
1 คนงาน หมวดแรงงาน

2

2/หัวหนา หัวหนาคนงาน หมวดกึ่งฝมือ

1 คนสวน หมวดแรงงาน

2

2/หัวหนา หัวหนาคนสวน หมวดกึ่งฝมือ

1 นักการภารโรง หมวดแรงงาน

2

แมบาน (1) หมวดฝมือ

แมบาน (2) หมวดฝมือ

2

1 ยาม หมวดแรงงาน

2

2/หัวหนา หัวหนายาม หมวดกึ่งฝมือ

หัวหนาหมวดสถานที่ / หัวหนาหมวดอาคารสถานที่ หมวดก่ึงฝมือ

หัวหนาหมวดโรงงาน หมวดกึ่งฝมือ

หัวหนาอาคารนอกสถานที่ หมวดก่ึงฝมือ

1107 ผูดูแลหมวดนอกโรงงาน บริการพื้นฐาน 2/หัวหนา หัวหนาหมวดนอกโรงงาน หมวดฝมือ

1 ผูดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร หมวดก่ึงฝมือ

2

1 ผูรักษาราชอุทยาน หมวดแรงงาน

2

2/หัวหนา หัวหนาผูรักษาราชอุทยาน หมวดฝมือพิเศษระดับตน

1 พนักงานประจําหองพิพิธภัณฑ หมวดก่ึงฝมือ

2

2/หัวหนา หัวหนาพนักงานประจําหองพิพิธภัณฑ หมวดฝมือ

1 พนักงานดูแลรักษาโบราณสถาน หมวดแรงงาน

2

1 นายประตูกษาปณ ชั้น 1 หมวดก่ึงฝมือ

2 นายประตูกษาปณ ชั้น 2 หมวดฝมือ

คนงานประจําตึก หมวดแรงงาน

พนักงานประจําตึก หมวดแรงงาน

2

คนงานเปล หมวดแรงงาน

พนักงานเปล หมวดแรงงาน

2

คนซักฟอก หมวดแรงงาน

พนักงานซักฟอก หมวดแรงงาน

พนักงานซักฟอก ชั้น 1 หมวดแรงงาน

พนักงานซักรีด หมวดแรงงาน

2 พนักงานซักฟอก ชั้น 2 หมวดก่ึงฝมือ

1 บริกร หมวดแรงงาน

2

2/หัวหนา หัวหนาบริกร หมวดก่ึงฝมือ

1 พนักงานบริการ หมวดกึ่งฝมือ

2

2/หัวหนา หัวหนาพนักงานบริการ หมวดฝมือ

1. กลุมงานบริการพ้ืนฐาน

ชื่อตําแหนงตามระบบใหม ชื่อตําแหนงตามระบบเดิม

รหัส ชื่อตําแหนง กลุม ระดับ ชื่อตําแหนง ชั้น หมวด

1101 พนักงานทั่วไป บริการพื้นฐาน

1102 คนสวน บริการพื้นฐาน

1103 พนักงานสถานที่ บริการพื้นฐาน

1104 แมบาน บริการพื้นฐาน

2/หัวหนาบริการพื้นฐานผูดูแลหมวดสถานที่1106

1

1105 พนักงานรักษาความปลอดภัย บริการพื้นฐาน

1108 ผูดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร บริการพื้นฐาน

1109 ผูรักษาราชอุทยาน บริการพื้นฐาน

1110 พนักงานประจําพิพิธภัณฑ บริการพื้นฐาน

1111 พนักงานดูแลโบราณสถาน บริการพื้นฐาน

1112 นายประตูกษาปณ บริการพื้นฐาน

1113 พนักงานประจําตึก บริการพื้นฐาน

1115 พนักงานซักฟอก บริการพื้นฐาน
1

1

1114 พนักงานเปล บริการพื้นฐาน
1

1116 บริกร บริการพื้นฐาน

1117 พนักงานบริการ บริการพื้นฐาน
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ชื่อตําแหนงตามระบบใหม ชื่อตําแหนงตามระบบเดิม

รหัส ชื่อตําแหนง กลุม ระดับ ชื่อตําแหนง ชั้น หมวด

1 พนักงานรับรอง หมวดกึ่งฝมือ

2

2/หัวหนา หัวหนาพนักงานรับรอง หมวดฝมือ

พนักงานโทรศัพท หมวดก่ึงฝมือ

พนักงานรับโทรศัพท หมวดก่ึงฝมือ

2 พนักงานควบคุม (เฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแกน) กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

คนงานเพาะชํา หมวดแรงงาน

พนักงานเพาะชํา หมวดแรงงาน

คนงานเกษตร หมวดแรงงาน

2

1 คนงานปราบศัตรูพืชและวัชพืช หมวดแรงงาน

2

1 คนงานประมง หมวดแรงงาน

2

2/หัวหนา หัวหนาคนงานประมง หมวดกึ่งฝมือ

1 คนงานรีดนมโค หมวดแรงงาน

2

คนงานเลี้ยงผึ้ง หมวดแรงงาน

คนงานเลี้ยงไหม หมวดแรงงาน

พนักงานเลี้ยงไหม หมวดแรงงาน

2

คนงานเลี้ยงสัตว หมวดแรงงาน

คนงานเลี้ยงสัตวทดลอง หมวดแรงงาน

พนักงานเลี้ยงสัตวทดลอง หมวดแรงงาน

2

พนักงานรักษาคลอง หมวดแรงงาน

พนักงานดูแลอางเก็บนํ้า หมวดแรงงาน

2 ผูรักษาอาคารชลประทาน หมวดกึ่งฝมือ

กะลาสี หมวดแรงงาน

คนประจําเรือ หมวดแรงงาน

พนักงานประจําเรือ หมวดแรงงาน

พนักงานเรือ หมวดแรงงาน

2

2/หัวหนา หัวหนาคนเรือ หมวดก่ึงฝมือ

1 สร่ังปากเรือ หมวดฝมือ

2

1 พนักงานเรือกล หมวดแรงงาน

2

1 พนักงานเรือยนต หมวดก่ึงฝมือ

2

1 พนักงานเรือตรวจ ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

1 พนักงานเขียนโฉนด หมวดฝมือ

2

1 พนักงานเขียนใบอนุญาต หมวดกึ่งฝมือ

2

1 พนักงานเดินหมาย หมวดฝมือ

2

1202 พนักงานปราบศัตรูพืช บริการพื้นฐาน

1118 พนักงานรับรอง บริการพื้นฐาน

1119 พนักงานรับโทรศัพท บริการพื้นฐาน
1

1201 พนักงานเกษตรพื้นฐาน บริการพื้นฐาน
1

1203 พนักงานประมงพื้นฐาน บริการพื้นฐาน

1204 พนักงานรีดนมโค บริการพื้นฐาน

1206 พนักงานเลี้ยงสัตว บริการพื้นฐาน
1

1205 พนักงานเลี้ยงผึ้งและไหม บริการพื้นฐาน
1

1301 กะลาสี บริการพื้นฐาน

1

1207 พนักงานชลประทาน บริการพื้นฐาน
1

1302 สร่ังปากเรือ บริการพื้นฐาน

1303 พนักงานเรือกล บริการพื้นฐาน

1304 พนักงานเรือยนต บริการพื้นฐาน

1305 พนักงานเรือตรวจ บริการพื้นฐาน

1401 พนักงานเขียนโฉนด บริการพื้นฐาน

1402 พนักงานเขียนใบอนุญาต บริการพื้นฐาน

1403 พนักงานเดินหมาย บริการพื้นฐาน
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ชื่อตําแหนงตามระบบใหม ชื่อตําแหนงตามระบบเดิม

รหัส ชื่อตําแหนง กลุม ระดับ ชื่อตําแหนง ชั้น หมวด

1 พนักงานตรวจปรูฟ ชั้น 1 หมวดก่ึงฝมือ

พนักงานตรวจปรูฟ หมวดฝมือ

พนักงานตรวจปรูฟ (พ.งานตรวจปรูฟ) ชั้น 2 หมวดฝมือ

พนักงานเรียงพิมพ หมวดก่ึงฝมือ

พนักงานเรียงพิมพดวยมือ หมวดก่ึงฝมือ

ผูชวยชางเรียงพิมพ หมวดก่ึงฝมือ

ชางเรียงพิมพ (1) หมวดฝมือ

พนักงานโรงพิมพ หมวดฝมือ

ชางเรียงพิมพ (2) หมวดฝมือ

2/หัวหนา หัวหนาพนักงานเรียงพิมพ หมวดฝมือ

1 ผูชวยพนักงานแยกสี หมวดก่ึงฝมือ

2

ชางตัดและพับกระดาษ หมวดกึ่งฝมือ

ชางตัดกระดาษ หมวดกึ่งฝมือ

พนักงานแทนพิมพ หมวดก่ึงฝมือ

2

พนักงานเขาเลม หมวดแรงงาน

พนักงานทําปก หมวดแรงงาน

พนักงานพับแบบ หมวดแรงงาน

พนักงานเขาและเย็บเลม หมวดก่ึงฝมือ

พนักงานเขาเลมและเย็บ หมวดก่ึงฝมือ

ชางเย็บเขาเลม หมวดก่ึงฝมือ

ชางเย็บและเขาเลม หมวดก่ึงฝมือ

พนักงานตัดกระดาษและเขาเลม หมวดก่ึงฝมือ

1 พนักงานบริการอัดสําเนา หมวดกึ่งฝมือ

2 พนักงานอัดสําเนา กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

หัวหนาพนักงานบริการอัดสําเนา หมวดฝมือ

หัวหนาพนักงานอัดสําเนา กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

พนักงานเก็บแบบ หมวดก่ึงฝมือ

พนักงานเก็บเอกสาร หมวดกึ่งฝมือ

2

พนักงานซอมเอกสาร หมวดกึ่งฝมือ

พนักงานซอมหนังสือ หมวดก่ึงฝมือ

2

พนักงานจัดเก็บแผนที่ หมวดก่ึงฝมือ

พนักงานผนึกแผนที่ หมวดก่ึงฝมือ

พนักงานเอกสารแผนที่ หมวดก่ึงฝมือ

2

ชางพิมพ กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

พนักงานประกอบกลองพลาสติก หมวดฝมือ

ผูสอน ชั้น 1 กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

1 พนักงานจัดรถเขาชั่ง หมวดก่ึงฝมือ

2

1 พนักงานบัตรยานพาหนะ หมวดกึ่งฝมือ

2

1 พนักงานจําหนายบัตร หมวดแรงงาน

2

1404 พนักงานตรวจปรูฟ บริการพื้นฐาน
2

1405 พนักงานโรงพิมพ บริการพื้นฐาน

1

2

1406 ผูชวยพนักงานแยกสี บริการพื้นฐาน

1407 พนักงานแทนพิมพและตัดกระดาษ บริการพื้นฐาน
1

1408 พนักงานเขาเลม บริการพื้นฐาน

1

2

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บริการพื้นฐาน

2/หัวหนา

1410 พนักงานเก็บเอกสาร บริการพื้นฐาน
1

1

1

1412 พนักงานจัดเก็บแผนที่ บริการพื้นฐาน
1

1411 พนักงานซอมเอกสาร บริการพื้นฐาน

1501 พนักงานจัดรถเขาชั่ง บริการพื้นฐาน

1413 พนักงานบริการสื่ออุปกรณการสอน บริการพื้นฐาน

1409

1502 พนักงานบัตรยานพาหนะ บริการพื้นฐาน

1503 พนักงานจําหนายบัตร บริการพื้นฐาน
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ชื่อตําแหนงตามระบบใหม ชื่อตําแหนงตามระบบเดิม

รหัส ชื่อตําแหนง กลุม ระดับ ชื่อตําแหนง ชั้น หมวด

1 พนักงานเก็บเงิน กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

1 พนักงานโสตทัศนศึกษา กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

1 พนักงานบันทึกเสียง หมวดก่ึงฝมือ

2

พนักงานระดับนํ้า หมวดก่ึงฝมือ

พนักงานวัดระดับนํ้า หมวดก่ึงฝมือ

2

2/หัวหนา หัวหนาพนักงานวัดระดับนํ้า หมวดฝมือ

1 พนักงานประตูนํ้า หมวดก่ึงฝมือ

2

1 พนักงานผลิตนํ้าประปา กลุมลักษณะงานเหมือน ขรก.

2

1 พนักงานกลั่นนํ้า หมวดแรงงาน

2

1 ควาญชาง หมวดก่ึงฝมือ

2

2/หัวหนา หัวหนาควาญชาง หมวดฝมือ

1504 พนักงานเก็บเงิน บริการพื้นฐาน

1508 พนักงานประตูนํ้า บริการพื้นฐาน

1505 พนักงานโสตทัศนศึกษา บริการพื้นฐาน

1506 พนักงานบันทึกเสียง บริการพื้นฐาน

1507 พนักงานวัดระดับนํ้า บริการพื้นฐาน

1

1511 ควาญชาง บริการพื้นฐาน

1509 พนักงานผลิตนํ้าประปา บริการพื้นฐาน

1510 พนักงานกลั่นนํ้า บริการพื้นฐาน
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