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 สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนพษิณุโลก  กทม. 10300 

 
           5   มกราคม  2547 

เร่ือง     การเพิ่มเติมมาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

เรียน     (เวียนกระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด) 
  

ส่ิงที่สงมาดวย 1. รายชื่อสายงานและตําแหนงที่ ก.พ. เพิ่มเติมมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดย  
    กําหนดใหวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชา 
    ที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เปนคุณสมบัติ 
    เฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับ 1  
2. รายชื่อสายงานและตําแหนงที่ ก.พ. เพิ่มเติมมาตรฐานกําหนดตําแหนง  

โดยกําหนดให วุ ฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  หรืออนุปริญญา  หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีในสาขาวิชาที่สวนราชการ 
เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงในระดับ 2 

3. รายชื่อสายงานและตําแหนงที่ ก.พ. เพิ่มเติมมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดย 
กําหนดใหวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีในสาขาวิชาท่ีสวนราชการ 
เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงในระดับ 3 

4. รายชื่อสายงานและตําแหนงที่ ก.พ. เพิ่มเติมมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดย 
กําหนดใหวุฒิปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาที่สวนราชการ 
เจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงในระดับ 4 

5. รายชื่อสายงานและตําแหนงท่ี ก.พ. เพิ่มเติมมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยใหวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ในสาขาวิชาที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับ 5 

 

ตามที่ ก.พ. ไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงตามมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการกําหนดตําแหนงขาราชการ   
พลเรือนสามัญ ซ่ึงประกอบดวยลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง โดยได
กําหนดคุณวุฒิทางการศึกษาไวเปนสวนหนึ่งของคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงดวย นั้น 
 

            /โดยท่ี ก.พ. … 
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โดยที่ ก.พ. มีนโยบายที่จะกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลใหแกสวนราชการ

สามารถบริหารไดอยางคลองตัว ประกอบกับคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. กําหนดในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงในบางสายงานยังไมครอบคลุมสาขาวิชาใหมๆ ที่สถานศึกษาเปดสอนเพื่อสนองตอบตอการ 
เปล่ียนแปลงและความตองการของประเทศ ดังนั้น เพื่อใหสวนราชการสามารถบริหารงานบุคคลให
เกิดความคลองตัว และสามารถสรรหาบุคคลไดเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะงานและภารกิจของ
สวนราชการยิ่งขึ้น  

 

ก.พ.จึงมีมติใหเพิ่มเติมมาตรฐานกําหนดตําแหนงของสายงานตางๆ เฉพาะในสวนที่
เก่ียวกับวุฒิการศึกษาที่ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้ 

1. กําหนดใหวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ในสาขาวิชาที่ 
สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
เพื่อใชแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ในระดับ 1 ของสายงานตาง ๆ ได รวม 32 สายงาน  รายละเอียดตาม 
ส่ิงที่สงมาดวย 1 

2. กําหนดใหวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบไดไมต่ํากวาน้ีในสาขาวิชาที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  เพื่อใชแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ในระดับ 2 ของ 
สายงานตาง ๆ  ได รวม 25 สายงาน รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 

3. กําหนดใหวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาที่สวนราชการเจาสังกัด
เห็นวาเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง เพื่อใชแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง ในระดับ 3 ของสายงานตางๆ ได รวม 31 สายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 3 

4. กําหนดใหวุฒิปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาท่ีสวนราชการเจาสังกัด
เห็นวาเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง เพื่อใชแตงตั้งให 
ดํารงตําแหนง ในระดับ 4 ของสายงานตางๆ ได  รวม 41 สายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 4 

5. กําหนดใหวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ในสาขาวิชาที่สวนราชการเจาสังกัด
เห็นวาเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง เพื่อใชแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง ในระดับ 5 ของสายงานตางๆ ได  รวม 23 สายงาน รายละเอียดตามสิ่งสงมาดวย 5 

 

 
 
                  /สําหรับ… 
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สําหรับการพิจารณาวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาที่สวนราชการเห็นวาเหมาะสมกับลักษณะ
งานที่ปฏิบัตินั้น สวนราชการจะตองคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติของ
ตําแหนง  รวมทั้งประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับเปนสําคัญ 
 

มาตรฐานกาํหนดตําแหนงนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2547 เปนตนไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบ 
ดวยแลว 
 

ขอแสดงความนับถือ   
      

                                                         
(นายสีมา  สีมานันท) 

 เลขาธิการ ก.พ. 
 
 
สํานักพฒันาระบบจําแนกตาํแหนงและคาตอบแทน  
โทร  0 2281 0975, 0 2280 3422 
โทรสาร  0 2282 0874 



ส่ิงท่ีสงมาดวย 1

รายชื่อสายงานและตํ าแหนงที่ ก.พ. เพิ่มเติมมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนง  โดยกํ าหนด
ใหวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํ ากวาน้ีในสาขาวิชาที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เปนคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงในระดับ 1      

(สงพรอมหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 1   ลงวันที่  5 มกราคม 2547)

ล ําดับที่ รหัส ชื่อสายงาน ชือ่ตํ าแหนง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1-050
1-121
1-160
1-170
1-180
1-220
1-280
2-020
2-040
2-130
2-140
2-150
2-230
2-240
2-260
2-270
2-290
2-360
2-380
3-020
3-180
3-190
3-201
3-231
3-240
8-260
8-270

ประสานงานปกครอง
เจาหนาท่ีอาลักษณ
เจาหนาท่ีธุรการ
เจาหนาท่ีพัสดุ
บันทึกขอมูล
เจาหนาท่ีสถิติ
เจาหนาท่ีราชทัณฑ
เจาหนาท่ีการคลัง
เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี
ศุลการักษ
ชวยควบคุมและจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
เจาหนาท่ีสรรพากร
เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ
เจาหนาท่ีการพาณิชย
เจาหนาท่ีทะเบียนการคา
เจาหนาท่ีช่ังตวงวัด
เจาหนาท่ีประกันภัย
เจาหนาท่ีทรัพยากรธรณี
เจาหนาท่ีพิธีการศุลกากร
เจาหนาท่ีขนสง
เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ
เจาหนาท่ีการขาว
รายงานขาว
ผูประกาศ
เจาหนาท่ีเผยแพร
เจาหนาท่ีวัฒนธรรม
เจาหนาท่ีการศาสนา

เจาหนาท่ีปกครอง
เจาหนาท่ีอาลักษณ
เจาหนาท่ีธุรการ
เจาหนาท่ีพัสดุ
เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล
เจาหนาท่ีสถิติ
เจาหนาท่ีราชทัณฑ
เจาหนาท่ีการคลัง
เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี
ศุลการักษ
เจาหนาท่ีสรรพสามิต
เจาหนาท่ีสรรพากร
เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ
เจาหนาท่ีการพาณิชย
เจาหนาท่ีทะเบียนการคา
เจาหนาท่ีช่ังตวงวัด
เจาหนาท่ีประกันภัย
เจาหนาท่ีทรัพยากรธรณี
เจาหนาท่ีพิธีการศุลกากร
เจาหนาท่ีขนสง
เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ
เจาหนาท่ีการขาว
ผูรายงานขาว
ผูประกาศ
เจาหนาท่ีเผยแพร
เจาหนาท่ีวัฒนธรรม
เจาหนาท่ีการศาสนา



2

ล ําดับที่ รหัส ชื่อสายงาน ชือ่ตํ าแหนง
28
29
30
31
32

8-330
8-370
8-410
8-430
8-450

เจาหนาท่ีแรงงาน
เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน
เจาหนาท่ีท่ีดิน
เจาหนาท่ีจดหมายเหตุ
เจาหนาท่ีประกันสังคม

เจาหนาท่ีแรงงาน
เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน
เจาหนาท่ีท่ีดิน
เจาหนาท่ีจดหมายเหตุ
เจาหนาท่ีประกันสังคม

รวม   32   สายงาน



ส่ิงท่ีสงมาดวย 2

รายช่ือสายงานและตํ าแหนงท่ี ก.พ. เพิ่มเติมมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนง โดยกํ าหนด
ใหวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบไดไมต่ํ ากวานี้ในสาขาวิชาท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
เปนคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงในระดับ 2

(สงพรอมหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 1   ลงวันท่ี  5 มกราคม 2547)

ล ําดับที่ รหัส ชื่อสายงาน ชือ่ตํ าแหนง

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1-161
1-171
1-221
1-281
2-021
2-041
2-414

2-151
2-231
2-241
2-261
2-271
2-291
2-310
2-361
2-381
3-021
3-191
3-241
8-261
8-271
8-331
8-371
8-411
8-451

เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานพัสดุ
เจาพนักงานสถิติ
เจาพนักงานราชทัณฑ
เจาพนักงานการคลัง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการควบคุมและจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต
เจาพนักงานสรรพากร
เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ
เจาพนักงานการพาณิชย
เจาพนักงานทะเบียนการคา
เจาพนักงานช่ังตวงวัด
เจาพนักงานประกันภัย
เจาพนักงานมาตรฐานสินคา
เจาพนักงานทรัพยากรธรณี
เจาพนักงานพิธีการศุลกากร
เจาพนักงานขนสง
เจาพนักงานการขาว
เจาพนักงานเผยแพร
เจาพนักงานวฒันธรรม
เจาพนักงานการศาสนา
เจาพนักงานแรงงาน
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน
เจาพนักงานท่ีดิน
เจาพนักงานประกันสังคม

เจาพนักงานธุรการ
เจาพนักงานพัสดุ
เจาพนักงานสถิติ
เจาพนักงานราชทัณฑ
เจาพนักงานการคลัง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
เจาพนักงานสรรพสามิต

เจาพนักงานสรรพากร
เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ
เจาพนักงานการพาณิชย
เจาพนักงานทะเบียนการคา
เจาพนักงานช่ังตวงวัด
เจาพนักงานประกันภัย
เจาพนักงานมาตรฐานสินคา
เจาพนักงานทรัพยากรธรณี
เจาพนักงานพิธีการศุลกากร
เจาพนักงานขนสง
เจาพนักงานการขาว
เจาพนักงานเผยแพร
เจาพนักงานวฒันธรรม
เจาพนักงานการศาสนา
เจาพนักงานแรงงาน
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน
เจาพนักงานท่ีดิน
เจาพนักงานประกันสังคม

รวม   25  สายงาน



ส่ิงท่ีสงมาดวย 3

รายช่ือสายงานและตํ าแหนงท่ี ก.พ. เพิ่มเติมมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนง  โดยกํ าหนด
ใหวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ในสาขาวิชาท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เปนคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงในระดับ 3

(สงพรอมหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 1   ลงวันท่ี  5  มกราคม 2547)

ล ําดับที่ รหัส ชื่อสายงาน ชือ่ตํ าแหนง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1-060
1-070
1-090
1-120
1-140
1-172
1-260
1-270
1-283
1-290
1-300
1-310
1-330
2-090
2-133
2-190
3-010
3-170
3-181
3-200
3-220
3-230
3-242
8-020
8-030
8-082
8-262
8-272
8-280

วิชาการปกครอง
วิเคราะหนโยบายและแผน
วิเคราะหงานบุคคล
อาลักษณ
การเจาหนาท่ี
นักวิชาการพัสดุ
สืบสวนสอบสวน
วิชาการทัณฑวิทยา
วิชาการยุติธรรม
การทูต
วิเทศสัมพันธ
วิเทศสหการ
คุมประพฤติ
วิเคราะหงบประมาณ
เจาหนาท่ีตรวจสอบศุลกากร
จัดผลประโยชน
นักวิชาการขนสง
วิชาการประชาสัมพันธ
นักประชาสัมพันธ
ส่ือขาว
จัดรายการวิทยุโทรทัศน
เจาหนาท่ีกระจายเสียง
นักวิชาการเผยแพร
วิชาการสอบ
ดูแลจัดการศึกษา
นักวิชาการฝกอาชีพ
นักวิชาการวัฒนธรรม
วิชาการศาสนา
วิจัยสังคมศาสตร

นักวิชาการปกครอง
เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน
เจาหนาท่ีวิเคราะหงานบุคคล
อาลักษณ
บุคลากร
นักวิชาการพัสดุ
เจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวน
นักทัณฑวิทยา
นักวิชาการยุติธรรม
เจาหนาท่ีการทูต
เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ
เจาหนาท่ีวิเทศสหการ
พนักงานคุมประพฤติ
เจาหนาท่ีวิเคราะหงบประมาณ
เจาหนาท่ีตรวจสอบศุลกากร
เจาหนาท่ีจัดผลประโยชน
นักวิชาการขนสง
นกัวิชาการประชาสัมพันธ
นักประชาสัมพันธ
ผูส่ือขาว
ผูจัดรายการ
เจาหนาท่ีกระจายเสียง
นักวิชาการเผยแพร
นักวิชาการสอบ
เจาหนาท่ีการศึกษา
นักวิชาการฝกอาชีพ
นักวิชาการวัฒนธรรม
นักวิชาการศาสนา
นักวิจัยสังคมศาสตร



2

ล ําดับที่ รหัส ชื่อสายงาน ชือ่ตํ าแหนง

30
31

8-320
8-360

วชิาการแรงงาน
วิชาการพัฒนาชุมชน

นกัวิชาการแรงงาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชน

รวม  31 สายงาน



ส่ิงท่ีสงมาดวย 4

รายช่ือสายงานและตํ าแหนงท่ี ก.พ. เพิ่มเติมมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนง  โดยกํ าหนด
ใหวุฒิปริญญาโท  หรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ในสาขาวิชาท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เปนคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงในระดับ 4

(สงพรอมหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 1     ลงวันท่ี  5  มกราคม 2547)

ล ําดับที่ รหัส ชื่อสายงาน ชือ่ตํ าแหนง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1-110
1-060
1-070
1-090
1-120
1-140
1-172
1-260
1-270
1-283
1-290
1-300
1-310
1-330
1-350
2-090
2-133
2-190
2-210
3-010
3-170
3-181
3-200
3-220
3-242
8-010
8-020
8-030
8-060

บริหารท่ัวไป
วิชาการปกครอง
วิเคราะหนโยบายและแผน
วิเคราะหงานบุคคล
อาลักษณ
การเจาหนาท่ี
นักวิชาการพัสดุ
สืบสวนสอบสวน
วิชาการทัณฑวิทยา
วิชาการยุติธรรม
การทูต
วิเทศสัมพันธ
วิเทศสหการ
คุมประพฤติ
นกัพัฒนาระบบราชการ
วิเคราะหงบประมาณ
เจาหนาท่ีตรวจสอบศุลกากร
จัดผลประโยชน
สงเสริมการลงทุน
นักวิชาการขนสง
วิชาการประชาสัมพันธ
นักประชาสัมพันธ
ส่ือขาว
จัดรายการวิทยุโทรทัศน
นักวิชาการเผยแพร
วิชาการศึกษา
วิชาการสอบ
ดูแลจัดการศึกษา
ฝกอบรม

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
นักวิชาการปกครอง
เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน
เจาหนาท่ีวิเคราะหงานบุคคล
อาลักษณ
บุคลากร
นักวิชาการพัสดุ
เจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวน
นักทัณฑวิทยา
นักวิชาการยุติธรรม
เจาหนาท่ีการทูต
เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ
เจาหนาท่ีวิเทศสหการ
พนักงานคุมประพฤติ
นกัพัฒนาระบบราชการ
เจาหนาท่ีวิเคราะหงบประมาณ
เจาหนาท่ีตรวจสอบศุลกากร
เจาหนาท่ีจัดผลประโยชน
เจาหนาท่ีสงเสริมการลงทุน
นักวิชาการขนสง
นกัวิชาการประชาสัมพันธ
นักประชาสัมพันธ
ผูส่ือขาว
ผูจัดรายการ
นักวิชาการเผยแพร
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการสอบ
เจาหนาท่ีการศึกษา
เจาหนาท่ีฝกอบรม



2

ล ําดับที่ รหัส ชื่อสายงาน ชือ่ตํ าแหนง
30
31
32
33
34
35
36

8-061
8-082
8-092
8-262
8-272
8-280
8-320

พัฒนาทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการฝกอาชีพ
พัฒนาการทองเท่ียว
นักวิชาการวัฒนธรรม
วิชาการศาสนา
วิจัยสังคมศาสตร
วชิาการแรงงาน

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการฝกอาชีพ
นักพัฒนาการทองเท่ียว
นักวิชาการวัฒนธรรม
นักวิชาการศาสนา
นักวิจัยสังคมศาสตร
นกัวิชาการแรงงาน

37
38
39
40
41

8-360
8-372
8-452
8-456
8-457

วิชาการพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน
วิชาการประกันสังคม
วิชาการพัฒนาสังคม
นักพัฒนาสังคม

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการประกันสังคม
นักวิชาการพัฒนาสังคม
นักพัฒนาสังคม

รวม  41  สายงาน



ส่ิงท่ีสงมาดวย 5

รายช่ือสายงานและตํ าแหนงท่ี ก.พ. เพิ่มเติมมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนง  โดยกํ าหนด
ใหวุฒิปริญญาเอก  หรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ในสาขาวิชาท่ีสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม
กับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เปนคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงในระดับ 5

(สงพรอมหนังสือสํ านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 1     ลงวันท่ี   5  มกราคม 2547)

ล ําดับที่ รหัส ชื่อสายงาน ชือ่ตํ าแหนง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1-060
1-070
1-090
1-270
1-283
1-290
1-310
1-350
2-090
2-210
3-010
3-170
8-010
8-020
8-060
8-061
8-092
8-280
8-320
8-360
8-452
8-456
8-457

วิชาการปกครอง
วิเคราะหนโยบายและแผน
วิเคราะหงานบุคคล
วิชาการทัณฑวิทยา
วิชาการยุติธรรม
การทูต
วิเทศสหการ
นกัพัฒนาระบบราชการ
วิเคราะหงบประมาณ
สงเสริมการลงทุน
นักวิชาการขนสง
วิชาการประชาสัมพันธ
วิชาการศึกษา
วิชาการสอบ
ฝกอบรม
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
พัฒนาการทองเท่ียว
วิจัยสังคมศาสตร
วชิาการแรงงาน
วิชาการพัฒนาชุมชน
วิชาการประกันสังคม
วิชาการพัฒนาสังคม
นักพัฒนาสังคม

นักวิชาการปกครอง
เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน
เจาหนาท่ีวิเคราะหงานบุคคล
นักทัณฑวิทยา
นักวิชาการยุติธรรม
เจาหนาท่ีการทูต
เจาหนาท่ีวิเทศสหการ
นกัพัฒนาระบบราชการ
เจาหนาท่ีวิเคราะหงบประมาณ
เจาหนาท่ีสงเสริมการลงทุน
นักวิชาการขนสง
นกัวิชาการประชาสัมพันธ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการสอบ
เจาหนาท่ีฝกอบรม
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาการทองเท่ียว
นักวิจัยสังคมศาสตร
นกัวิชาการแรงงาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการประกันสังคม
นักวิชาการพัฒนาสังคม
นักพัฒนาสังคม

รวม  23  สายงาน
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