
1 คนงาน หมวดแรงงาน

2

2/หวัหน้า หวัหน้าคนงาน หมวดกึ�งฝีมอื

1 คนสวน หมวดแรงงาน

2

2/หวัหน้า หวัหน้าคนสวน หมวดกึ�งฝีมอื

1 นกัการภารโรง หมวดแรงงาน

2

แมบ่า้น (1) หมวดฝีมอื

แมบ่า้น (2) หมวดฝีมอื

2

1 ยาม หมวดแรงงาน

2

2/หวัหน้า หวัหน้ายาม หมวดกึ�งฝีมอื

หวัหน้าหมวดสถานที� หมวดกึ�งฝีมอื

หวัหน้าหมวดโรงงาน หมวดกึ�งฝีมอื

1107 ผูด้แูลหมวดนอกโรงงาน บรกิารพื'นฐาน 2/หวัหน้า หวัหน้าหมวดนอกโรงงาน หมวดฝีมอื

1 ผูด้แูลสวนสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ หมวดกึ�งฝีมอื

2

1 ผูร้กัษาราชอุทยาน หมวดแรงงาน

2

2/หวัหน้า หวัหน้าผูร้กัษาราชอุทยาน หมวดฝีมอืพเิศษระดบัตน้

1 พนกังานประจาํหอ้งพพิธิภณัฑ์ หมวดกึ�งฝีมอื

2

2/หวัหน้า หวัหน้าพนกังานประจาํหอ้งพพิธิภณัฑ์ หมวดฝีมอื

1 พนกังานดแูลรกัษาโบราณสถาน หมวดแรงงาน

2

1 นายประตูกษาปณ์ ชั 'น 1 หมวดกึ�งฝีมอื

2 นายประตูกษาปณ์ ชั 'น 2 หมวดฝีมอื

คนงานประจาํตกึ หมวดแรงงาน

พนกังานประจาํตกึ หมวดแรงงาน

2

คนงานเปล หมวดแรงงาน

พนกังานเปล หมวดแรงงาน

2

คนซกัฟอก หมวดแรงงาน

พนกังานซกัฟอก หมวดแรงงาน

พนกังานซกัฟอก ชั 'น 1 หมวดแรงงาน

พนกังานซกัรดี หมวดแรงงาน

2 พนกังานซกัฟอก ชั 'น 2 หมวดกึ�งฝีมอื

1 บรกิร หมวดแรงงาน

2

2/หวัหน้า หวัหน้าบรกิร หมวดกึ�งฝีมอื

1 พนกังานบรกิาร หมวดกึ�งฝีมอื

2

2/หวัหน้า หวัหน้าพนกังานบรกิาร หมวดฝีมอื

1116 บรกิร บรกิารพื'นฐาน

1117 พนกังานบรกิาร บรกิารพื'นฐาน

1

1114 พนกังานเปล บรกิารพื'นฐาน
1

1115 พนกังานซกัฟอก บรกิารพื'นฐาน
1

1112 นายประตูกษาปณ์ บรกิารพื'นฐาน

1113 พนกังานประจาํตกึ บรกิารพื'นฐาน

1110 พนกังานประจาํพพิธิภณัฑ์ บรกิารพื'นฐาน

1111 พนกังานดแูลโบราณสถาน บรกิารพื'นฐาน

1108 ผูด้แูลสวนสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ บรกิารพื'นฐาน

1109 ผูร้กัษาราชอุทยาน บรกิารพื'นฐาน

1

1105 พนกังานรกัษาความปลอดภยั บรกิารพื'นฐาน

1106 ผูด้แูลหมวดสถานที� บรกิารพื'นฐาน 2/หวัหน้า

1103 พนกังานสถานที� บรกิารพื'นฐาน

1104 แมบ่า้น บรกิารพื'นฐาน

1101 พนกังานทั �วไป บรกิารพื'นฐาน

1102 คนสวน บรกิารพื'นฐาน

1. กลุ่มงานบริการพื�นฐาน

ตาํแหน่งตามระบบใหม่ ตาํแหน่งตามระบบเดิม

รหสั ชื'อตาํแหน่ง กลุ่ม ระดบั ชื'อตาํแหน่ง ชั �น หมวด
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ตาํแหน่งตามระบบใหม่ ตาํแหน่งตามระบบเดิม

รหสั ชื'อตาํแหน่ง กลุ่ม ระดบั ชื'อตาํแหน่ง ชั �น หมวด

1 พนกังานรบัรอง หมวดกึ�งฝีมอื

2

2/หวัหน้า หวัหน้าพนกังานรบัรอง หมวดฝีมอื

พนกังานโทรศพัท์ หมวดกึ�งฝีมอื

พนกังานรบัโทรศพัท์ หมวดกึ�งฝีมอื

2

คนงานเพาะชาํ หมวดแรงงาน

พนกังานเพาะชาํ หมวดแรงงาน

คนงานเกษตร หมวดแรงงาน

2

1 คนงานปราบศตัรพูชืและวชัพชื หมวดแรงงาน

2

1 คนงานประมง หมวดแรงงาน

2

2/หวัหน้า หวัหน้าคนงานประมง หมวดกึ�งฝีมอื

1 คนงานรดีนมโค หมวดแรงงาน

2

คนงานเลี'ยงผึ'ง หมวดแรงงาน

คนงานเลี'ยงไหม หมวดแรงงาน

พนกังานเลี'ยงไหม หมวดแรงงาน

2

คนงานเลี'ยงสตัว์ หมวดแรงงาน

คนงานเลี'ยงสตัวท์ดลอง หมวดแรงงาน

พนกังานเลี'ยงสตัวท์ดลอง หมวดแรงงาน

2

พนกังานรกัษาคลอง หมวดแรงงาน

พนกังานดแูลอ่างเกบ็นํ'า หมวดแรงงาน

2 ผูร้กัษาอาคารชลประทาน หมวดกึ�งฝีมอื

กะลาสี หมวดแรงงาน

คนประจาํเรอื หมวดแรงงาน

พนกังานประจาํเรอื หมวดแรงงาน

พนกังานเรอื หมวดแรงงาน

2

2/หวัหน้า หวัหน้าคนเรอื หมวดกึ�งฝีมอื

1 สรั �งปากเรอื หมวดฝีมอื

2

1 พนกังานเรอืกล หมวดแรงงาน

2

1 พนกังานเรอืยนต์ หมวดกึ�งฝีมอื

2

1 พนกังานเรอืตรวจ ชั 'น 1 กลุ่มลกัษณะงานเหมอืน ขรก.

2

1 พนกังานเขยีนโฉนด หมวดฝีมอื

2

1 พนกังานเขยีนใบอนุญาต หมวดกึ�งฝีมอื

2

1 พนกังานเขยีนประกาศนียบตัรและสญัญาบตัร หมวดฝีมอื

2
1403 พนกังานลขิติ บรกิารพื'นฐาน

1401 พนกังานเขยีนโฉนด บรกิารพื'นฐาน

1402 พนกังานเขยีนใบอนุญาต บรกิารพื'นฐาน

1304 พนกังานเรอืยนต์ บรกิารพื'นฐาน

1305 พนกังานเรอืตรวจ บรกิารพื'นฐาน

1302 สรั �งปากเรอื บรกิารพื'นฐาน

1303 พนกังานเรอืกล บรกิารพื'นฐาน

1207 พนกังานชลประทาน บรกิารพื'นฐาน
1

1301 กะลาสี บรกิารพื'นฐาน

1

1205 พนกังานเลี'ยงผึ'งและไหม บรกิารพื'นฐาน
1

1206 พนกังานเลี'ยงสตัว์ บรกิารพื'นฐาน
1

1203 พนกังานประมงพื'นฐาน บรกิารพื'นฐาน

1204 พนกังานรดีนมโค บรกิารพื'นฐาน

1

1201 พนกังานเกษตรพื'นฐาน บรกิารพื'นฐาน
1

1202 พนกังานปราบศตัรพูชื บรกิารพื'นฐาน

1118 พนกังานรบัรอง บรกิารพื'นฐาน

1119 พนกังานรบัโทรศพัท์ บรกิารพื'นฐาน
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ตาํแหน่งตามระบบใหม่ ตาํแหน่งตามระบบเดิม

รหสั ชื'อตาํแหน่ง กลุ่ม ระดบั ชื'อตาํแหน่ง ชั �น หมวด

1 พนกังานตรวจปรูฟ๊ ชั 'น 1 หมวดกึ�งฝีมอื

พนกังานตรวจปรูฟ๊ หมวดฝีมอื

พนกังานตรวจปรูฟ๊ (พ.งานตรวจปรูฟ๊) ชั 'น 2 หมวดฝีมอื

พนกังานเรยีงพมิพ์ หมวดกึ�งฝีมอื

พนกังานเรยีงพมิพด์ว้ยมอื หมวดกึ�งฝีมอื

ผูช้่วยช่างเรยีงพมิพ์ หมวดกึ�งฝีมอื

ช่างเรยีงพมิพ ์(1) หมวดฝีมอื

พนกังานโรงพมิพ์ หมวดฝีมอื

ช่างเรยีงพมิพ ์(2) หมวดฝีมอื

2/หวัหน้า หวัหน้าพนกังานเรยีงพมิพ์ หมวดฝีมอื

1 ผูช้่วยพนกังานแยกสี หมวดกึ�งฝีมอื

2

ช่างตดัและพบักระดาษ หมวดกึ�งฝีมอื

ช่างตดักระดาษ หมวดกึ�งฝีมอื

พนกังานแท่นพมิพ์ หมวดกึ�งฝีมอื

2

พนกังานเขา้เล่ม หมวดแรงงาน

พนกังานทาํปก หมวดแรงงาน

พนกังานพบัแบบ หมวดแรงงาน

พนกังานเขา้และเยบ็เล่ม หมวดกึ�งฝีมอื

พนกังานเขา้เล่มและเยบ็ หมวดกึ�งฝีมอื

ช่างเยบ็เขา้เล่ม หมวดกึ�งฝีมอื

ช่างเยบ็และเขา้เล่ม หมวดกึ�งฝีมอื

พนกังานตดักระดาษและเขา้เล่ม หมวดกึ�งฝีมอื

1 พนกังานบรกิารอดัสาํเนา หมวดกึ�งฝีมอื

2 พนกังานอดัสาํเนา กลุ่มลกัษณะงานเหมอืน ขรก.

หวัหน้าพนกังานบรกิารอดัสาํเนา หมวดฝีมอื

หวัหน้าพนกังานอดัสาํเนา กลุ่มลกัษณะงานเหมอืน ขรก.

พนกังานเกบ็แบบ หมวดกึ�งฝีมอื

พนกังานเกบ็เอกสาร หมวดกึ�งฝีมอื

2

พนกังานซ่อมเอกสาร หมวดกึ�งฝีมอื

พนกังานซ่อมหนงัสอื หมวดกึ�งฝีมอื

2

พนกังานจดัเกบ็แผนที� หมวดกึ�งฝีมอื

พนกังานผนึกแผนที� หมวดกึ�งฝีมอื

พนกังานเอกสารแผนที� หมวดกึ�งฝีมอื

2

ช่างพมิพ์ กลุ่มลกัษณะงานเหมอืน ขรก.

พนกังานประกอบกล่องพลาสตกิ หมวดฝีมอื

ผูส้อน ชั 'น 1 กลุ่มลกัษณะงานเหมอืน ขรก.

2

1 พนกังานเดนิหมาย หมวดฝีมอื

2

1 พนกังานจดัรถเขา้ชั �ง หมวดกึ�งฝีมอื

2
1501 พนกังานจดัรถเขา้ชั �ง บรกิารพื'นฐาน

1413 พนกังานบรกิารสื�ออุปกรณ์การสอน บรกิารพื'นฐาน
1

1414 พนกังานเดนิหมาย บรกิารพื'นฐาน

1411 พนกังานซ่อมเอกสาร บรกิารพื'นฐาน
1

1412 พนกังานจดัเกบ็แผนที� บรกิารพื'นฐาน
1

1409 พนกังานบรกิารเอกสารทั �วไป บรกิารพื'นฐาน

2/หวัหน้า

1410 พนกังานเกบ็เอกสาร บรกิารพื'นฐาน
1

1

1408 พนกังานเขา้เล่ม บรกิารพื'นฐาน

1

2

1406 ผูช้่วยพนกังานแยกสี บรกิารพื'นฐาน

1407 พนกังานแท่นพมิพแ์ละตดักระดาษ บรกิารพื'นฐาน

2

1405 พนกังานโรงพมิพ์ บรกิารพื'นฐาน

1

2

1404 พนกังานตรวจปรูฟ๊ บรกิารพื'นฐาน
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ตาํแหน่งตามระบบใหม่ ตาํแหน่งตามระบบเดิม

รหสั ชื'อตาํแหน่ง กลุ่ม ระดบั ชื'อตาํแหน่ง ชั �น หมวด

1 พนกังานบตัรยานพาหนะ หมวดกึ�งฝีมอื

2

1 พนกังานจาํหน่ายบตัร หมวดแรงงาน

2

1 พนกังานเกบ็เงนิ กลุ่มลกัษณะงานเหมอืน ขรก.

2

1 พนกังานโสตทศันศกึษา กลุ่มลกัษณะงานเหมอืน ขรก.

2

1 พนกังานบนัทกึเสยีง หมวดกึ�งฝีมอื

2

พนกังานระดบันํ'า หมวดกึ�งฝีมอื

พนกังานวดัระดบันํ'า หมวดกึ�งฝีมอื

2

2/หวัหน้า หวัหน้าพนกังานวดัระดบันํ'า หมวดฝีมอื

1 พนกังานประตูนํ'า หมวดกึ�งฝีมอื

2

1 พนกังานผลตินํ'าประปา กลุ่มลกัษณะงานเหมอืน ขรก.

2

1 พนกังานกลั �นนํ'า หมวดแรงงาน

2

1 ควาญชา้ง หมวดกึ�งฝีมอื

2

2/หวัหน้า หวัหน้าควาญชา้ง หมวดฝีมอื

1511 ควาญชา้ง บรกิารพื'นฐาน

1509 พนกังานผลตินํ'าประปา บรกิารพื'นฐาน

1510 พนกังานกลั �นนํ'า บรกิารพื'นฐาน

1507 พนกังานวดัระดบันํ'า บรกิารพื'นฐาน

1

1508 พนกังานประตูนํ'า บรกิารพื'นฐาน

1505 พนกังานโสตทศันศกึษา บรกิารพื'นฐาน

1506 พนกังานบนัทกึเสยีง บรกิารพื'นฐาน

1503 พนกังานจาํหน่ายบตัร บรกิารพื'นฐาน

1504 พนกังานเกบ็เงนิ บรกิารพื'นฐาน

1502 พนกังานบตัรยานพาหนะ บรกิารพื'นฐาน
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