
การปฏิบัติงานต่างสายงานของกรมปศุสัตว ์
ต่างสายงาน หมายถึง ชื่อของสายงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนดไว้ต่างกัน โดยหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติต่างกัน 

ลําดับ 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ตาม  

พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ตาม  

พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ชื่อสายงาน ชื่อตําแหน่งในสายงาน ชื่อสายงาน ชื่อตําแหน่งในสายงาน 

1 วิชาการสัตวแพทย์ นายสัตวแพทย์ นายสัตวแพทย์ นายสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานทางวิชาการสัตวแพทย์ เกี่ยวกับการตรวจ
และรักษาพยาบาลสัตว์ การศึกษา วิเคราะห์ ชันสูตร
และวิจัยโรคสัตว์การสํารวจโรค การกําจัด ควบคุม 
และป้องกันโรคระบาดสัตว์ การส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ทางด้านสุขภาพสัตว์ การสุขาภิบาลสัตว์  
การค้นคว้าทดลองในการผลิตชีวภัณฑ์ รวมถึงการ
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูง 

2 - วิชาการสัตวบาล 
- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
สัตวบาล 

- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ปศุสัตว์ 
 

- นักวิชาการสัตวบาล  
- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
สัตวบาล  

- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ปศุสัตว์ 
 

วิชาการสัตวบาล 
  

นักวิชาการสัตวบาล 
 
 
 
 
 

 

ปฏิบัติงานทางวิชาการสัตวบาล เกี่ยวกับการวางแผน
งานสัตวบาล การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
เกี่ยวกับงานสัตวบาล การค้นคว้า ทดลองและวิจัย
เกี่ยวกับการส่งเสริม การเลี้ยงสัตว์ การปรับปรุง
บํารุงพันธุ์และการผสมพันธุ์สัตว์ การขยายและ  
แพร่พันธุ์สัตว์ การค้นคว้าและปรับปรุงคุณภาพ
อาหารสัตว์ การเสนอแนะให้ความรู้ หลักการและ
วิธีการใหม่ ๆ ทางสัตวบาล  

3 วิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตร์
และทางเทคโนโลยี เกี่ยวกับการทดสอบ วิเคราะห์ 
และวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ 
เช่น การวิเคราะห์วัตถุดิบ แร่ธาตุ อาหาร และ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อรับรองหรือควบคุมคุณภาพให้เป็น
ตามกฎหมาย และเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์  

แบบฟอร์มที่ 1
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ลําดับ 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ตาม  

พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ตาม  

พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ชื่อสายงาน ชื่อตําแหน่งในสายงาน ชื่อสายงาน ชื่อตําแหน่งในสายงาน 

4 วิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและตรวจชันสูตรโรค พิสูจน์
ยืนยันเชื้อทางห้องปฏิบัติการในสาขาต่าง ๆ เช่น 
ไวรัสวิทยา พาราสิตวิทยาฯลฯ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย
เ กี่ยวกับการระบาดของโรค เ พื่อสนับสนุนการ
ป้องกันรักษาโรค ตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพ
มาตรฐาน ชีววัตถุ อาหาร การสอบเทียบวิธีตรวจ
วิเคราะห์ ตรวจชันสูตร รวมทั้งห้องปฏิบัติการและ
พัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือ  

5 - วิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ปศุสัตว์ 

- เจ้าหน้าที่บริหารงานสถติ ิ
- นักสถิติ

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน  

- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ปศุสัตว์ 

- เจ้าหน้าที่บริหารงานสถติิ
- นักสถิติ

วิเคราะห์นโยบายและ
แผน 
  
  

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวล
แผน พิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการกําหนด
นโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล
การ ดําเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ  

6 - พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

- การเจ้าหน้าที่ 
- ฝึกอบรม 
- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ปศุสัตว์ 
 

- นักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  

- บุคลากร  
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 
- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ปศุสัตว์ 
 

ทรัพยากรบุคคล 
  
  

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ในการศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการ
เกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และ
วิ ธีการบ ริหารทรัพยากรบุคคล  การวางแผน
ทรัพยากรบุคคล การกําหนดตําแหน่ง การให้ได้รับ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง การสรรหา การ
บรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนา
ข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การ
ออกจากราชการ การคุ้มครองระบบคุณธรรม 
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ลําดับ 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ตาม  

พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ตาม  

พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ชื่อสายงาน ชื่อตําแหน่งในสายงาน ชื่อสายงาน ชื่อตําแหน่งในสายงาน 

7 เลขานุการและ
บริหารงาน 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

จัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสํานักงานและการ
บริหารราชการทั่วไป เช่น การศึกษา วิเคราะห์
เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและ
ติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและ 
งานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการ
ประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม
ทาง วิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทําเรื่องติดต่อกับ
หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งหัวหน้าส่วน
ราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ควบคุมและบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งาน
สารบรรณ งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล งานจัด
ระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและ
บัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคาร สถานที่ งาน
เอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูล
สถิติ งานสัญญา เป็นต้น  

8 ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน  

วิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้าน
งบประมาณ บัญชีและพัสดุ  รวมทั้งตรวจสอบ
หลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การ
ทําสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี 
การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบ การใช้ 
และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ  
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ลําดับ 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ตาม  

พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ตาม  

พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ชื่อสายงาน ชื่อตําแหน่งในสายงาน ชื่อสายงาน ชื่อตําแหน่งในสายงาน 

9 - วิชาการเงินและบัญชี 
- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
การเงินและบัญชี 
 

- นักวิชาการเงินและ
บัญชี 

- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
การเงินและบัญชี  
 

วิชาการเงินและบัญชี 
  

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไป
ของ ส่ วนราชการ  ศึ กษา  วิ เ ค ร าะ ห์  ติ ดตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะ  
ทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์ งบประมาณ 
การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้อง
ของผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชี
แยกประเภท  การตรวจสอบความถูกต้องของ  
การลงบัญชีประเภทต่าง ๆ  

10 - วิชาการพัสดุ 
- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
พัสดุ 
 

- นักวิชาการพัสดุ 
- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
พัสดุ 
 

วิชาการพัสดุ 
  

นักวิชาการพัสดุ ศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกําหนด
มาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญา
จ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบ
เกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ  

11 - วิชาการเผยแพร่ 
- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
เผยแพร ่
 

- นักวิชาการเผยแพร่ 
- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
เผยแพร ่
 

วิชาการเผยแพร่ 
  

นักวิชาการเผยแพร่ ดําเนินการเผยแพร่กิจกรรม ความเคลื่อนไหว 
ตลอดจนผลงานของกรม รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ทาง
วิชาการเพื่อปรับปรุงวิธีการและการดําเนินงาน
เผยแพร่  

12 วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดคุณลักษณะของเครื่อง 
จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคําสั่งระบบ 
ชุดคําสั่งประยุกต์ การจัดทําคู่มือการใช้คําสั่งต่างๆ 
กําหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคําสั่ง
สื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้ง
ก า ร ดํ า เ นิ นก า ร เ กี่ ย ว กับกา รกระทํ า ผิ ดท า ง
คอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้
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ลําดับ 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ตาม  

พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ตาม  

พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ชื่อสายงาน ชื่อตําแหน่งในสายงาน ชื่อสายงาน ชื่อตําแหน่งในสายงาน 

คําปรึกษาแนะนํา อบรมเกี่ยวกับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ  

13 - วิชาการสถิติ 
- นักสถิติ 
- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
สถิติ 
 

- นักวิชาการสถิติ 
- นักสถิติ 
- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
สถิติ 
 

วิชาการสถิติ 
  
  

นักวิชาการสถิติ ปฏิบัติงานทางด้านข้อมูลสถิติด้านการปศุสัตว์ของ
กรม วางแผนการจัดทําสถิติ พัฒนาระเบียบวิธี
ปฏิบัติและเทคนิคการปฏิบัติการทางสถิติ ควบคุม
คุณภาพเชิงสถิติเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการ
ด้านการปศุสัตว์ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

14 วิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์  วิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติงานทางวิเทศสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานกับ
องค์การโลก องค์การระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ
หรือเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ หน่วยชํานัญพิเศษต่างๆ 
ตลอดจนการแปลเอกสารและร่างโต้ตอบหนังสือ
ภาษาต่างประเทศ 

15 นิติการ นิติกร  นิติการ นิติกร ปฏิบัติงานทางกฎหมาย พิจารณา วินิจฉัยปัญหา
กฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างข้อบัญญัติ  
กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทํานิติกรรม 
รวบรวมข้อ เท็จจริ ง  และพยานหลักฐานเ พื่อ
ดําเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณา
ดําเนินการเกี่ยวกับวินัยและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  

16 วิชาการเศรษฐกิจ เศรษฐกร วิชาการเศรษฐกิจ เศรษฐกร ศึกษา วิ เคราะห์ วิจัย และเสนอแนะแนวทาง
เกี่ยวกับการปศุสัตว์ เพื่อประกอบการพิจารณา
วางแผน กําหนดนโยบาย หรือแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจการคลัง เศรษฐกิจการพาณิชย์ เศรษฐกิจ
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ลําดับ 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ตาม  

พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ตาม  

พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ชื่อสายงาน ชื่อตําแหน่งในสายงาน ชื่อสายงาน ชื่อตําแหน่งในสายงาน 

อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ  

17 เภสัชกรรม เภสัชกร เภสัชกรรม เภสัชกร ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ควบคุม ตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานยา การดําเนินการตามหลักการ
ควบคุมและประกันคุณภาพยา  กระบวนการ
วิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐาน และประกัน
คุณภาพห้องปฏิบัติการในกระบวนการวิเคราะห์
เกี่ยวกับการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์และยาสัตว์ 

18 บรรณารักษ ์ บรรณารักษ ์ บรรณารักษ ์ บรรณารักษ ์ ปฏิบัติงานทางบรรณารักษ์ จัดหาและคัดเลือก
หนังสือเข้าห้องสมุด วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่
หนังสือ ทํา บัตรรายการ ทําบรรณานุกรม ทําดรรชนี 
ทําสาระสังเขป จัดทําคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสือ
ในห้องสมุด ให้บริการแก่ผู้ใช้ ห้องสมุด จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า การจัดระบบงานที่
เหมาะสมของห้องสมุด  

19 - สัตวแพทย์ 
- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ปศุสัตว์ 

- สัตวแพทย์ 
- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ปศุสัตว์ 

 

สัตวแพทย์ 
 

สัตวแพทย์ ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์ เกี่ยวกับการป้องกันและ
กําจัดโรคสัตว์ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจและ
รักษาพยาบาลสัตว์ การกักสัตว์ การออก ใบอนุญาต
ในการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในประเทศ 
การให้คําแนะนําปรึกษาในด้านการ เลี้ยง และรักษา
สัตว์ การเพาะเลี้ยงเชื้อเพื่อผลิตชีวภัณฑ์ ตลอดจน
ช่วยดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และปฏิบัติการ
ในห้องทดลอง เป็นต้น  
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ลําดับ 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ตาม  

พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ตาม  

พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ชื่อสายงาน ชื่อตําแหน่งในสายงาน ชื่อสายงาน ชื่อตําแหน่งในสายงาน 

20 - เจ้าพนักงานสัตวบาล  
- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
สัตวบาล  

- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ปศุสัตว์  

- เจ้าพนักงานสัตวบาล  
- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
สัตวบาล  

- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ปศุสัตว์  

ปฏิบัติงานสัตวบาล 
  
 

เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  

ปฏิบัติงานทางสัตวบาล เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และ
ผสมพันธุ์สัตว์ การผสมอาหาร การปลูกพืชอาหาร
สัตว์ และการถนอมอาหารสัตว์ ช่วยปฏิบัติงานด้าน
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และวัตถุดิบ เป็นต้น  

21 เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์  ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์ 

ปฏิ บั ติ ง านทาง วิทยาศาสตร์ โ ดยทั่ ว ไป  ช่ ว ย
นักวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ วิจัย ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงานผล
การวิเคราะห์ การทดสอบ  

22 เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
การแพทย์  

ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ปฏิบัติงานทางชันสูตรโรคสัตว์ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ 
ทดสอบหาสารต่างๆ เพาะเลี้ยง ทดสอบ หาชนิดและ
ความไว ของเชื้อโรค ตรวจชันสูตรสภาพของเนื้อเยื่อ
หรือเซลล์ ซึ่งเป็นสาเหตุอาการแห่งโรคหรือปัญหา 
ช่วยหรือร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือ
เจ้าหน้าที่อื่น ปฏิบัติงานวิเคราะห์ วิจัยต่างๆ ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์  

23 - เจ้าพนักงานธุรการ 
- เจ้าหน้าที่ธุรการ 
- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ธุรการ 

- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

- เจ้าพนักงานธุรการ 
- เจ้าหน้าที่ธุรการ  
- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ธุรการ  

- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

ปฏิบัติงานธุรการ 
  
  
  
  

เจ้าพนักงานธุรการ 
  
  
  
  

ปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ เกี่ยวกับการร่าง 
โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การ
ดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทาง
ราชการ การดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษา
เอกสารสําคัญของทางราชการ งานบริหารบุคคล 
การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การ
เตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม  
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ลําดับ 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ตาม  

พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ตาม  

พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ชื่อสายงาน ชื่อตําแหน่งในสายงาน ชื่อสายงาน ชื่อตําแหน่งในสายงาน 

24 - เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 

- เจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี 
 
 

- เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 

- เจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี  

ปฏิบัติงานการเงินและ
บัญชี 

เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการ
บัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ 
หลักฐาน ใบสําคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทํารายงาน 
การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอ 
จัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจําปี ทํา
หนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณา
จัดสรร งบประมาณรายจ่าย  

25 - เจ้าพนักงานพัสดุ 
- เจ้าหน้าที่พัสดุ 
- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
พัสดุ 
 

- เจ้าพนักงานพัสดุ 
- เจ้าหน้าที่พัสดุ 
- เจ้าหน้าที่บริหารงาน
พัสดุ 
 

ปฏิบัติงานพัสดุ 
  
  

เจ้าพนักงานพัสดุ 
  
  

ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไป การจัดหาจัดซื้อ การ
เบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบํารุงรักษา 
การทําบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญ 
หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจําหน่าย
พัสดุที่ชํารุด การทํา สัญญา การต่ออายุสัญญาและ
การเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง  

26 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 
 

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
 

ปฏิบัติงานโสตทัศน-
ศึกษา 

เจ้าพนักงานโสตทัศน-
ศึกษา 

การให้บริการติดตั้ง ใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และการแสดงนิทรรศการ
ต่าง ๆ ตลอดจน การจัดหา จัดทํา เก็บรักษา และ
ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์  

27 - ช่างเครื่องกล 
- นายช่างเครื่องกล 

- ช่างเครื่องกล  
- นายช่างเครื่องกล 

ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล 
  

นายช่างเครื่องกล 
  

การตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง 
และบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง 
และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ เกี่ยวกับโลหะ ควบคุมการ
ทํางานของเครื่องจักรเครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไข
ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือ
เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การ
คํานวณรายการและประมาณราคาในการดําเนินงาน
ดังกล่าว เป็นต้น  
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ลําดับ 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ตาม  

พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ตาม  

พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ชื่อสายงาน ชื่อตําแหน่งในสายงาน ชื่อสายงาน ชื่อตําแหน่งในสายงาน 

28 - ช่างเทคนิค 
- นายช่างเทคนิค 

- ช่างเทคนิค 
- นายช่างเทคนิค 

ปฏิบัติงานช่างเทคนิค 
  

นายช่างเทคนิค 
  

การซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้ง 
เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ 
ให้เป็นไปตามแบบแปลน และรายละเอียดที่กําหนด 
ควบคุมระบบงานที่ใช้ เครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ต่างๆ หลายชนิดรวมกัน คํานวณรายการ
และประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว  

29 นายช่างโยธา นายช่างโยธา ปฏิบัติงานช่างโยธา นายช่างโยธา การสํารวจงานช่าง รังวัด งานช่างเขียนแบบ และ
งานช่างก่อสร้าง ออกแบบด้านช่างโยธา การคํานวณ
แบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่าง
โยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา 
การให้คําปรึกษาแนะนํา หรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับ
งานด้านช่างโยธา  

30 นายช่างศิลป์ นายช่างศิลป์ ปฏิบัติงานช่างศิลป์ นายช่างศิลป์ การร่างและออกแบบทั่วไปในการจัดทําภาพฉากการ
ประดิษฐ์ตัวอักษรและการตกแต่งอาคารสถานที่ 
เขียนภาพ เขียนตัวอักษร ปั้นภาพและจําลองแบบ
พิมพ์ เขียนแผนภูมิแสดงข้อมูลทางสถิติ วางรูปเล่ม
ให้ถูกต้องตาม รายละเอียดทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบคําบรรยาย การจัดทําหนังสือ จัดเอกสาร
เผยแพร่ การจัดทําแผ่น ป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่น
ภาพในการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ  

31 นายช่างภาพ นายช่างภาพ ปฏิบัติงานช่างภาพ นายช่างภาพ การถ่ายทําและเผยแพร่ภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ จัดหมวดหมู่และเก็บรักษาภาพและ
ฟิล์ม  
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ลําดับ 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ตาม  

พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง่ตาม  

พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
ชื่อสายงาน ชื่อตําแหน่งในสายงาน ชื่อสายงาน ชื่อตําแหน่งในสายงาน 

32 เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
ปศุสัตว์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน 
ปศุสัตว์ 

- - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า ควบคุม กํากับดูแล 
ตรวจสอบ วางแผน และมอบหมายงาน 

33 เจ้าหน้าที่บริหารงาน
สัตวบาล 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
สัตวบาล 

- - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า ควบคุม กํากับดูแล 
ตรวจสอบ วางแผน และมอบหมายงาน 

34 เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

- - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า ควบคุม กํากับดูแล 
ตรวจสอบ วางแผน และมอบหมายงาน 

35 เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ธุรการ 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ธุรการ  

- - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า ควบคุม กํากับดูแล 
ตรวจสอบ วางแผน และมอบหมายงาน 

36 เจ้าหน้าที่บริหารงาน
การเงินและบัญชี 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
การเงินและบัญชี  

- - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า ควบคุม กํากับดูแล 
ตรวจสอบ วางแผน และมอบหมายงาน 

37 เจ้าหน้าที่บริหารงาน
พัสดุ 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
พัสดุ 

- - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า ควบคุม กํากับดูแล 
ตรวจสอบ วางแผน และมอบหมายงาน 

38 เจ้าหน้าที่บริหารงาน
เผยแพร ่

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
เผยแพร ่

- - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า ควบคุม กํากับดูแล 
ตรวจสอบ วางแผน และมอบหมายงาน 

39 เจ้าหน้าที่บริหารงาน
สถิติ 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
สถิติ  

- - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า ควบคุม กํากับดูแล 
ตรวจสอบ วางแผน และมอบหมายงาน 

 


