัติงานวิทยาสาสตรัการแหฑย่ เร้าหนักงานวิทยาสาสฅรัการแหฑย ท่ัวไป ปฏบิตังิาน-อทโุส92 เร้าหน้าท๋ัวิฑยาศาสคร้การแหทย เร้าหน้าริ!วิทยาสาสตร์การแททบั ท่ัวไป 1-5
93 รังสีการแททย เร้าหน้าริ!รังสีการแหทย ท่ัวไป 2 -6 ปฏิบัติงานรังสีการแหทย เร้าหนักงานรังสีการแหทย ท่ัวไป ปฏบิตังิาม-อา)โส
94 รังสีเทกบัก เร้าหนา้ทีเอิกเรย์ "ท ? ผ -ิ 1-5
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ม!ศรฐานกำพนคลำแหบ่ง{โ'อสุบัน(ระบน'สี) มากรฐานส่าหนคลำแหน่งใหม่ (ระขบแพ่ง)

ช0เทยงใน สอลํหเหน่ง ประเภท ระคบ ช๋ึยสใยงาน สอลำแหบ่งไนสาสงาน สอกํนเหน่ง'ในการม่รหารงาน ประเภท วะคับ
95 หฃาบาณฑคนก หซใบาณทคนก นัวไป 2 -6

นัวไป่96 เจ้าหน้าทิหยาบาล เจ้าหน้าทิพอาบาล นัวไป 1-5 พยาบาลเทอนิก พยาบาลเทกนํก ปฎิบ่กิงาน - อทใุส
97 ภสุงครรกสาธารณสุข ผชุงกรรกสาธารณสุข นัวไป 1-5
98 'ทันคศา1 ใรณแข ทันคสาธาร©ชุข นัวไป 2 -6 ปฎิบํกิงานทันคสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันคสาธารณสุข นัวไป ปฎิบํกิงาน - อทใุส
99 ทันคานามย ทันผานามฃ นัวไป 2 -6
100 ส่วยษ!®,สกร ผู้ส่วยเภส้สการ นัวไป 1-5 ปฎิบํคงานเภสํสกรรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม นัวไป ปฎบิกํงิาบ-อทโุส
101 เธาหนกงานเภส*กรรม เจ้าพนักงานเภส่สกรรม นัวไป 2 -6
102 เจ้าหนักงานสา.ธาร ผสุขชุมสน เจ้าพนักงานสาธารณชุขชุมชน นัวไป 2 -6
103 เจ้าหน้า?ใสาธารณสุขชุมสน เจ้าหนา้?เสาธารฌสุขชุม*น นัวไป 1-5 ปฐขกิงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข นัวไป ปฎ้บํกิงาน-อา-)ไส
104 เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขกาพ เจ้าพนักงานส่งเสริมธุขภาพ นัวไป 2 -6
105 เจ้าหน้า?)ส่งเสริมสุขกาพ เจ้าหน้า?าส่งเสริมสุขภาพ นัวไป 1-5
106 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล เจ้าพนักงานสุขาภิบาล นัวไป 2 -6 ปฐบ้กิงานสุขาภิบาล เจ้าพนักงาบสุขาภิบาล นัวไป ปฎบิกํงิาน-อทไุส
107 เจ้าหน้า?)สุขาภิบาส เจ้าหน้า?!สุขาภิบาล นัวไป 1-5
108 เจ้าพนักงานสัควบาส เจ้าพนักงานสํควบาล นัวไป 2 -6 ปฎิบ้ศิงานสัควบาล เจ้าพนักงานสักวบาล นัวไป ปฎนิก้งิาน-อทโุส
109 เจ้าหน้าท๋ัส้ตาบาล เจ้าหน้า?าสัควบาล นัวไป 1-5
110 สัควแหท* สควแหฑย์ นัวไป 2 -6 สัควแพทอ์ สัควแพท® นัวไป ปฎบิกํงิาน-อทโุส
111 เจ้าพนักงานการเกนคร เจ้าพนักงานการเกษคร นัวไป 2 -6 ปฐบํกิงานการเกมกร เจ้าพนักงานการเกมกร นัวไป่ ปฎนิก้งิาน-อทไุส
112 เจ้าหน้าท๋ัการเกษตร เจ้าหน้า?)การเกนคร นัวไป 1-5
113 เจ้าพนักงานสวนสาธาร0เะ เจ้าพนกังานสวนสาธารณ: นัวไป 2 -6 ปฐบ้กิงานสวนสาธารณะ เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ นัวไป ปฎ้บ้กิงาน-สำนาชุ!งาน
114 เจ้าหน้า?)สาสาธารณะ เจ้าหนา้ทืส่วนสาธารณ: นัวไป 1-5
115 เจ้าพนักงานประบง เจ้าพนักงานประมง นัวไป 2-6 ปฎิบ้กิงานประมง เจ้าพนักงานประมง นัวไป ปฎนิกังิาน-อทใุส
116 เจ้าหน้าท่ึประนง เจ้าหน้า?)ประมง นัวโป 1-5
117 เจ้าพนักงาบน้องสยุค เจ้าพนักงามนอ้งสยุค นัวไป 2 -6 ปฎํบํกิงานน้องสยุค เจ้าพนักงานน้องสยุค นัวไป ปฎํบ้กิงาม - สำนาชุ!งาม
118 เจ้าหน้า?!น้องสยุค เจ้าหนา้?)น้องสยุค นัวไป 1-5
119 เจ้าพนักงานชุน01อาวสน เจ้าพนักงานชุนอเอาว*น นัวไป 2-6 ปฎิบ่กิงานชุนยเอาวสน เจ้าพนักงานชุนยเอาว*น นัวไป ปฎิษ้กิงาน-ชำนาญงาน
120 เจ้าหน้า?)ชุน®เ®าวสน เจ้าหน้าทิภูนอ‘เอาวสน นัวไป 1-5
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นาครฐานกำหนคคำแหบ่งฟ้อ^)บัน(ระบบซิ) นาคร5านกำหนกคำแหบ่งใหม่(ระบบแท่ง)
ช©ยายงาน ช©คำ!เหม่ง ประเภท ระค้เบ ขอสายงาน ขอคำแหบ่งในสายงาน ขีอคำแหบ่งโนการบริหารงาน ประเภท ระคํฃ

121 เร่าพนักงานส่งเสริมภารท่องเท่ียว เร่าหนกังานสง่เสริมกา!ทอ่งเทีย่ว •ท'วไป 2 -6 ปฎํบํติงานส่งเสริมการท่องเท่ียว เร่เพนักงานสง่เสริมการท่องเท่ียว ท่ัวไป ปฎิบ้ติงาน-ขำนาชุ!งาน122 เร่าหน้าท่ีส่งเสริมการท่อ4เทีย่ว เร่าหน้าท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว ท่ัวไป 1-5
123 บา*)ร่างโยธา นาซร่างโยรา ท่ัวไป 2 -6 ปฎิบ้ติงานร่างโยธา นายร่างโยธา ท่ัวไป ปฏิบัติงาน-อา-]โส12-1 รา่งใยรา ร่างโยรา ท่ัวไป 1-5
125 นายร่างไฟฟา้ นายร่างไฟฟา้ ท่ัวไป 2 -6

ปฎิบติงานไฟฟ้า นายร่างไฟฟา้ ท่ัวโป ปฏิบัติงาน-อา-)โส126 •ส่างไฟฟ้า ร่างไฟฟา้ ท่ัวไป 1-5
127 ม!*เร่!งสำรวธ นายร่างสำรวธ ท่ัวไป 2 -6

ปฎิบ่ติงามร่างสำรวร นายร่างสำรวข ท่ัวไป ปฏิบัติงาน-อา-)โส128 ร่างส่ารวข ร่างสา่รว!) ท่ัวไป 1-5
129 นายร่างเขียนแบบ นายร่างเขียนแบบ ท่ัวไป 2 -6 ปฏิบ่ติงานร่างเขียนแบบ นายช่างเขยนแบบ ท่ัวไป ปฏิบัติง่าน - อา-]ใส130 ชางเขซนแบบ ช่างเขยนแบบ ท่ัวไป 1-5
131 นาซช่างเกร๋ึองก?} นายช่างเกร๋ึองกล ท่ัวไป 2 -6
132 ช่างเกร่ํอง กล ช่างเกรองกล ท่ัวไป 1-5 ปฎิบ้ติงานร่างเกรองกล นายช่างเกรองกล ท่ัวไป ปฏิบัติงาน - อา-)โส133 นายช่างเกรองยนต์ นายช่างเกรองยนต์ ท่ัวไป 2 -6
134 ชา่งเกรองยนต์ ช่างเกร๋ึองยนต์ ท่ัวไป 1-5
135 นายช่างผงฟอ้ง นายชา่งผงฟอ้ง ท่ัวไป 2 -6 ปฎิบํติงามร่างกังเมอง นายช่างผงฟอ้ง ท่ัวไป ปฏิบัติงาน - อา-)โส136 ช่างผงฟอ้ง ช่างผงฟอ้ง ท่ัวไป .1 -5
137 นใขช่างกาห นายช่างภาพ ท่ัวไป 2 -6 ปฏิบัติงานร่างภาพ นายช่างภาพ ท่ัวไป ปฏิบัติ'งาน - อา-)ใส138 ช่างภาท ร่างภาห ท่ัวไป 1-5
139 นายร่างสิสปื นายร่างสิลป็ ท่ัวไป 2 -6 ปฏิบัติงานร่างสิลป็ นายร่างสิลา) ท่ัวไป ปฏิบัติงาน - อาๅโส140 ร่างสิลา) ร่างสิสปื ท่ัวไป 1-5

.ง ่



บ้ญริ!แลดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแยกตามประ๓ ห ลายงาน แคะระดับตำแหน่ง

ลำดับ ประ๓ ท กชุ่ม รหัส ชีอสายงาน ชีอตำแหน่งใบสายงาน ระดับ
๑ บริหารท้อง?เน ๑ ๑๑๐๑ บริหารงานท้องก๋ึน บักบริหารงาบท้องกิน ต้น-สูง
๒ อำนวยการท้องก๋ึน ๑ ๒๑0๑ บริหารงานท่ัวไป นักบริหารงานทีวไป ต้น - สูง
๓ อำนวยการท้องก๋ึน ๑ ๒®0๒ บริหารงานการคลัง นักบริหารงานการคลัง ต้น-สูง
๔ อำนวยการท้องกิ’บ ๑ ๒๑0๓ บริหารงาบช่าง นักบริหารงานช่าง ต้น-สูง
๔ อำนวยการท้อง?!บ ๑ ๒®0๔ บริหารงาบสาธารณสุข นักบริหารงาบลาธารณสุข ต้น - สูง
๖ อำนวยการท้อง?)น ๑ ๒®0๔ บริหารงานสวัสดิการลังคม นักบริหารงาบสวัสดิการลังคม ต้น-สูง
ฬ อำนวยการท้องก๋ึน ๑ ๒๑0๖ บริหารงาบประปา นักบริหารงาบประปา ต้น-สูง
๘ อำนวยการท้องก๋ึน ๑ ๒๑0๗ บริหารงานดิกบา นักบริหารงาบดิกบา ต้น - สูง
๙ อำนวยการท้องก๋ึน ๑ ๒๑ 0๘ บริหารงานช่างสุขาภิบาล นักบริหารงาบช่างสุขาภิบาล ต้น - สูง

๑๐ อำนวยการท้องก๋ึน ๑ ๒®0๙ บริหารงาบเกบดร นักบริหารงานเกษตร ต้น - สูง
๑๑ วิชาการ ๑ ๓๑๐๑ เลขาบุการและจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงาบท่ัวไป ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๑๒ วิชาการ ๑ ๓๑0๒ การเจ้าหน้าที นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๑๓ วิชาการ ๑ ๓๑๐๓ วิเคราะห์บไยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๑๔ วิชาการ ๑ ๓®0๔ จัดการงานหะเบียนและบัตร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๑๔ วิชาการ ๑ ๓๑0๔ นิติการ นิติกร ปฏิบัติการ-เชียวชาญ
๑๖ วิชาการ ๑ ๓๑ 0 ๖ วิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ-เชียวชาญ
๑๗ วิชาการ ๒ ๓๒0๑ วิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๑๘ วิชาการ ๒ ๓๒0๑ วิชาการคลัง นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๑๔ วิชาการ ๒ ๓๒0๓ วิชาการจ้ดเกบรายได้ นักวิชาการจัดเกบรายได้ ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๒0 วิชาการ ๒ 1 ๓๒0๔ วิชาการหัสคุ นักวิชาการพัสคุ ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๒๑ วิชาการ ๒ ๓๒0๔ ตรวจสอบภายไน นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๒๒ วิชาการ ๒ ๓๒ 0 ๖ วิชาการพาณิชย์ นักวิชาการพาณิชย์ ปฏิบัติการ - ฟ้านาญการพิเศษ
๒๓ วิชาการ ๓ ๓๓๐๑ ประชาลัมพันธ์ นักประขาลัมพันธ์ ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๒๔ วิชาการ ๓ ๓๓0๒ พัฒนาการท่องเทียว นักพัฒนาการท่องเทียว ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๒๔ วิชาการ ๓ ๓๓๐๓ วิเทคลัมพันธ์ นักวิเทศลัมพันธ์ ปฏิบัติการ - ฟ้านาญการพิเศษ

^  'ว๖ วิชาการ ๔ ๓๔ 0๑ วิชาการเกบตร นักวิชาการเกบคร ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๒๗ วิชาภาร ๔ ๓๔0๒ วิชาการประมง นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๒๘ วิชาการ ๔ ๓๔0๓ วิชาการสวบลาธารณะ นักวิชาการสวบสาธารณะ ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๒๙ วิชาการ ๔ ๓๔0๑ วิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๓๐ วิชาการ ๖ ๓๖0๑ วิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๓๑ วิชาการ ๖ ๓๖0๒ ทยาบาล ทยาบาล ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๓๒ วิชาการ ๖ ๓๖0๓ กายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๓๓ วิชาการ ๖ ๓๖๐๔ วิชาการอาชีวบำบัด นักอาชีวบำบัด ปฏิบัติการ - ฟ้านาญการพิเศษ
๓๔ วิชาการ ๖ 01๖๐๔ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๓๔ วิชาการ ๖ 01๖0๖ วิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ-เชียวชาญ
๓๖ วิชาการ ๖ ๓๖๐๗ วิชาการก๋ึงแวดล้อม นักวิชาการก๋ึงแวดล้อม ปฏบิตัิการ - เชียวชาญ
๓๗ วิชาการ ๖ ๓๖๐๘ โภชนาการ นักโภชนาการ ปฏิบัติการ - ฟ้าบาญการพิเศษ
๓๘ วิชาการ ๖ ๓๖๐๙ เทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๓๙ วขาการ ๖ ๓๖๑๐ วิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๔๐ วิชาการ ๖ ๓๖๑๑ วิชาการรัง?เการแพทย์ นักรัง?เการแพทย์ ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๔๑ วิชาการ ๖ ๓๖๑๒ เภลัชกรรม เภสัชกร ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๔๒ วิชาการ ๖ ๓๒๑๓ ทันตแพทย์ ทันตแพทย์ ปฏบิตัิการ - เชียวชาญ



บัญชี!แลคงมาตรฐานกำหนคตำแหน่งแยกตามประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง

ลำดับ ประ๓ ห กสุ่ม รหัส ชีอลายงาน ชี!อลำแหปงใบสายงาบ ระดับ
๔0ไ วิชาการ ๖ ๓๖®๔ บายสัตวแพทย์ บายสัตวแพทย์ ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๔๔ วิชาการ ๖ ๓๖ปี)๔ แพทย์ นายแพทย์ ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๔๔ วิชาการ ๗ ๓๗๐® วิศวกรโยชา วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๔๖ วิชาการ ๗ ๓๗๐๖ สกาป็คยกรรม สกาปนิก ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๔๗ วิชาการ ๗ ๓9*๐๓ ผังเม็อง นักผังเม็อง ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๔๘ วิชาการ ๗ ๓๗๐๔ วิศวกรเดร่ีองกล วิศวกรเครีองกล ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๔๙ วิชาการ ๗ ๓๗๐๔ วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรไฟ ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๔๐ วิชาการ ๗ ๓๗๐๖ วิศวกรสุขาภิบาล วิศวกรสุขาภิบาล ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๔๑ วิชาการ ๗ ๓๗๐๗ จัดการงานช่วง นักจัดการงานช่าง ปฏิบัติการ - ช่านาญการฟ้เสบ
๔๖ วิชาการ ๘ ๓๘๐® พัฒนา■ ชุมชน นักพัฒนาธุมขน ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๔® วิชาการ ๘ ๓๘๐๖ สังคมสงเศราะหั นักสังคมสงเศราะห์ ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๔๔ วิชาการ ๘ ๓๘๐๓ วิชาการศกบา นักวิชาการ?!กบา ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๔๔ วิชาการ ๘ ๓๘๐๔ บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ - ช่าบาญการพิเศษ
๔๖ วิชาการ ๘ ๓๘๐๔ วิชาการวัณบธรรม นักวิชาการวัฒนธรรม ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๔๗ วิชาการ ๘ ๓๘๐๖ สันทนาการ นักสันทนาการ ปฏิบัติภาร - เชียวชาญ
๔๘ วิชาการ ๘ ๓๘๐๗ พัฒนาการกหา นักพัฒนาการกิหา ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๔๙ วิชาการ ๘ ๓๘๐๘ ภัณทารักษ์ กัณทารักษ์ ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๖๐ วิชาการ ๘ ๓๘๐๙ จัดการงาบเทศกิจ นักจัดการงานเทศกิจ ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๖๑ วิชาการ ๘ ๓๘®๐ ป๋องกันบรรเทาสาธารณ/เย นักป๋องกันบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ - เชียวชาญ
๖๖ ท่ัว'1ป ๑ ๔๑๐® ปฏิบัติงานธุรการ เจัาหนักงาบธุรการ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
๖๓ ท่ัวไป ๑ ๔®๐๖ ปฏิบัติงาบทะเปียน เจ้าพนักงานทะเปียบ ปฏิบัติงาน - อาๅโส
๖๔ ท่ัวไป ๑ ๔®๐๓ ปฏิบัติงาบเวชสกิติ เจ้าหนักงานเวชสถติ ปฏิบัติงาน - อาๅโส
๖๔ ท่ัวไป ๖ ๔๖๐® ปฏิบัติงานการเงินและบัญช่ เจ้าพนักงาบการเงินและนัญปึ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
๖๖ ท่ัวไป ๖ ๔๖๐๖ ปฏิบัติงานการคลัง เจ้าพนักงานการคลัง ปฏิบัติงาบ - อาๅโส
๖๗ ท่ัวไป ๖ ๔๖๐๓ ปฏิบัติงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
๖๘ ท่ัวไป ๖ ๔๖๐๔ ปฏิบัติงาบจัดเกิบรายได้ เจ้าพนักงาบจัดเกิบรายได้ ปฏิบัติงาน - อาๅโส
๖๙ ท่ัวไป ๓ ๔๓๐® ปฏิบัติงานประขาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
๗๐ ท่ัวไป ๓ ๔๓๐๖ ปฏิบัติงาบส่งเสริมการท่องเทียว เจ้าหนักงานส่งเสริมการท่องเทียว ปฏิบัติงาน - ช่าบาญงาน
๗® ท่ัวไป ๔ ๔๔๐® ปฏิบัติงานการเกบดร เจ้าพนักงานการ๓บคร ปฏิบัติงาน - อาวุโส
๗๖ ท่ัวไป ๔ ๔๔๐๖ ปฏิบัติงานประมง เจ้าพนักงาบประมง ปฏิบัติงาน - อาวุโส
๗๓ ท่ัวไป ๔ ๔๔๐๓ ปฏิบัติงาบสัดวบาล เจ้าหนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน - อาวุโส
ฝ ๔ ท่ัวไป ๔ ๔๔๐๔ ปฏิบัติงาบสวนสาธารผะ เจ้าพนักงาบสวบลาธารณะ ปฏิบัติงาบ - ชำนาญงาน
๗๔ ท่ัวไป ๔ ๔๔๐® ปฏิบัติงานวิทยาศาสดร เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน - อาวุโส
๗๖ ท่ัวไป ๖ ๔๖๐® ปฏิบัติงาบสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาบ - อาวุโส
๗๗ ท่ัวไป ๖ ๔๖๐๖ พยาบาลเทคนิค พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติงาน - อาวุโส
๗๘ ท่ัวไป ๖ ๔๖๐๓ ปฏิบัติงานเวชกรรมท่ับฟู เจ้าพนักงาบเวชกรรมฟ้บฟู ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
๗๙ ท่ัวไป ๖ ๔๖๐๔ ปฏิบัติงาบสุขาภิบาล เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ปฏิบัติงาบ - อาวุโส
๘๐ ท่ัวไป ๖ ๔๖๐๔ ปฏิบัติงานใภชนการ โภชนากร ปฏิบัติงาน - อาวุโส
๘® ท่ัวไป ๖ ๔๖๐๖ ปฏิบัติงาบรังสิการแพทย์ เจ้าพนักงานรังสิการแพทย์ ปฏบิตัิงาน - อาวุโส
๘๖ ท่ัวไป ๖ ๔๖๐๗ ปฏิบัติงานวิทยาศาลดร'การแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสดร์การแพทย์ ปฏบิตัิงาน - อาวุโส
๘๓ ท่ัวไป ๖ ๔๖๐๘ ปฏิบัติงาบเภสัชกรรม เจ้าพนักงาบเภสัชกรรม ปฎบิ้ติงาบ - อาวุโส
๘๔ ท่ัวไป ๖ ๔๖๐๙ ปฏิบัติงาบพันตลาธารณสุข เจ้าพนักงาบทับตสาธารณสุข ปฏบิตัิงาบ - อาวุโส
๘๔ ท่ัวไป ๖ ๔๖®๐ สัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ปฏบิตัิงาน - อาวุโส
๘๖ ท่ัวไป ๗ ๔๗๐® ปฏิบัติงาบช่างไยธา บายช่างโยธา ปฏบิตัิงาบ - อาวุโส



บัญไ!แลคงม'าตรฐานกำหนดตำแหน่งแยกตามประเภท ศายงาบ และระดับตำแหน่ง

ลำดับ ประ๓ ห กลุ่ม รหัส ไ !อสายงาน ที่อตำแหน่งใบสายงาบ ระดับ
๘๗ ท่ีวไป ๗ ๔๗๐๒ ปฏิงติงาบช่างเขียบแบบ นายช่างเขยบแบบ ปฏิบัติงาบ - อทุ'ไส
๘๘ ท่ัวไป ๗ ๔๗๐๓ ปฏินัติงาบช่างส์ารวอ บายช่างลำรวจ ปฏิบัติงาบ - อาวุโส
๘๙ ท่ัวไป ๗ ๔๗๐๔ ปฏิบัติงาบช่างผังเมิอง บายช่างผังเมิอง ปฏิบัติงาบ - อาวุโส
๙๐ ท่ัวไป ๗ ๔๗๐๔ ปฏิบัติงาบช่างเครีองกล บายช่างเครึ๋องกล ปฏิบัติงาบ - อาวุโส
๙๑ ท่ัวไป ๗ ๔๗๐๖ ปฏิบัติงาบไฟฟ้า บายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน - อาวุโส
๙!© ท่ัวไน่ ๗ ๔๗๐๗ ปฏิบัติงานประปา เจ้าทนักงานประปา ปฏิบัติงาบ - อาวุโส
๙๓ ท่ัวไป ๗ ๔๗๐๘ ปฏิบัติงาน,ช่างฅิลบั นาย'ช่างติลฟ้ ปฏิบัติงาบ - อาวุโส
๙๔ ท่ัวไป ๗ ๔๗๐๙ ปฏิบัติงาบช่างภาท นายช่างภาท ปฏิบัติงาน - อาวุโส
๙๔ ท่ัวไป ๘ ๔๘๐๑ ปฏิบัติงาบหัต)บาสุมขบ เจ้าพนักงาบพัฒนาทุมขบ ปฏิบัติงาบ - อาวุโส
๙๖ ท่ัวไป ๘ ๔๘๐๒ ปฏิบัติงานท้องสมุด เจ้าทนักงานท้องสมุด ปฏิบัติงาน - ขำบาญงาบ
๙๗ ท่ัวไป ๘ ๔๘๐๓ ปฏิบัติงาบศูนย์เยาวชน เจ้าพนักงาบศูบย์เยาวชน ปฏิบัติงาบ - ขำบาญงาบ
๙๘ ท่ัวไป ๘ ๔๘๐๔ ปฏิบัติงานเทศกิจ เจ้าพนักงานเทศกิจ ปฏิบัติงาบ - อาวุโส

^  ๙๙ ท่ัวไป ๘ ๔๘๐๔ ปฏิบัติงาบฟ้องลับและบรรเทาลาซารณภัย เจ้าพนักงาบฟ้องลับและบรรเทาลาธารณภัย ปฏิบัติงาบ - อทุโส

พกณห?) 81. คำอธิบาย'รหสักลุ่มประเภทตำแหน่งใบนญัร่!มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดังบ้ี 
กลุ่ม 01 หมายลงิ กลุ่มบริหาร อำนวยการ ธุรการ งาบสถิติ และงาบนติิการ 
กลุ่ม ๒ หมายถงิ กลุม่การดลงั การพรษฐกจิ และการหาผ'ิ(เย'
กลุ่ม 01 หมายถงิ กลุม่ประขาลัมหนัร การทอ่งเทีย่วและตา่งประเทศ
กลุ่ม ๔ หมายถงิ กลุม่๓ษตรกรรม
กลุ่ม ๔ หมายถงิ กลุม่วทิยาดาสตร์
กลุ่ม ๖ หมายถงิ กลุ่มสาซารณสุข และสิงแวดล้อม
กลุ่ม ๗ หมายถงิ กลุ่มวิดวกรรม สกาปดิยกรรม และขำงเทดนดิดา่ง ๆ
กลุ่ม ๘ หมายลงิ กลุม่กาวดกบา ทาสบา ติลป วัฒนซรรม กิหา ลังดม และการหัฌบาสุมขน

๒. การกำหนดและกำอ®บายรหัสเลขประจำตำแหน่ง ๑๒ หลัก
- หลักที่ 61 - ๒ หมายถึง รหัสจังหวัด
- หลักที่ ๓ หมายถึง รหัสประ๓ ทองกํกรปกครองส่วนท้องกบ
- หลักที่ ๙  - ๕ หมายถึง รหัสลำนัก/กอง
- หลักที่ ๖  หมายถึง รหัสประเภท ~
- หลักที่ ๗ หมายถึง รหัสกลุ่มงาบ
•หลักที่ ๘ -  ๘ หมายถึง รหัสสายงาบ ^
- หลักที่ 6)๐ - ๑๒ หมายถึง รหัสลำดับที่ใบสายงาน

รหัสคามบัณช่แสดงมาดรขาบกำหนดตำแหน่งๆ



ชู้!พฎใฒะ]!!

๑. พระราชนัญญัตระเปียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๙๒
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการกลางข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๓) กำหนดมาตรฐานที่'วไปเกี่ยวกับอัตราต่าแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง 
มาตรา ๑๘ ■ การกำหนดมาตรฐานท่ัวไปตามมาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดกำหนดให้เหมาะลมกับลักษณะการบริหารและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แด'จะต้องล^
ก-ายไต้มาตรฐาน.กลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
กำหนดตามมาตรา ๓๓ (๑)

มาตรา ๒๔ วรรคท้าย ให้นำความในมาตรา ๑๐  มาตรา ๑ ๑  มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาดรา ๑ ๙  มาตรา ๒0  
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับกับการปฏิน้ตหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลด้วยโดยอบุโลม 
ทั้งนี้โดยให้การใช้อำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าว เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล แล้วแต่กรณี

มาตรา ๒๖ วรรคท้าย ให้นำความในมาตรา ๑ 0  มาตรา ๑ ๑  มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑ ๙  มาตรา ๒0  
มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับกับการปฎนัติหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลด้วยโดย 
อบุโลม ทั้งนี้ โดยให้การใช้อำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าว เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงาน 
ส่วนตำบล หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล แล้วแต่กรณี

๒. ประกาศ ก.ถ. เร่ือง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๙) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๙(*๒!
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อ ๔/ ๑  และข้อ ๔/๒ ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน 

บุคคลส่วนท้องถ่ิน เอง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับลงวันที่ ๒๙ มีชุบายน พ.ศ. 
๒๙๔๔

“ข้อ ๔/ ๑  การกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มี ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ตำแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรองปลัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งที่เรียกขี่ออย่างอึ่น ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราขการหรือพนักงานส่วน 
ท้องถ่ินกำหนด

(๒) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย ระดับส่วน 
ระดับกอง ระดับส่านักในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งระดับที่เรียกขี่ออย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกลาง 
ข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด

(๓) ตำแหน่งประเภทวิขาการ ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใข้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ตามมาตรฐฺานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด เพี่อปฎิน้ตงานในหน้าที่ของ 
ตำแหน่งน้ัน

(๔) ตำแหน่งประ๓ ทท่ัวไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภท 
อำนวยการ และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้ารา*ชการหรือพนักงาบส่วน 
ท้องถิ่นกำหนด เพี่อปฎันัตงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น ’’

“ข้อ ๔7๒ ตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้มีระดับดังต่อไปนี้ 
(๑) ตำแหน่งประเภทบริหาร 

(ก) ระดับต้น 
(ข) ระดับกลาง



(๒) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ 
(ก) ระดับต้น 
(ข) ระดับกลาง 
(ค) ระดับสูง

(๓) ตำแหน่งประเภทว้ขาการ 
(ก) ระดับปฏิบัตการ 
(ข) ระดับชำนาญการ 
(ค) ระดับขำนาญการพิเศษ 
(ง) ระดับเขี่ยวชาญ 

(๔) ตำแหน่งประเภททั่วไป 
(ก) ระดับปฏิบัตงาน 
(ข) ระดับขำนาญงาน 
(ค) ระดับอาวุโส

การจัดพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป 
ทึ่คผะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใบข้อ ๔ ชองประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เร่ือง 
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๔๔ และให้ใช้ความ 
ดังต่อไปน้ีแทน

“ข้อ ๔ การกำหนดมาตรฐานของตำแหน่งและอัตราตำแหน่ง ให้จำแนกตำแหน่งเป็นประเภทและสาย 
งานตามลักษณะงาน และจัดตำแหน่งใบประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานอยู่ในระดับเดียวกัน 
โดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกันและระดับเดียวกัน โดยคำนึงลิงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 
ความก้าวหน้าในสายงานของพนักงาบส่วนท้องถิ่นประกอบกับลักษณะงานขององคํกรปกครองส่วนท้องถิ่นขี่งนึขนาด 
แตกต่างกันด้วย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด 

มาตรฐานท ั่วไปตามวรรคหบ ี๋ง  ให ้ระบ ุข ี่อต ำแห น ่งใน ส ายงาน  หน ้าท ี่ความร ับผ ิดขอบหล ัก  
คุ.ญฮม■บ ัฅ ิเฉพ-าะส่าหรบตำแหน่ง ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น คามบัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่ 
จาเป็นท้ายประกาศนี้,,
๓. ประกาศ ก.ถ. เร่ือง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๔๔๗

ข ้อ ๓ ให้แก้ไขคำว่า “ตำแหน่งประเภทบริหาร,, และ “ตำแหน่งประเภทอำนวยการ, , ในประกาศ 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน 
ท้องถิ่น ลงวับที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๔ ขี่งแก้ไขเที่มเดีมโดยประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน 
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๔๔๗ และในบัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นแนบท้ายประกาศดังกล่าว เป็น “ตำแหน่งประเภท 
บริหาร ท้องถิ่น,, และ “ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น,, ตามลำดับ
๔. ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่งๆ (ฉบับที่ ๒)

ลงวับที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๘
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เร่ือง มาตรฐาน 

ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ฉบับลงวันที่ ๒๒ พฤศจ็กายน ๒๔๔๔ และ 
ไห้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งไว้เป็นบรรทัด 
ฐานในการกำหนดตำแหน่งพนักงาบส่วนตำบล โดยกำหนดตำแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัด 
ตำแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานอยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกัน 
และระดับเดียวกับ โดยคำนึงลิงลักษณะหน้าที่ความรับผิดขอบและคุณภาพของงาบ ความก้าวหน้าในสายงานตาม 
หลักเกณท์ ๆลๆ


