
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งลูกจ้างประจํา 

กรมส่งเสรมิการเกษตร 
 

    --------------------------------------- 
 
1.    ช่ือตําแหนง่           พนักงานทั่วไป ระดับ 1 
      หน้าที่โดยย่อ  1. ปฏบิัติงานท่ีใช้แรงงานท่ัวไปในการยก แบก เคลื่อนย้าย สิ่งของ  
       วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ  
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
       อัตราค่าจ้าง  ขั้นตํ่า 5,080 บาท ขั้นสงู 14,140 บาท 
       คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 
 
2.    ช่ือตําแหนง่           พนักงานทั่วไป ระดับ 2 
      หน้าที่โดยย่อ  1. ปฏบิัติงานท่ีใช้แรงงานในการยก แบก เคลื่อนย้าย ส่ิงของ วัสดุ 
        อุปกรณ์ต่าง ๆ  ซ่ึงต้องใช้ประสบการณ์ในงาน 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
       อัตราค่าจ้าง  ขั้นตํ่า 5,840 บาท ขั้นสงู 15,260 บาท 
       คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 1. แต่งต้ังจากผู้ท่ีเคยดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหนง่พนักงาน 
          ท่ัวไป ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย 
       กว่า 2 ปี หรือ 
    2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าท่ี และเคย
       ปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
    3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา่ใน 
           สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 
 
 
3.    ช่ือตําแหนง่           พนักงานทั่วไป ระดับ 2/หัวหน้า 
      หน้าที่โดยย่อ  1. บงัคบับัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนกังานท่ัวไปที่
       ปฏบิัติงานในบริเวณเดียวกัน ซ่ึงมีจํานวนต้ังแต่ 10 คนขึน้ไป 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
       อัตราค่าจ้าง  ขั้นตํ่า 7,100 บาท ขั้นสงู 18,190 บาท 
       คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 1. แต่งต้ังจากผู้ท่ี เคยดํารงตําแหนง่เดิมหรือตําแหนง่พนกังาน
       ท่ัวไป ระดับ 1 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 

2. แต่งต้ังจากผู้ท่ีเคยดํารงตําแหน่งพนักงานท่ัวไป ระดับ 2 
   และดํารงตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 3 ปี  
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4.    ช่ือตําแหนง่           พนักงานสถานที่ ระดับ 1 
      หน้าที่โดยย่อ  1. ปฏบิัติงานในการเปิด-ปิดสํานักงาน ทําความสะอาดบริเวณ
       อาคารสถานท่ีและทรัพย์สินของทางราชการ เดินหนังสือ 
                ราชการในสํานักงานและนอกสถานท่ี  
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
       อัตราค่าจ้าง  ขั้นตํ่า 5,080 บาท ขั้นสงู 14,140 บาท 
       คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 
5.    ช่ือตําแหนง่           พนักงานสถานที่ ระดับ 2 
      หน้าที่โดยย่อ  1. ปฏบิัติงานในการเปิด-ปิดสํานักงาน ทําความสะอาดบริเวณ
       อาคารสถานท่ี และทรัพย์สินของทางราชการ เดินหนังสือ 
       ราชการในสาํนักงานและนอกสถานที่ซ่ึงต้องใช้ประสบการณ์ 
                 ในงาน 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
       อัตราค่าจ้าง  ขั้นตํ่า 5,840 บาท ขั้นสงู 15,260 บาท 
       คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 1. แต่งต้ังจากผู้ท่ีเคยดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหนง่พนักงาน 
       สถานที่ ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย 
       กว่า 2 ปี หรือ 
    2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าท่ี และเคย
       ปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
    3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา่ใน  
             สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลกัษณะงานในหน้าที่ 
 
6.    ช่ือตําแหนง่           พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 1 
      หน้าที่โดยย่อ  1. ปฏบิัติงานในการเฝ้าสถานท่ีราชการ ดูแลรบัผิดชอบทรัพย์สนิ
       ของทางราชการและความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ดังกล่าว  
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
       อัตราค่าจ้าง  ขั้นตํ่า 5,080 บาท ขั้นสงู 14,140 บาท 
       คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 
7.    ช่ือตําแหนง่           พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2 
      หน้าที่โดยย่อ  1. ปฏบิัติงานในการเฝ้าสถานท่ีราชการ ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สนิ
       ของทางราชการและความเรียบร้อยในบริเวณสถานท่ีดังกล่าว 
       ซ่ึงต้องใช้ประสบการณใ์นงาน 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
       อัตราค่าจ้าง  ขั้นตํ่า 5,840 บาท ขั้นสงู 15,260 บาท 
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       คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 1. แต่งต้ังจากผู้ท่ีเคยดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหนง่พนักงาน 
       รักษาความปลอดภยั ระดับ 1 และดํารงตําแหนง่ดังกลา่ว 
       มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
    2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าท่ี และเคย
       ปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
    3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา่ใน 
            สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 
 
 
8.    ช่ือตําแหนง่           พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2/หัวหน้า 
      หน้าที่โดยย่อ  1. บงัคบับัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนกังานรกัษา
                 ความ ปลอดภยัซ่ึงมีจํานวนต้ังแต่ 10 คนขึน้ไป ซ่ึงปฏบิัติงานใน
       บริเวณเดียวกัน 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
       อัตราค่าจ้าง  ขั้นตํ่า 7,100 บาท ขั้นสงู 18,190 บาท 
       คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 1. แต่งต้ังจากผู้ท่ีเคยดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหนง่พนักงาน 
       รักษาความปลอดภยั ระดับ 1 และดํารงตําแหนง่ดังกลา่วของ
       ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 

2. แต่งต้ังจากผู้ท่ีเคยดํารงตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย                      
   ระดับ 2 และดํารงตําแหนง่ดังกล่าวของสว่นราชการมาแล้ว 
   เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  
 

 
9.    ช่ือตําแหนง่           ผู้ดูแลหมวดสถานท่ี ระดับ 2/หัวหน้า 
      หน้าที่โดยย่อ  1. บงัคบับัญชา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนกังานสถานที่  
       คนสวน พนกังานท่ัวไป ตําแหน่งหนึง่หรือหลายตําแหนง่ ซ่ึง
       ปฏบิัติงานในบริเวณเดียวกันโดยมีจํานวนรวมกันต้ังแต่ 10 คน 
       ขึ้นไป  
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 7,100 บาท ขั้นสงู 18,190 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. แต่งต้ังจากผู้ท่ีเคยดํารงตําแหน่งเดิมและดํารงตําแหนง่ดังกล่าว
       ของส่วนราชการมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 

2. แต่งต้ังจากผู้ท่ีเคยดํารงตําแหน่งพนักงานท่ัวไประดับ 2 
   หรือตําแหน่งคนสวน ระดับ 2 หรือตําแหน่งพนักงานสถานที ่
   ระดับ 2 หรอืตําแหนง่พนกังานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2 
   และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา 
   ไม่น้อยกว่า 3 ป ี
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10.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานรบัโทรศัพท์ ระดับ 1 
      หน้าที่โดยย่อ  1. ปฏบิัติงานในการต่อสายประจําตู้กลางโทรศัพท์หรือตู้สาขา
        ภายในสถานท่ีราชการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ตลอดจน
        ดูแลบํารงุรกัษาเคร่ืองโทรศัพท์  
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,080 บาท ขั้นสงู 15,260 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 
   
11.    ช่ือตําแหนง่          พนักงานรบัโทรศัพท์ ระดับ 2 
         หน้าที่โดยย่อ  1. ปฏบิัติงานในการต่อสายประจําตู้กลางโทรศัพท์หรือตู้สาขา
       ภายในสถานที่ราชการ ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ตลอดจน
       ดูแลบํารุงรกัษาเคร่ืองโทรศัพท์ ซ่ึงต้องใช้ประสบการณ์ในงาน 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
       อัตราค่าจ้าง  ขั้นตํ่า 5,840 บาท ขั้นสงู 18,190 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. แต่งต้ังจากผู้ท่ีเคยดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหนง่พนักงานรบั
       โทรศัพท์ ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการ
       มาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ        
    2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าท่ี และเคย
       ปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
    3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา่ใน 
                 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 
 
 
12.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานเกษตรพื้นฐาน ระดับ 1 
      หน้าที่โดยย่อ  1. ปฏบิัติงานเกี่ยวกับการเพาะ เพาะชํา ขยายพันธ์ุพืช เตรียม
        แปลงทดลองปลูกพืช ดูแลบํารงุรักษาพืชผล เก็บผลผลิต 
                 ตลอดจนดูแลบํารงุรักษาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการปฏบิัติงาน  
        และ/หรือ 

2. ปฏบิัติงานท่ีต้องใช้แรงงานเกี่ยวกบัการเพาะขยายพันธ์ุสัตว์ 
    ดูแลบํารงุรกัษาสัตว์ เก็บผลิตผลจากสัตว์ ตลอดจนดูแลบํารงุ 
    รักษาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน และ 

    3. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,080 บาท ขั้นสงู 14,140 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  
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13.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานเกษตรพื้นฐาน ระดับ 2 
      หน้าที่โดยย่อ  1. ปฏบิัติงานเกี่ยวกับการเพาะ เพาะชํา ขยายพันธ์ุพืชเตรียม 
        แปลงทดลองปลูกพืช ดูแลบํารงุรักษาพืชผล เก็บผลผลิต  
                                    ตลอดจนดูแลบํารุงรกัษาเคร่ืองมือที่ใช้ในการปฏบิัติงาน 
        ซ่ึงต้องใช้ประสบการณ์ในงาน และ/หรือ 
    2. ปฏบิัติงานท่ีต้องใช้แรงงานเกี่ยวกบัการเพาะขยายพันธ์ุสัตว์ 
        ดูแลบํารงุรกัษาสัตว์ เก็บผลิตผลจากสัตว์ ตลอดจนดูแลบํารงุ 
        รักษาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการปฏิบัติงานซ่ึงต้องใช้ประสบการณ์ใน
        งาน 
    3. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
     อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,840 บาท ขั้นสงู 15,260 บาท 
     คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 1. แต่งต้ังจากผู้ท่ีเคยดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหนง่พนักงาน 
            เกษตรพ้ืนฐาน ระดับ 1 และดํารงตําแหนง่ดังกล่าวของ 
       ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ      
    2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าท่ี และเคย
       ปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
    3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา่ใน 
           สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 
 
 
14.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานปราบศัตรูพืช ระดับ 1 
      หน้าที่โดยย่อ  1. ปฏบิัติงานในการผสม พ่น หว่านยาเพ่ือปราบศัตรูพืชและ 
         วัชพืช ตลอดจนเก็บข้อมูลในการทดลองยา หรือการใช้ยาใน 
        การปราบศัตรูพืชและวัชพืชให้แกน่ักวิชาการเพ่ือใช้ในการ 
        ค้นคว้า ทดลอง 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,080 บาท ขั้นสงู 14,140 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 
 
15.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานปราบศัตรูพืช ระดับ 2 
      หน้าที่โดยย่อ  1. ปฏบิัติงานท่ีต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญในการผสม 
        พ่นหว่านยา เพ่ือปราบศัตรูพืชและวัชพืชตลอดจนเก็บข้อมูลใน
        การทดลองยา หรือการใช้ยาในการปราบศัตรูพืชและวัชพืช
        ให้แกน่ักวิชาการเพ่ือใช้ในการค้นคว้า ทดลอง 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
     อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,840 บาท ขั้นสงู 15,260 บาท 
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     คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 1. แต่งต้ังจากผู้ท่ีเคยดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหนง่พนักงาน 
       ปราบศัตรูพืช ระดับ 1 และดํารงตําแหนง่ดังกล่าวของ 
        ส่วนราชการมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ      
    2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าท่ี และเคย
        ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
    3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา่ใน 
           สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 
 
16.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานเลี้ยงผึ้งและไหม ระดับ 1 
      หน้าที่โดยย่อ  1. ปฏบิัติงานในการเลี้ยงผึง้และ/หรือไหมเพื่อขยายพันธ์ุ เก็บ 
        ผลผลิต รวมทั้งดูแลและบาํรุงรักษา 

2. ดูแลบํารุงรกัษาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการปฏบิัติงาน 
3. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

     อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,080 บาท ขั้นสงู 14,140 บาท 
     คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 
17.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานเลี้ยงผ้ึงและไหม ระดับ 2 
      หน้าที่โดยย่อ  1. ปฏบิัติงานท่ีต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญในการ 
        เลี้ยงผึง้ และ/หรือไหมเพ่ือการขยายพันธ์ุ เก็บผลผลิต รวมท้ัง
        ดูแลและบาํรุงรักษา 

2. ดูแลบํารุงรกัษาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการปฏบิัติงาน 
3. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

     อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,840 บาท ขั้นสงู 15,260 บาท 
     คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 1. แต่งต้ังจากผู้ท่ีเคยดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหนง่พนักงาน 
        เลี้ยงผึง้และไหม  ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของ 
        ส่วนราชการมาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ      
    2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าท่ี และเคย
       ปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
    3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา่ใน 
          สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 
     
18.   ช่ือตําแหนง่           พนักงานโรงพิมพ์ ระดับ 1 
       หน้าท่ีโดยย่อ  1. ปฏบิัติงานในการเรียงพิมพ์ด้วยมือหรือเครื่องจักร 
              2. ปฏบิัติงานออกแบบพิมพ์ ทําแม่พิมพ์ ทําตรายาง จัดวาง 
         รูปเล่ม เย็บเล่ม ทําปก 
    3.  ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณก์ารพิมพ์ให้พร้อม 
          ใช้งาน      
    4. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,080 บาท ขั้นสงู 15,260 บาท 
     คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 
19.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานโรงพิมพ์ ระดับ 2 
      หน้าที่โดยย่อ  1. ปฏบิัติงานในการเรียงพิมพ์ด้วยมือหรือเคร่ืองจักร ซ่ึงต้องใช้ 
        ประสบการณ์ในงาน 
    2. ปฏบิัติงานออกแบบพิมพ์ ทําแม่พิมพ์ ทําตรายาง จัดวาง 
        รูปเล่ม เย็บเล่ม ทําปก 
    3.  ดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณก์ารพิมพ์ให้พร้อม 
         ใช้งาน   

4. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
     อัตราค่าจ้าง    ขั้นตํ่า 5,840 บาท ขั้นสงู 18,190 บาท 
     คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 1. แต่งต้ังจากผู้ท่ีเคยดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหนง่พนักงาน 
       โรงพิมพ์ ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย 
       กว่า 2 ปี หรือ 
    2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าท่ี และเคย
       ปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
    3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา่ใน 
        สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลกัษณะงานในหน้าที่ 
 
20.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานโรงพิมพ์ ระดับ 2/หัวหน้า 
      หน้าที่โดยย่อ  1. บงัคบับัญชาควบคุม ตรวจสอบและดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติ
       งานของพนกังานโรงพิมพ์ตามจํานวนที่เหมาะสมกับสภาพของ
       งานแต่ไม่นอ้ยกว่า 10 คน 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
     อัตราค่าจ้าง    ขั้นตํ่า 7,100 บาท ขั้นสงู 22,220 บาท 
     คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 1. แต่งต้ังจากผู้ท่ีเคยดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหนง่พนักงาน 
       โรงพิมพ์ ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย 
       กว่า 5 ปี หรือ 

2. แต่งต้ังจากผู้ท่ีเคยดํารงตําแหน่งพนักงานโรงพิมพ์ ระดับ 2 
    และดํารงตําแหนง่ดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา 
    ไม่น้อยกว่า 3 ป ี

 
21.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานเข้าเลม่ ระดับ 1 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานในการเรียงหน้า ตัดขอบกระดาษ ปรุกระดาษ  
        เก็บเล่มเข้าปก เย็บเล่ม หุ้มปก เรียงเล่ม พับเอกสารด้วยมือ 
        หรือเครื่องจักร ตัดและพับแบบ ตลอดจนดูแลรักษาอปุกรณ ์
        และเครื่องมือเครื่องใช้ในการเข้าเล่มและเย็บ  
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    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,080 บาท ขั้นสงู 14,140 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
  
22.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานเข้าเลม่ ระดับ 2 
      หน้าที่โดยย่อ  1. ปฏบิัติงานในการเรียงหน้า ตัดขอบกระดาษ ปรุกระดาษ  
        เก็บเล่มเข้าปก เย็บเล่ม หุ้มปก เรียงเล่ม พับเอกสารด้วยมือ 
        หรือเครื่องจักร ตัดและพับแบบ ตลอดจนดูแลรักษาอปุกรณ ์
                 และเครื่องมือเครือ่งใช้ในการเขา้เล่มและเย็บ 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
     อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,840 บาท ขั้นสงู 15,260 บาท 
     คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 1. แต่งต้ังจากผู้ท่ีเคยดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหนง่พนักงาน 
                 เข้าเล่ม ระดับ 1 และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการ
       มาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ       
    2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าท่ี และเคย
       ปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
    3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา่ใน 
            สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 
 
23.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ 1 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานในการจัดทําสําเนาเอกสาร ตลอดจนควบคมุ ดูแล 
       บํารุงรักษา และแก้ไขข้อขดัข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเคร่ือง 
       ดังกล่าว เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ราชการท่ัวไป 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,080 บาท ขั้นสงู 15,260บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 
24.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ 2 
      หน้าที่โดยย่อ  1. ปฏบิัติงานในการจัดทําสําเนาเอกสาร ตลอดจนควบคมุ ดูแล 
        บํารุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเคร่ือง 
        ดังกล่าว เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ราชการท่ัวไป ซ่ึงต้อง 
        ใช้ประสบการณ์ในงาน 

2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
     อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,840 บาท ขั้นสงู 18,190 บาท 
     คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 1. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าท่ี และ 
            เคยปฏบิัติงานด้านนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปี หรือ 
    2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา่ใน 
           สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 
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25.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ระดับ 2/หัวหน้า 
      หน้าที่โดยย่อ  1. บงัคบับัญชาควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏบิัติงานของ 
                 พนักงานบรกิารเอกสารท่ัวไป จาํนวนไม่น้อยกว่า 10 คนขึ้นไป 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
     อัตราค่าจ้าง    ขั้นตํ่า 7,100 บาท ขั้นสงู 22,220 บาท 
     คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 1. แต่งต้ังจากผู้ท่ีเคยดํารงตําแหน่งหรือตําแหนง่พนักงานบริการ
       อัดสําเนา หรือตําแหนง่พนกังานบรกิารเอกสารท่ัวไป ระดับ 1 
       และดํารงตําแหน่งดังกล่าวของส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลา 
       ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
    2. แต่งต้ังจากผู้ท่ีเคยดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหนง่พนักงาน 
          บริการเอกสารท่ัวไป ระดับ 2  และดํารงตําแหนง่ดังกลา่วของ
       ส่วนราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
    3. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าท่ี และ 
        เคยปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 8 ปี หรือ 

4. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา่ใน 
   สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติ 
   งานด้านนี้มาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 3 ป ีหรือ 
5. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทยีบเท่า 
    ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี    

 
 
26.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานการเงนิและบัญชี  ระดับ 1 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานขั้นต้นในการลงทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐานและ 
        เอกสารเก่ียวกับการเงนิและบัญชี คัดแยกประเภทใบสาํคัญ 
            ตรวจสอบใบสําคัญที่ไม่มีปัญหา หรือมีกฎระเบียบชัดเจนอยู่
        แล้ว เขียนใบเสร็จรับเงนิ ทําใบเบิก และใบนําสง่เงนิ ช่วยทํา 
        บัญชีบางประเภท เช่น บญัชีรับจ่ายเงนิ บัญชีพัสดุ เป็นต้น 
    2.  ปฏบิัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,840 บาท ขั้นสงู 18,190 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1.  แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม  
         และมีความชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏบิัติงาน 
          ด้านนี้มาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 

2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพ หรือ 
     เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 
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27.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานการเงนิและบัญชี  ระดับ 2 
      หน้าที่โดยย่อ  1. ปฏบิัติงานท่ีต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ในการรวบรวม 
        รายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือประกอบการจัดทํางบประมาณรายจ่าย 
        ประจําปีของส่วนราชการ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลข 
                  เพ่ือควบคุมการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณเขียนเช็คสั่งจ่ายเงนิ 
        ตรวจนับและรบัจ่ายเงนิสดและทําทะเบียนเงนิคงเหลอื 
                 ประจําวัน 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
     อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 7,100 บาท ขั้นสงู 22,220 บาท 
     คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหนง่พนักงานการเงิน 
        และบัญชี ระดับ 1 ซ่ึงปฏบิัติงานมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
        3 ปี หรือ 

2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา่ใน 
    สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลกัษณะงานในหน้าที่ และเคย 
    ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
3. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ 
    ความชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏบิติังานด้านนี ้
    มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ 
4. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทยีบเท่า  
    ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 

 
28.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานการเงนิและบัญชี  ระดับ 3 
      หน้าที่โดยย่อ  1. ปฏบิัติงานท่ีต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญใน 
        ด้านการเงนิและบัญชีโดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึง่ หรือ 
        หลายอย่างเช่น จัดทําฎีกา เขียนเช็คสั่งจ่าย เงินรบั-จ่ายเงิน  
                 ตรวจสอบหลกัฐานและใบสําคัญ การเบิกจ่ายเงนิท่ีไม่มีปัญหา 
        มากนัก หรือมีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อยู่แล้วให้คําปรึกษาแนะนําใน 
        การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา       

2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
     อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 7,940 บาท ขั้นสงู 29,320 บาท 
     คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหนง่พนักงานการเงิน 
        และบัญชี ระดับ 2 ซ่ึงปฏบิัติงานมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 
        2 ปี หรือ 

2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ 
    ความชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบติังานด้านนี้มาแล้ว 
    เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ 
3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่                                 
เกี่ยวข้องกับลกัษณะงานในหน้าท่ี 
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 29.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานการเงนิและบัญชี  ระดับ 4 
      หน้าที่โดยย่อ  1. ปฏบิัติงานท่ีต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความชํานาญมาก 
        หรือมีความรับผิดชอบสงูเกี่ยวกับการเงนิและบัญชี โดยปฏิบัติ 
        หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น รับจ่ายเงนิ และ 
        เก็บรักษาเงนิและสิ่งแทนตัวเงิน ตรวจสอบและรกัษาใบสําคัญ 
        หลักฐานเอกสารทางการเงนิและบัญชี ทําบัญชีท่ัวไปของ 
        ส่วนราชการทํารายงานแสดงฐานะทางการเงิน เปน็ต้น  
        ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี         

2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
     อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 9,700 บาท ขั้นสงู 31,420 บาท 
     คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหนง่พนักงานการเงิน 
       และบัญชี ระดับ 3 ซ่ึงปฏบิัติงานมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 
       2 ปี หรือ 
    2. แต่งต้ังจากผู้ท่ีเคยมีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี 
        ความชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบติังานด้านนี้มาแล้ว 
        เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ 

3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ 
   เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 

 
30.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานการเงนิและบัญชี  ระดับ 4/หัวหนา้ 
      หน้าที่โดยย่อ  1. ปฏบิัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานในการวางแผน 
        มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ปรบัปรงุแก้ไข ติดตาม 
        ประเมินผล ติดต่อประสานงานให้คําปรกึษาแนะนํา และ 
        แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดย 
        ดําเนินงานต่าง ๆ  หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกีย่วกับ 
        การเงินและบัญชี ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก่ 
        เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ  
        เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี 

2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
     อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 9,700 บาท ขั้นสงู 33,540 บาท 
     คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหนง่พนักงานการเงิน 
       และบัญชี ระดับ 4 ซ่ึงปฏบิัติงานมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 
       2 ป ีหรือ 
    2. แต่งต้ังจากผู้ท่ีเคยมีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี 
        ความชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบติังานด้านนี้มาแล้ว 
        เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี  

3. ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผา่นการประเมินตามที่ส่วนราชการ 
   กําหนด 
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31.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานธุรการ  ระดับ 1 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานขั้นต้นในการรับ ส่ง ลงทะเบยีน แยกประเภท  
        และจัดส่งหนงัสือ เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บ 
        และคน้หาหนงัสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนงัสือโต้ตอบ 
       ง่าย ๆ ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม ความเรียบร้อย 
       ของเอกสาร ส่ิงพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ 
       ท่ีเกี่ยวกับการบนัทึกขอ้มูล ตรวจทานการบนัทึกข้อมูลซ่ึงใช้ 
       กับแบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือเอกสาร และ 
       ปฏบิัติหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
    2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนงัสือต่าง ๆ ที่ชํารุดให้คงสภาพ
        เดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเกบ็รักษา 
        วัสดุเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ  
    3. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,840 บาท ขั้นสงู 18,190 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม  
       และมีความชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงาน 
        ด้านนี้มาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปี หรือ 

2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ 
    เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 

 
32.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานธุรการ  ระดับ 2 
      หน้าที่โดยย่อ  1. ปฏบิัติงานท่ีต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญใน 
        การรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดสง่หนงัสอื 
        เอกสารให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนงัสือกรอก  
        แบบฟอร์มและร่างหนงัสอืโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจความถูกต้อง 
        ความสวยงาม ความเรียบร้อยของเอกสาร สิ่งพิมพ์ก่อนทํา 
        การพิมพ์ ตรวจสอบรหสัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการบนัทึกขอ้มูล 
        ตรวจทานการบนัทึกข้อมูลซ่ึงใช้กับแบบฟอร์มต่าง ๆ พิมพ์ 
                 และคัดสําเนาหนงัสือเอกสารและปฏบิัติหน้าทีอ่ื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
    2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนงัสือต่าง ๆ ที่ชํารุดให้คงสภาพ
        เดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเกบ็รักษา 
        วัสดุเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ  
    3. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
     อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 7,100 บาท ขั้นสงู 22,220 บาท 
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     คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหนง่พนักงานธุรการ 
       ระดับ 1 ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 3 ป ีหรือ 

2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา่ใน 
    สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลกัษณะงานในหน้าที่ และเคย 
    ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
3. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ 
    ความชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบติังานด้านนี ้
    มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ 
4. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทยีบเท่า  
   ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกบัลักษณะงานในหน้าที ่

 
 
33.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานธุรการ  ระดับ 3 
      หน้าที่โดยย่อ  1. ปฏบิัติงานท่ีต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญมาก 
        ในการรับสง่ ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดสง่หนังสือ 
        เอกสารให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนงัสือ  
        กรอกแบบฟอร์มและร่างหนงัสือโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจความ 
                 ถูกต้อง ความสวยงาม ความเรียบร้อยของเอกสารสิ่งพิมพ์ 
                     ก่อนทําการพิมพ์ ตรวจสอบรหัสต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการบันทึก
       ข้อมูล ตรวจทานการบนัทึกข้อมูลซ่ึงใช้กับแบบฟอร์มต่าง ๆ 
                พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือเอกสารและปฏบิัติหน้าที่อ่ืนท่ี 
       เกี่ยวข้อง  
    2.  ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนงัสือต่าง ๆ ท่ีชํารุดให้คงสภาพ 
         เดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษา
         วัสดุเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ       

3.  ปฏบิัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     อัตราคา่จ้าง   ขั้นตํ่า 7,940 บาท ขั้นสงู 29,320 บาท 
     คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 1.   แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหนง่เดิม หรือตําแหน่งพนักงานธุรการ 
         ระดับ 2 ซ่ึงปฏบิัติงานมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า  
               2 ป ีหรือ 

2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ 
      ความชํานาญงานในหนา้ท่ี และเคยปฏบิัติงานด้านนีม้าแล้ว 
      เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ 
3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเทา่ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 
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34.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานธุรการ  ระดับ 4 
      หน้าที่โดยย่อ  1.  ทําหน้าท่ีในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ 
         ให้คําปรึกษา แนะนํา ปรบัปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล 
         ติดต่อประสานงานและแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน 
         ในหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ โดยควบคุม ตรวจสอบการ 
         ดําเนินงานต่าง ๆ หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกีย่วกับ 
         งานธุรการและงานสารบรรณ 

2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
     อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 9,700 บาท ขั้นสงู 31,420 บาท 
     คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหนง่พนักงานธุรการ 
       ระดับ 3 ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 2 ป ีหรือ 
    2. แต่งต้ังจากผู้ท่ีเคยมีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี 
        ความชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบติังานด้านนี้มาแล้ว 
        เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ 

3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ 
    เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 

 
 
35.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานธุรการ  ระดับ 4/หัวหน้า 
      หน้าที่โดยย่อ   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานทําหนา้ท่ีในการวางแผน 
    มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรกึษาแนะนํา ปรับปรุง 
    แก้ไข ติดตาม ประเมินผล ติดต่อ ประสานงานและแก้ปญัหา 
    ขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ โดยควบคุม
    ตรวจสอบการดําเนินงานต่าง ๆ หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่ง
    เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ 
     อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 9,700 บาท ขั้นสงู 33,540 บาท 
     คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 1. แต่งต้ังจากผู้ท่ีเคยดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหนง่พนกังาน
       ธุรการ ระดับ 4 ซ่ึงปฏบิัติงานมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า  
            2 ป ีหรือ 
    2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญ
       งานในหน้าท่ี และเคยปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อย
       กว่า 15 ปี  

3. ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผา่นการประเมินตามที่ส่วนราชการ 
    กําหนด 
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36.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานพิมพ์  ระดับ 1 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานพิมพ์หนังสือท่ีเปน็ภาษาไทย เช่น พิมพ์หนังสอื 
        ราชการ ประกาศ คําสั่ง แบบฟอร์ม เป็นต้น 
    2. ดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และหรือเคร่ืองใช้อย่างอ่ืน 
        ท่ีมีไว้เพ่ือปฏบิัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่อง 
        พิมพ์ดีด เครื่องประมวลผลคํา เปน็ต้น ตลอดจนวัสดุอุปกรณ ์
        ในการพิมพ์ 
    3. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,080 บาท ขั้นสงู 15,260 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
        และเคยผ่านงานด้านท่ีเกีย่วข้องมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อย 
        กว่า 3 ปี หรือ 
    2. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 
        ได้ไม่ตํ่ากว่านี ้
    3. ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องมีความรู้ความสามารถในการ 
        พิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 35 คํา หรือ 
        พิมพ์ดีดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คํา  
 
 
37.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานพิมพ์  ระดับ 2 
      หน้าที่โดยย่อ  1. ปฏบิัติงานท่ีต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความชํานาญใน 
        การพิมพ์หนงัสือท่ีเปน็ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
    2. ดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และหรือเคร่ืองใช้อย่างอ่ืนท่ีมี 
        ไว้เพ่ือปฏิบติังานเกี่ยวกบัการพิมพ์เอกสาร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด 
        เครื่องประมวลผลคํา เป็นต้น ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ใน 
        การพิมพ์ 
    3. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
     อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,840 บาท ขั้นสงู 18,190 บาท 
     คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหนง่พนักงานพิมพ์ 
       ระดับ 1 ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 3 ป ีหรือ 

2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา่ใน 
    สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลกัษณะงานในหน้าท่ี  

          3. ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้ 
        3.1  สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ  
               35 คํา และสําหรบัภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 
        นาทีละ 25 คํา หรือในอัตราความเร็วสําหรับ 
                ภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คํา หรือ 
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           3.2   กรณีพิมพ์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถพิมพ์ดีด 
         ภาษาไทยได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คํา และสําหรบั 
         ภาษาต่างประเทศไมน่้อยกว่านาทีละ 30 คํา หรือ 
         ในอัตราความเร็วสําหรับภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 
           นาทีละ 40 คํา และสําหรับภาษาไทยไม่น้อยกว่า 
         นาทีละ 30 คํา  
 
 
38.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานพิมพ์ ระดับ 3 
      หน้าที่โดยย่อ  1. ปฏบิัติงานท่ีต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความชํานาญสูง
        ในการพิมพ์หนงัสือที่เปน็ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
        พร้อมตรวจทานความถูกต้องของหนังสือ 
    2. ดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และหรือเคร่ืองใช้อย่างอ่ืนท่ีมี 
        ไว้เพ่ือปฏิบติังานเกี่ยวกบัการพิมพ์เอกสาร เช่น  
        เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เปน็ต้น ตลอดจนวัสดุ 
        อุปกรณ์ในการพิมพ์ 
    3. ควบคุมตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก ่
        พนักงานพิมพ์ในระดับรองลงมา 
    4. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
     อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 7,100 บาท ขั้นสงู 22,220 บาท 
     คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหนง่พนักงานพิมพ์ 
       ระดับ 1 ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 

2. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหนง่พนักงานพิมพ์ดีด 
   ระดับ 2 ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
3. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ 
    ความชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบติังานด้านนี้มาแล้ว 
    เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ 
4. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ 
    เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 

          5. ท้ังข้อ 1 และข้อ 4 ต้องผา่นการทดสอบความสามารถ 
        พิมพ์ดีดภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่ 
               การปฏิบัติงานในหน้าท่ีในอัตราความเร็วไม่น้อยกว่านาทีละ 
        50 คํา กรณีพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องไม่น้อยกว่า 55 คํา 
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39.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานพิมพ์  ระดับ 4 
      หน้าที่โดยย่อ  1. ปฏบิัติงานท่ีต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความชํานาญสูง
        มากในการพิมพ์หนังสือท่ีเปน็ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
                 ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และ/หรือ เครื่องใช้ 
        อย่างอ่ืนท่ีมีไว้เพ่ือปฏบิัติงานเก่ียวกับการพิมพ์เอกสารทีมี 
        ลักษณะงานท่ีค่อนข้างยากมาก หรือเป็นงานที่ใช้ความรู้ 
        ความชํานาญสูง หรือเปน็งานท่ีมีความสําคัญมาก โดยต้อง 
        สามารถจัดรูปแบบ วรรคตอน ได้อย่างถูกต้องและประณีต 
        เช่น พิมพ์ตามคําบอก หรือคําสั่งได้โดยไม่มีต้นร่าง พิมพ์ร่าง 
        กฎหมาย พิมพ์รายงาน พิมพ์เอกสารทางวิชาการ พิมพ์แบบ 
        ฟอร์มตาราง กราฟ แผนภมิู เป็นต้น 

2. ตรวจทานหนงัสือ ให้คําปรกึษาแนะนําในการปฏิบัติงานแก ่
    พนักงานพิมพ์ระดับรองลงมา 
3. ดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ/หรือเครื่องใช้อย่างอ่ืนท่ีมี 

  ไว้เพ่ือปฏิบัติงานและเกี่ยวกบัการพิมพ์เอกสาร เช่น เคร่ือง                                
พิมพ์ดีด เครื่องประมวลผลคํา เป็นต้น ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ 

     ในการพิมพ์    
    4. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
     อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 22,220 บาท ขั้นสูง 29,320 บาท 
     คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหนง่พนักงานพิมพ์  
             ระดับ 3  และได้รบัค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขัน้สงูของตําแหน่ง 
    แล้วโดยผ่านการประเมินผลงาน      
 
40.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานเคหกจิเกษตร  ระดับ 1 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานช้ันต้นด้านเคหกิจเกษตรในการพัฒนาการแปรรปู 
        ผลิตผลการเกษตร การถนอมอาหาร และการผลิตเคร่ือง 
        แต่งกาย เครื่องใช้ต่าง ๆ รวมทั้งการให้คาํแนะนํา อบรม 
        ฝึกอาชีพแก่เกษตรกร และผู้สนใจ 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,840 บาท ขั้นสงู 18,190 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี 
        ความชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบติังานด้านนี ้
        มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 

2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา่ 
    ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 
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41.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานเคหกจิเกษตร  ระดับ 2 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานท่ีต้องใช้ประสบการณ์ และความชํานาญด้าน 
        เคหกิจเกษตรในการพัฒนาการแปรรูปผลิตผลการเกษตร 
        การถนอมอาหาร และการผลิตเคร่ืองแต่งกาย เครื่องใช้ต่าง ๆ  
                 รวมทั้งการให้คําแนะนํา อบรมฝึกอาชีพแก่เกษตรกร และ 
        ผู้สนใจ 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 7,100 บาท ขั้นสงู 22,220 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหนง่พนักงาน 
        เคหกิจเกษตร ระดับ 1 ซ่ึงปฏบิัติงานมาแล้วเปน็เวลา 
        ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า 
    ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี และเคย 
    ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
3. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ 
   ชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้วเปน็ 
    เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ 
4. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ 
    เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 
 

42.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานเคหกจิเกษตร  ระดับ 3 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานท่ีต้องใช้ประสบการณ์ และความชํานาญด้าน 
        เคหกิจเกษตรในการพัฒนาการแปรรูปผลิตผลการเกษตร 
        การถนอมอาหาร และการผลิตเคร่ืองแต่งกาย เครื่องใช้ต่าง ๆ  
                 รวมทั้งการให้คําแนะนํา อบรมฝึกอาชีพแก่เกษตรกร และ 
        ผู้สนใจ 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 7,940 บาท ขั้นสงู 29,320 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1.  แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหนง่เดิม หรือตําแหน่งพนักงาน 
         เคหกิจเกษตร ระดับ 2 ซ่ึงปฏบิัติงานมาแล้วเปน็เวลา 
         ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

2.  แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ 
    ชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว 
     เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ 
3.  ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่        

เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี  
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43.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานประจําห้องทดลอง  ระดับ 1 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานขั้นต้นในการช่วยเหลือและให้บริการท่ัวไปใน 
        ห้องทดลอง ทําความสะอาดเครื่องมือเคร่ืองใช้ในห้องผลิต 
        ห้องทดลอง  
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,080 บาท ขั้นสงู 15,260 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม  
     และมีความชํานาญงานในหน้าที่  
 
 
44.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานประจําห้องทดลอง  ระดับ 2 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานท่ีต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญในการ 
        ช่วยเหลือและให้บริการท่ัวไปในห้องทดลอง ทําความสะอาด 
        เครื่องมือเคร่ืองใช้ในห้องผลิต ห้องทดลอง   
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 7,100 บาท ขั้นสงู 22,220 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหนง่เดิม หรือ ตําแหน่งพนักงานประจํา 
        ห้องทดลอง ระดับ 1 ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อย 
        กว่า 3 ปี หรือ 

2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ 
   ชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้ว 
    เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา่ 
   ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกบัลักษณะงานในหน้าที่   
 
 

45.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานขบัรถยนต์  ระดับ 1 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานขั้นต้นในการขับรถยนต์ บํารงุรักษาทําความสะอาด 
        รถยนต์ และแก้ไขข้อขัดขอ้งเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถ 
        ดังกล่าว  
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,840 บาท ขั้นสงู 18,190 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ขับรถยนต์/ขับรถจักรยานยนต์  
    มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าท่ีและ 
    ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ตามกฎหมาย 
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46.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานขบัรถยนต์  ระดับ 2 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานท่ีต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญในการ 
                 ขับรถยนต์ บํารงุรกัษาทําความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อ 
        ขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถดังกลา่ว 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 7,100 บาท ขั้นสงู 22,220 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหนง่พนักงาน 
        ขับรถยนต์ ระดับ 1 ซ่ึงปฏบิัติงานมาแลว้เป็นเวลา 
        ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญ           
งานในหน้าที่ และเคยปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้วเปน็เวลาไม่น้อย
กว่า 8 ปี 

 
47.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานขบัรถยนต์  ระดับ 2/หัวหน้า 
      หน้าที่โดยย่อ        1. บงัคบับัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขบัรถยนต์ 
        ต้ังแต่ 7 คนขึน้ไป 
    2.  ปฏบิัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 7,940 บาท ขั้นสงู 29,320 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง่ 1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหนง่พนักงาน 
        ขับรถยนต์ ระดับ 2 ซ่ึงปฏบิัติงานมาแลว้เป็นเวลา 
        ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมี 
    ความชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบติังาน 
    ด้านนี้มาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 10 ป ี
 

48.  ช่ือตําแหนง่           ช่างเขียน  ระดับ 1 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานช่างเขียนขัน้ต้น ภายใต้การกํากับตรวจสอบ เช่น 
        คัดลอกแบบ คัดเขียน ย่อ แผนท่ี และภาพต่าง ๆ รวมท้ัง 
        แบบแปลน เป็นต้น   
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,840 บาท ขั้นสงู 18,190 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ 
       ชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้ว 
       เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 

2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ  
    เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี หรือ 
3. เปน็ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ัน 
   ท่ีมีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าท่ี 
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49.  ช่ือตําแหนง่           ช่างเขียน  ระดับ 2 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานด้านช่างเขียนท่ีต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
        และความชํานาญงาน เช่น คัดลอกแบบ คัด เขียน ย่อ แผนท่ี
        และภาพต่าง ๆ รวมทั้งแบบแปลน เปน็ต้น  
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 7,100 บาท ขั้นสงู 22,220 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหนง่ช่างเขียน 
       ระดับ 1 ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา่ใน  
   สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติ 
   งานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
3. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความ                                   
ชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเปน็ 

   เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ  
4. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ 
    เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี หรือ 
5. เปน็ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ันที่มี 
   ความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าท่ี 
 
 

50.  ช่ือตําแหนง่           ช่างเขียน  ระดับ 3 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานด้านช่างเขียนท่ีต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
        และความชํานาญงานสูงในการคัดลอกแบบ คัด เขียน ย่อ 
        แผนท่ีและภาพต่าง ๆ รวมทั้งแบบแปลน เปน็ต้น 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 7,940 บาท ขั้นสงู 29,320 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหนง่ช่างเขียน 
       ระดับ 2 ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรื 
    2.  แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความ 

    ชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเปน็ 
    เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ 
3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 
    ท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ีหรือ 
4. เปน็ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ัน 
    ท่ีมีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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51.  ช่ือตําแหนง่           ช่างเขียน  ระดับ 4 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานท่ีต้องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความ 
        ชํานาญที่สูงมากในการเขียนย่อแผนท่ีและภาพต่าง ๆ รวมทั้ง 
        ให้คําปรึกษาแนะนํา หรือควบคุมตรวจสอบการปฏบิัติงานของ 
        ช่างเขียนในระดบัรองลงมา 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 9,700 บาท ขั้นสงู 31,420 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหนง่ช่างเขียน 
        ระดับ 3 ซ่ึงปฏบิัติงานมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
    2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความ 

   ชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้วเปน็ 
   เวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ 
3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 
   ท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 
 
 

52.  ช่ือตําแหนง่           ช่างเขียนแผนที่  ระดับ 1 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานขั้นต้นในการจัดทําแผนท่ี เช่น ช่วยในการแยกสี 
                 แผนที่ ประกอบแผนที่ ติดรายละเอียดแผนท่ี ผลิตราย 
        ละเอียดแผนที่ จัดทําแผนท่ี จัดทํารายงาน จัดเก็บ ปรับปรงุ 
        ข้อมูลแผนท่ีด้วยคอมพิวเตอร์ สํารวจและจัดเกบ็ข้อมูล 
        ภาคสนามด้านวิศวกรรม ช่วยฝึกอบรมในการจัดทําแผนที ่
        และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงไม่จําเป็นต้องใช้เทคนิคช้ันสงู 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,840 บาท ขั้นสงู 18,190 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ 
       ชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้ว 
        เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 

2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ  
    เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี หรือ 
3. เปน็ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ัน 
    ท่ีมีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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53.  ช่ือตําแหนง่           ช่างเขียนแผนที่  ระดับ 2 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานในฐานะช่าง ทีต้่องใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 
        และความชํานาญในการจัดทําแผนที่ เช่น ช่วยในการแยกสี 
         แผนท่ี ประกอบแผนท่ี ติดรายละเอียดแผนท่ี ผลิต 
       รายละเอียดแผนที่ จัดทําแผนท่ี จัดทํารายงาน จัดเก็บ  
       ปรับปรงุข้อมูลแผนท่ีด้วยคอมพิวเตอร์ สํารวจและจัดเก็บ 
       ข้อมูลภาคสนามด้วยวิศวกรรม ช่วยฝึกอบรมในการจัดทํา 
       แผนที่ และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 7,100 บาท ขั้นสงู 22,220 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหนง่ช่างเขียนแผนท่ี 
       ระดับ 1 ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา่ใน  
    สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลกัษณะงานในหน้าที่ หรือเคยปฏิบัติ 
    งานด้านนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
3. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความ                                   
    ชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเปน็ 
    เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ  
4. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือ 
    เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี หรือ 
5. เปน็ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ันที่มี 
   ความสัมพันธ์กับหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 

54.  ช่ือตําแหนง่           ช่างเขียนแผนที่  ระดับ 2/หวัหน้า 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานในฐานะหัวหน้างาน บังคบับัญชาควบคุมตรวจสอบ 
        และดูแลการปฏบิัติงานของช่างเขียนแผนที่และผู้ช่วยช่าง 
        เขียนแผนที่ให้เปน็ไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 7,940 บาท ขั้นสงู 29,320 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหนง่ช่างเขียนแผนท่ี 
       ระดับ 2 ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
    2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความ 

   ชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้วเปน็ 
   เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ 
3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา 
   ท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ีหรือ 
4. เปน็ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ัน 
   ท่ีมีความสัมพันธ์กับหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
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55.  ช่ือตําแหนง่           ผู้ช่วยช่างไม้  ระดับ 1 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานในฐานะผู้ช่วยท่ีมีประสบการณ์และความชํานาญใน
        การช่วยซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างท่ีทําด้วยไม้และครภุัณฑ์สาํนักงาน
        ประเภทต่าง ๆ ท่ีทําด้วยไม้ หรือวัตถุอ่ืนท่ีใช้แทนไม้ 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,080 บาท ขั้นสงู 15,260 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ 
       ชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้ว 
       เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

2. เปน็ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ัน 
    ท่ีมีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

56.  ช่ือตําแหนง่           ผู้ช่วยช่างไม้  ระดับ 2 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานในฐานะผู้ช่วยท่ีมีประสบการณ์และความชํานาญใน 
        การช่วยซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างท่ีทําด้วยไม้และครภุัณฑ์สาํนักงาน 
       ประเภทต่าง ๆ ท่ีทําด้วยไม้ หรือวัตถุอ่ืนที่ใช้แทนไม้ 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,840 บาท ขั้นสงู 18,190 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหนง่ผู้ช่วยช่างไม้ 
       ระดับ 1 ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ                                     
   ชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้วเปน็ 
   เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ  
3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา่ใน 
    สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลกัษณะงานในหน้าที่ หรือ 
4. เปน็ผู้ผ่านการทอสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ัน 
    ท่ีมีความสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

57.  ช่ือตําแหนง่           ช่างไม้  ระดับ 1 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานช้ันต้นในการสร้าง ซ่อม และประกอบครภุณัฑ์หรือ 
        สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีทําด้วยไม้หรือวัสดุอ่ืนใดที่ใช้ไม้แทน 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,080 บาท ขั้นสงู 15,260 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ 
      ชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว 
      เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 ปี หรือ 

2. เปน็ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ัน 
   ท่ีมีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าท่ี 
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58.  ช่ือตําแหนง่           ช่างไม้  ระดับ 2 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานท่ีต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญในการสร้าง 
        ซ่อม และประกอบครภุัณฑ์หรือสิ่งก่อสรา้งต่าง ๆ ท่ีทําด้วยไม้ 
        หรือวัสดุอ่ืนใดที่ใช้ไม้แทน ตลอดจน ทําอุปกรณ์เครื่องใช้ 
       งานทดลอง ทําแบบผลิตภณัฑ์ตัวอย่าง ทํางานช่างไม้ประณีต 
       ทําบล็อกไม้สําหรับเทโลหะผสมต่าง ๆ เพ่ือหล่อแบบใน 
       ทรายหล่อประมาณราคางานไม้ ตลอดจนดูแลรักษา 
       เครื่องมือเครื่องใช้ 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,840 บาท ขั้นสงู 18,190 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหนง่ช่างไม้ 
       ระดับ 1 ซ่ึงปฏิบัติงานมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความ                                   
ชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเปน็ 

   เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ  
3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา่ใน 
   สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี หรือ 
4. เปน็ผู้ผ่านการทอสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ัน 
   ท่ีมีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าท่ี 
 
 

59.  ช่ือตําแหนง่           ช่างไม้ ระดับ 3 
      หน้าที่โดยย่อ        1 ปฏบิัติที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงใน 
       การสร้าง ซ่อม ประกอบครุภัณฑ์ หรือสิง่ก่อสร้างต่าง ๆ ท่ี 
       ทําด้วยไม้ ตลอดจนทําอุปกรณ์เครื่องใช้งานทดลอง ทําแบบ 
       ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง ทํางานปลูกสร้าง ทํางานช่างไม้ประณึต 
       ทําบล็อกไม้สําหรับเทโลหะผสมต่าง ๆ เพ่ือหล่อแบบใน 
       ทรายหล่อ ออกแบบเกี่ยวกับงานไม้ซ่ึงไม่ใช่โครงสร้าง  
       ประมาณราคางานไม้ วางแผนควบคุมงาน ตลอดจนควบคุม 
       การใช้และบรูณะซ่อมแซมเคร่ืองมือกลไม้ 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 7,100 บาท ขั้นสงู 22,220 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหนง่ช่างไม้ 
                 ระดับ 2 ซ่ึงปฏบิติังานมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
    2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา่ใน 
                 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ีหรือเคย 
       ปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
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    3. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความ 
       ชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้วเปน็ 
       เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ 
    4. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ 
        เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี หรือ 

5. เปน็ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ัน 
     ท่ีมีความสัมพันธ์กับหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 
60.  ช่ือตําแหนง่           ช่างไม้ ระดับ 3/หัวหน้า 
      หน้าที่โดยย่อ        1. บงัคบับัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏบิัติงานของ 
       ช่างไม้ จํานวนต้ังแต่ 5 คนขึน้ไป 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 7,100 บาท ขั้นสงู 22,220 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหนง่ช่างไม้ 
                 ระดับ 2 ซ่ึงปฏบิติังานมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
    2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา่ใน 
                สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ีหรือเคย 
       ปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
    3. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความ 
       ชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้วเปน็ 
        เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ 
    4. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ 
        เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี หรือ 

5. เปน็ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ัน 
   ท่ีมีความสัมพันธ์กับหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 
61.  ช่ือตําแหนง่           ช่างไม้ ระดับ 4 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติท่ีต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงมาก 
        ในการสร้าง ซ่อม ประกอบครภุัณฑ์ หรอืสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ท่ี
        ทําด้วยไม้ ตลอดจนทําอุปกรณ์เครื่องใช้งานทดลอง ทําแบบ 
        ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ทํางานปลูกสร้างออกแบบเกี่ยวกับงานไม้ 
        ซ่ึงไม่ใช่โครงสร้าง ทําแบบไม้ประณึต ทําบล็อกไม้สําหรับเท 
        โลหะผสมต่าง ๆ เพ่ือหล่อแบบในทรายหล่อ ประมาณราคา 
        งานไม้ วางแผนควบคุมงาน ตลอดจนควบคุมการใช้และ 
            บูรณะซ่อมแซมเครื่องมือกลไม้ และหรอื 
    2. ปฏบิัติงานในฐานผู้ช่วยหัวหน้างาน 
    3. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 7,940 บาท ขั้นสงู 29,320 บาท 
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      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหนง่ช่างไม้ 
                 ระดับ 3 ซ่ึงปฏบิติังานมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
    2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความ 
       ชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้วเปน็ 
       เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ 
    3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ 
           เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ีหรือ 

4. เปน็ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ัน 
   ท่ีมีความสัมพันธ์กับหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 
62.  ช่ือตําแหนง่           ช่างไม้ ระดับ 4/หัวหน้า 
      หน้าที่โดยย่อ        1.  บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏบิัติงานของ 
         ช่างไม้ จํานวนต้ังแต่ 10 คนขึน้ไป 
    2.  ปฏบิัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 9,700 บาท ขั้นสงู 31,420 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหนง่ช่างไม้ 
                 ระดับ 4 ซ่ึงปฏบิติังานมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ 
   ชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้วเปน็ 
   เวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี 

 
63.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานขบัเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ 1 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานช้ันต้นในการขบัเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจน 
        บํารุงรักษาและแก้ไขข้อขดัข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของ 
        เครื่องจักรกลขนาดเบา 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,840 บาท ขั้นสงู 18,190 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง      แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความ 
    ชํานาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาติขับรถตามกฎหมาย 
    

 
64.  ช่ือตําแหนง่           พนักงานขบัเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ 2 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานท่ีต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความชํานาญ 
        ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบํารุงรักษาและ 
        แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 7,100 บาท ขั้นสงู 22,220 บาท 
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      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง      แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหนง่เดิมหรือตําแหนง่พนักงานขบัเครื่อง 
    จักรกลขนาดเบา ระดับ 1 ซ่ึงปฏบิัติงานมาแล้วเปน็เวลาไม่ 
              น้อยกว่า 3 ปี  
     
65.  ช่ือตําแหนง่           ช่างเครื่องยนต์ ระดับ 1 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานในฐานะช่างช้ันต้น ภายใต้การกํากับดูแลในงาน 
           ซ่อมเครื่องยนต์ เช่น ตรวจทดสอบ ซ่อม บํารุงรกัษา ประกอบ 
                ติดต้ังเครื่องจักรเครื่องยนต์ ช่วยควบคุมการเดินเครื่องยนต์ 
       และแก้ไขขอ้ขัดข้องที่เกิดขึ้น เบิกจ่าย จัดเก็บ ดูแลรักษา 
       เครื่องมือเครื่องใช้ช้ินส่วน อุปกรณ์ และอะไหล่ 
       ท่ีใช้ในการปฏบิัติงาน 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,840 บาท ขั้นสงู 18,190 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง      1. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ 
                 ชํานาญงานในหนา้ท่ี และเคยปฏบิัติงานด้านนีม้าแล้วเป็น 
        เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 

2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา่ใน 
    สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลกัษณะงานในหน้าที่ หรือ 
3. เปน็ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ัน 
   ท่ีมีความสัมพันธ์กับหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 

66.  ช่ือตําแหนง่           ช่างเครื่องยนต์ ระดับ 2 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานในฐานะช่าง ทีมี่ลักษณะงานซ่ึงต้องใช้ความรู้ 
        ประสบการณ์ และความชํานาญในการซ่อมเครื่องยนต์  
        เช่น ตรวจ ทดสอบ ซ่อม บํารุงรกัษา ประกอบ ติดต้ังเครื่อง 
       จักรเครื่องยนต์และแก้ไขขอ้ขัดข้องท่ีเกิดขึ้น เบิกจ่าย จัดเก็บ 
        ดูแลรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ช้ินส่วน อุปกรณแ์ละอะไหล่ท่ีใช้ 
        ในการปฏิบติังาน               
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,840 บาท ขั้นสงู 18,190 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง      1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหนง่เดิมหรือตําแหนง่ช่างเครื่องยนต ์
        ระดับ 1 ซ่ึงปฏบิัติงานมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา่ใน 
    สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลกัษณะงานในหน้าที่ และเคย        
    ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
3. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความ 
   ชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้วเปน็ 
   เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ 
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4. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู หรือ           
     เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ีหรือ 
5.  เปน็ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ันท่ีมี 
    ความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที ่

 
67.  ช่ือตําแหนง่           ช่างเครื่องยนต์ ระดับ 3 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานในฐานะช่าง ทีมี่ลักษณะงานซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ 
        และความชํานาญสูงในงานซ่อมเครื่องยนต์ เช่น ตรวจ  
        ทดสอบ ซ่อม บํารุงรักษา ประกอบ ติดต้ังเครื่องยนต์ท่ีต้องใช้ 
        ความละเอียด แม่นยําและเทคนิคพอสมควร ช่วยคํานวณ 
        รายการ จัดหา และประมาณราคาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ใน 
        การดําเนินการดังกล่าว ควบคุมการเดิมเคร่ืองยนต์ ตลอดจน 
        แก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึน้ จัดทําสถิติ และทําบนัทึกประวัติ 
        การซ่อมและบํารุงรักษา 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 7,940 บาท ขั้นสงู 29,320 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง      1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหนง่เดิมหรือตําแหนง่ช่างเครื่องยนต ์
        ระดับ 2 ซ่ึงปฏบิัติงานมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความ   
   ชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้วเปน็เวลา    
   ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ 
3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่      
    เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ีหรือ 
4. เปน็ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ันที่มี 
   ความสัมพันธ์กับหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 
68.  ช่ือตําแหนง่           ช่างเครื่องยนต์ ระดับ 4 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานในฐานะช่าง ทีมี่ลักษณะงานซ่ึงต้องใช้ประสบการณ์ 
        และความชํานาญสูงมากในการซ่อมเครื่องยนต์ เช่น ตรวจ 
        ทดสอบ ซ่อม บํารุงรักษา ประกอบ ติดต้ังเครื่องยนต์ท่ีต้องใช้ 
        ความละเอียด แม่นยําและเทคนิคพอสมควร ช่วยคํานวณ 
        รายการ จัดหา และประมาณราคา วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการ 
        ดําเนินการดังกล่าว ควบคุมการเดินเครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไข 
        ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น จัดทาํสถิติ และทําบนัทึกประวัติการซ่อม
        และบํารงุรักษา    
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 9,700 บาท ขั้นสงู 33,540 บาท 
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      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง      1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหนง่เดิมหรือตําแหนง่ช่างเครื่องยนต ์
        ระดับ 3 ซ่ึงปฏบิัติงานมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความ    
   ชํานาญงานในหน้าท่ี และเคยปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้วเปน็เวลา   
    ไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือ 
3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท  หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที ่    
    เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี 
    

69.  ช่ือตําแหนง่           ช่างเครื่องยนต์ ระดับ 4/หัวหน้า 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานในฐานะหัวหน้างาน บังคบับัญชาควบคุมดูแล 
        รับผิดชอบการปฏบิัติงานของช่างเครื่องยนต์ทุกระดับให้ 
        ปฏิบัติงานไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 9,700 บาท ขั้นสงู 33,540 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง      1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหนง่เดิมหรือตําแหนง่ช่างเครื่องยนต ์
        ระดับ 4 ซ่ึงปฏบิัติงานมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  

2. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและชํานาญงานในหนา้ท่ี 
    และเคยปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 15 ป ี
3. ท้ังข้อ 1 และข้อ 2 ต้องผา่นการประเมินตามท่ีส่วนราชการ   
   กําหนด 
 

70.  ช่ือตําแหนง่           ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 1 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานช้ันต้นในฐานะผู้ช่วยช่างในงานอย่างใดอย่างหน่ึง 
        หรือหลายอย่าง ดังนี้ งานช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างเทคนิค 
        ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างปรับซ่อมเคร่ืองมือทดลอง ช่างเหล็ก 
        ช่างกลึง ช่างหล่อ ช่างกลแรงงาน ช่างประปา ช่างบํารงุรักษา 
        ในการปฏิบติังาน เช่น ซ่อม ติดต้ัง ปรับ แก้ไข ประกอบ 
        เครื่องจักร เครื่องกลต่าง ๆ  
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,080 บาท ขั้นสงู 15,260 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง      1. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ 
                 ชํานาญงานในหนา้ท่ี และเคยปฏบิัติงานด้านนีม้าแล้วเป็น 
        เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 

2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา่ใน 
    สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับลกัษณะงานในหน้าที่ หรือ 
3. เปน็ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ัน 
    ท่ีมีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่ 
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71.  ช่ือตําแหนง่           ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2 
      หน้าที่โดยย่อ        1. ปฏบิัติงานในฐานะผู้ช่วยช่างท่ีต้องใช้ประสบการณ์และ 
        ความชํานาญในงานอย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างใน 
        งานดังต่อไปนี้ งานช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างเทคนคิ   
        ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างปรับซ่อมเคร่ืองมือทดลอง ช่างเหล็ก 
        ช่างกลึง ช่างหล่อ ช่างกลโรงงาน ช่างประปา ช่างบํารุงรักษา
        ในการปฏิบติังาน เช่น ซ่อม ติดต้ัง ปรับ แก้ไข ประกอบ 
        เครื่องจักร เครื่องกลต่าง ๆ           
    2. ปฏบิัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
      อัตราค่าจ้าง   ขั้นตํ่า 5,840 บาท ขั้นสงู 18,190 บาท 
      คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง      1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหนง่เดิมหรือตําแหนง่ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
        ระดับ 1 ซ่ึงปฏบิัติงานมาแล้วเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความ 
   ชํานาญงานในหน้าท่ีและเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเปน็      
    เวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ 
3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา่ใน 
    สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลกัษณะงานในหน้าที่ และเคย 
    ปฏบิัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
4. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ         
    เทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าท่ี หรือ 
5. เปน็ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ันที่มี 
    ความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที ่

 
 


