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การจดักลุ่มงานต าแหน่งประเภททั่วไป 

 ต าแหน่งประเภททัว่ไป อาจจ าแนกตามลกัษณะงานและการใช้ความรู้ในการปฏิบติังานออกได้เป็น 

 4  กลุ่มงาน ดงัน้ี                                                                              

 1. กลุ่มงานธุรการหรือบริการทั่วไป กลุ่มงานท่ีมีลกัษณะการปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบังานในส านกังาน 

การให้บริการในขั้นพื้นฐานท่ีจะสนบัสนุนการปฏิบติังานของส่วนราชการ เป็นงานท่ีมีระบบและขั้นตอนการ

ท างานท่ีไม่ยุง่ยากซับซ้อนมากอาจใชค้วามรู้และประสบการณ์ในการปฏิบติังานในส านกังานเก่ียวกบัการช่วย

จดัการ การเก็บรักษา การบนัทึกและค านวณขอ้มูล โดยการปฏิบติังานในส านกังานเก่ียวกบัการช่วยจดัการ การ

เก็บรักษา การบนัทึกและค านวณขอ้มูล โดยการปฏิบติัภารกิจนั้นอาจเก่ียวขอ้งกบัการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน

ส านกังาน 

 2. กลุ่มงานทีป่ฏิบัติภารกิจหลักของส่วนราชการ กลุ่มงานท่ีมีลกัษณะการปฏิบติังานให้บริการเบ้ืองตน้

ตามภารกิจหลกัของส่วนราชการโดยเฉพาะ 

 3. กลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน กลุ่มงานท่ีมีลกัษณะการปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบังานช่างเทคนิคหรืองาน

ช่างวิทยาศาสตร์ทางดา้นกายภาพหรือชีวภาพ เป็นการปรับใช้ทฤษฎีกบัวิธีการปฏิบติังานเฉพาะ ในภาคสนาม 

หรือการควบคุมก ากบัเคร่ืองใช้ทางเทคนิคท่ีตอ้งใช้ผูป้ฏิบติัท่ีมีความรู้และประสบการณ์โดยตรงทางเทคนิค

เฉพาะดา้น หรืออาจตอ้งใชผู้ป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บการศึกษาหรือฝึกปฏิบติัเป็นการเฉพาะทางมาปฏิบติังานดงักล่าว 

 4. กลุ่มงานทีใ่ช้ทกัษะและความช านาญงานเฉพาะตัว กลุ่มงานท่ีมีลกัษณะการปฏิบติังานท่ีอาศยัฝีมือความ

ช านาญการเฉพาะตวั หรือความสามารถเฉพาะตวัของผูป้ฏิบติังานค่อนขา้งสูง นอกเหนือจากความรู้ท่ีไดม้าจาก

การศึกษาเฉพาะทาง 
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บัญชีรายช่ือสายงานของต าแหน่งประเภททั่วไป 

สายงาน ต าแหน่ง 

1.  กลุ่มงานธุรการหรือบริการทัว่ไป 

1. ปฏิบติังานธุรการ 

2. ปฏิบติังานพสัดุ 

3. ปฏิบติังานการเงินและบญัชี 

4. ปฏิบติังานเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 

5. ปฏิบติังานโสตทศันศึกษา 

6. ปฏิบติังานหอ้งสมุด 

 
เจา้พนกังานธุรการ 

เจา้พนกังานพสัดุ 

เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 

เจา้พนกังานเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 

เจา้พนกังานโสตทศันศึกษา 

เจา้พนกังานห้องสมุด 

2. กลุ่มงานทีป่ฏบัิติภารกจิหลกัของส่วนราชการ

1. ประสานงานการปกครอง 

2. ปฏิบติังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

3. ปฏิบติังานสถิติ 

4. ปฏิบติังานเวชสถิติ 

5. ปฏิบติังานราชทณัฑ์ 

6. ปฏิบติังานการคลงั 

7. ปฏิบติังานตรวจสอบบญัชี 

8. ปฏิบติังานศุลกากร 

9. ปฏิบติังานสรรพาสามิต 

10. ปฏิบติังานสรรพากร 

11. ปฏิบติังานส่งเสริมสหกรณ์ 

12. ปฏิบติังานการพาณิชย ์

13. ปฏิบติังานชัง่ตวงวดั 

 

เจา้หนา้ท่ีปกครอง 

เจา้พนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

เจา้พนกังานสถิติ 

เจา้พนกังานเวชสถิติ 

เจา้พนกังานราชทณัฑ์ 

เจา้พนกังานการคลงั 

เจา้พนกังานตรวจสอบบญัชี 

เจา้พนกังานศุลกากร 

เจา้พนกังานสรรพาสามิต 

เจา้พนกังานสรรพากร 

เจา้พนกังานส่งเสริมสหกรณ์ 

เจา้พนกังานการพาณิชย ์

เจา้พนกังานชัง่ตวงวดั OCS
C
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สายงาน ต าแหน่ง 

14. ปฏิบติังานส่งเสริมอุตสาหกรรม 

15. ปฏิบติังานทรัพยากรธรณี 

16. ปฏิบติังานขนส่ง 

17. ปฏิบติังานการข่าว 

18. ประกาศและรายงานข่าว 

19. ปฏิบติังานเคหกิจเกษตร 

20. ปฏิบติังานอาชีวบ าบดั 

21. ปฏิบติังานตรวจโรงงาน 

22. ปฏิบติังานอบรมและฝึกวชิาชีพ 

23. ปฏิบติังานพฒันาฝีมือแรงงาน 

24. อนุศาสน์ 

25. ปฏิบติังานพิพิธภณัฑ์ 

26. ปฏิบติังานวฒันธรรม 

27. ปฏิบติังานการศาสนา 

28. ปฏิบติังานแรงงาน 

29. ปฏิบติังานพฒันาชุมชน 

30. ปฏิบติังานท่ีดิน 

31. ปฏิบติังานช่วยนกัจดหมายเหตุ 

32. ปฏิบติังานประเมินราคาทรัพยสิ์น 

33. ปฏิบติังานพฒันาสังคม 

เจา้พนกังานส่งเสริมอุตสาหกรรม 

เจา้พนกังานทรัพยากรธรณี 

เจา้พนกังานขนส่ง 

เจา้พนกังานการข่าว 

ผูป้ระกาศและรายงานข่าว 

เจา้พนกังานเคหกิจเกษตร 

เจา้พนกังานอาชีวบ าบดั 

เจา้พนกังานตรวจโรงงาน 

เจา้พนกังานอบรมและฝึกวชิาชีพ 

เจา้พนกังานพฒันาฝีมือแรงงาน 

อนุศาสนาจารย ์

เจา้พนกังานพิพิธภณัฑ์ 

เจา้พนกังานวฒันธรรม 

เจา้พนกังานการศาสนา 

เจา้พนกังานแรงงาน 

เจา้พนกังานพฒันาชุมชน 

เจา้พนกังานท่ีดิน 

เจา้พนกังานจดหมายเหตุ 

เจา้พนกังานประเมินราคาทรัพยสิ์น 

เจา้พนกังานพฒันาสังคม 
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สายงาน ต าแหน่ง 

3. กลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน  

1. ปฏิบติังานเดินเรือ 

2. ปฏิบติังานควบคุมจราจรทางอากาศ 

3. ปฏิบติังานส่ือสาร 

4. ปฏิบติังานช่างชลประทาน 

5. ปฏิบติังานการเกษตร 

6. ปฏิบติังานป่าไม ้

7. ปฏิบติังานประมง 

8. ปฏิบติังานสัตวบาล 

9. ปฏิบติังานวทิยาศาสตร์ 

10. ปฏิบติังานอุทกวทิยา 

11. ปฏิบติังานอุตุนิยมวทิยา 

12. ปฏิบติังานโภชนาการ 

13. พยาบาลเทคนิค 

14. ปฏิบติังานรังสีการแพทย ์

15. สัตวแพทย ์

16. ปฏิบติังานวทิยาศาสตร์การแพทย ์

17. ปฏิบติังานเภสัชกรรม 

 18. ปฏิบติังานเวชกรรมฟ้ืนฟู 

19. ปฏิบติังานทนัตสาธารณสุข 

20. ปฏิบติังานสาธารณสุข 

21. ปฏิบติังานช่างโยธา 

22. ปฏิบติังานรังวดั 

เจา้พนกังานเดินเรือ 

เจา้พนกังานควบคุมจราจรทางอากาศ 

เจา้พนกังานส่ือสาร 

นายช่างชลประทาน 

เจา้พนกังานการเกษตร 

เจา้พนกังานป่าไม ้

เจา้พนกังานประมง 

เจา้พนกังานสัตวบาล 

เจา้พนกังานวทิยาศาสตร์ 

เจา้พนกังานอุทกวทิยา 

เจา้พนกังานอุตุนิยมวทิยา 

โภชนากร 

พยาบาลเทคนิค 

เจา้พนกังานรังสีการแพทย ์

สัตวแพทย ์

เจา้พนกังานวทิยาศาสตร์การแพทย ์

เจา้พนกังานเภสัชกรรม 

เจา้พนกังานเวชกรรมฟ้ืนฟู 

เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุข 

เจา้พนกังานสาธารณสุข 

นายช่างโยธา 

นายช่างรังวดั OCS
C
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สายงาน ต าแหน่ง 

23. ปฏิบติังานช่างส ารวจ 

24. ปฏิบติังานช่างขดุลอก 

25. ปฏิบติังานช่างเคร่ืองกล 

26. ปฏิบติังานช่างอากาศยาน 

27. ปฏิบติังานช่างส ารวจสภาพรถ 

28. ปฏิบติังานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

29. ปฏิบติังานช่างไฟฟ้า 

30. ปฏิบติังานช่างเทคนิค 

31. ปฏิบติังานช่างเหมืองแร่ 

32. ปฏิบติังานช่างออกแบบเรือ 

33. ปฏิบติังานออกแบบผลิตภณัฑ์ 

34. ปฏิบติังานเขียนแบบ 

35. ปฏิบติังานช่างกายอุปกรณ์ 

36. ปฏิบติังานช่างทนัตกรรม 

37. ครูการศึกษาพิเศษ 

นายช่างส ารวจ 

นายช่างขดุลอก 

นายช่างเคร่ืองกล 

นายช่างอากาศยาน 

นายช่างตรวจสภาพรถ 

เจา้พนกังานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

นายช่างไฟฟ้า 

นายช่างเทคนิค 

นายช่างเหมืองแร่ 

นายช่างออกแบบเรือ 

เจา้พนกังานออกแบบผลิตภณัฑ์ 

นายช่างเขียนแบบ 

ช่างกายอุปกรณ์ 

ช่างทนัตกรรม 

ครูการศึกษาพิเศษ 
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สายงาน ต าแหน่ง 

4. กลุ่มงานทีใ่ช้ทกัษะและความช านาญงานเฉพาะตวั 

1. ปฏิบติังานอาลกัษณ์ 

2. ปฏิบติังานดูเงิน 

3. ปฏิบติังานช่างโลหะ 

4. ปฏิบติังานช่างศิลป์ 

5. ปฏิบติังานช่างศิลปกรรม 

6. ปฏิบติังานลิขิต 

7. ปฏิบติังานช่างหล่อ 

8. ปฏิบติังานช่างพิมพ ์

9. ปฏิบติังานช่างภาพ 

10. ช่างอาภรณ์ 

11. นาฏศิลป์ 

12. ดุริยางคศิลป์ 

13. คีตศิลป์ 

เจา้พนกังานอาลกัษณ์ 

เจา้พนกังานดูเงิน 

นายช่างโลหะ 

นายช่างศิลป์ 

นายช่างศิลปกรรม 

เจา้พนกังานลิขิต 

นายช่างหล่อ 

นายช่างพิมพ ์

นายช่างภาพ 

ช่างอาภรณ์ 

นาฏศิลปิน 

ดุริยางคศิลปิน 

คีตศิลปิน 
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