










1 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) :  - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........7............      สังกัด ..........กลุมบริหารงานคลัง........

..........สํานักบริหารกลาง............

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายเภา...สามบุญเที่ยง....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



2 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........4............      สังกัด ..........กลุมบริหารงานคลัง........

..........สํานักบริหารกลาง............

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายมนตรี...สมเชื้อเวียง....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



3 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........6............      สังกัด ..........กลุมบริหารงานคลัง........

..........สํานักบริหารกลาง............

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสินธิ์...ปติรัตน....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



4 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........9............      สังกัด ..........กลุมบริหารงานคลัง........

..........สํานักบริหารกลาง............

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายอดิเรก...ขันธศักด์ิ....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



5 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........10............      สังกัด ..........กลุมบริหารงานคลัง........

..........สํานักบริหารกลาง............

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายประเสริฐ...วุฒิสันเทียะ....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



6 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........11............      สังกัด ..........กลุมบริหารงานคลัง........

..........สํานักบริหารกลาง............

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายธนะสิทธิ์...ธีรโรจนเดชาชัย....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



7 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........12............      สังกัด ..........กลุมบริหารงานคลัง........

..........สํานักบริหารกลาง............

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสิทธิชัย...ชุนประเสริฐ....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



8 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........13............      สังกัด ..........กลุมบริหารงานคลัง........

..........สํานักบริหารกลาง............

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสนธิ์...ปติรัตน....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



9 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........14............      สังกัด ..........กลุมบริหารงานคลัง........

..........สํานักบริหารกลาง............

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายอนันต...นิ่มคุม....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



10 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........17............      สังกัด ..........กลุมบริหารงานคลัง........

..........สํานักบริหารกลาง............

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสาโรจน...วงศบุญมี....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สดุ ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



11 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1106
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : 2 ระดับตําแหนง :   บ 2 / หน.

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......2...........      สังกัด ..........กลุมบริหารงานคลัง.....

..........สํานักบริหารกลาง........

     1.  บังคับบัญชา ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทั่วไป ในการซอมแซม บํารุงรักษา
         อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน อาคารสถานที่
     2.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .....นายมนัส...กองศักด์ิ....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  ผูดูแลหมวดสถานที่

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



12 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1119
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......24..........      สังกัด ..........กลุมบริหารงานคลัง.....

..........สํานักบริหารกลาง........

     1.  ปฏิบัติงานในการตอสายประจําตุกลางโทรศัพทหรือตูสาขาภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ
     2.  ใหบริการดานประชาสัมพันธ การติดตอกับบุคคลตางๆ ภายในหนวยงาน
     3.  ดูแลบํารุงรักษาเครื่องโทรศัพท
     4.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .นายวุฒินันท...กุหลาบโชติ....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานรับโทรศัพท

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



13 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......25..........      สังกัด ..........กลุมบริหารงานคลัง.....

..........สํานักบริหารกลาง........

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .นายอรรถพร...รัตนสถิตย....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



14 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......26..........      สังกัด ..........กลุมบริหารงานคลัง.....

..........สํานักบริหารกลาง........

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .นางกมลพรรณ...ประครองใจ....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



15 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......27..........      สังกัด ..........กลุมบริหารงานคลัง.....

..........สํานักบริหารกลาง........

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .นายจินดา...กานจันทร....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



16 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......30..........      สังกัด ..........กลุมบริหารงานคลัง.....

..........สํานักบริหารกลาง........

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .นางสาวฐานิส..บุตตะชาติ..
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



17 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......32..........      สังกัด ..........กลุมบริหารงานคลัง.....

..........สํานักบริหารกลาง........

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .นางสาวสุภาภรณ...สุขสมัย....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



18 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......33..........      สังกัด ..........กลุมบริหารงานคลัง.....

..........สํานักบริหารกลาง........

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .นายสิทธิชัย...เลิศบัวบาน....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



19 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......35..........      สังกัด ..........กลุมบริหารงานคลัง.....

..........สํานักบริหารกลาง........

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .นางวราภรณ  ภูระหงษ....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



20 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......36..........      สังกัด ..........กลุมบริหารงานคลัง.....

..........สํานักบริหารกลาง........

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .นางประจวบ  แสงสุข....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



21 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......37..........      สังกัด ..........กลุมบริหารงานคลัง.....

..........สํานักบริหารกลาง........

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .นายพนม  กลิ่นพยอม....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



22 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1409
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......19..........      สังกัด ..........กลุมบริหารงานคลัง.....

..........สํานักบริหารกลาง........

     1.  ปฏิบัติงานในการอัดสําเนาและถายเอกสาร จัดชุด และเขาเลม เพื่ออํานวยความสะดวกแกราชการทั่วไป
     2.  ควบคุม ดูแลบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่อง
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .นางสําอางค...ออนลมูล....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



23 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1409
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.....21..........      สังกัด ..........กลุมบริหารงานคลัง.....

..........สํานักบริหารกลาง........

     1.  ปฏิบัติงานในการอัดสําเนาและถายเอกสาร จัดชุด และเขาเลม เพื่ออํานวยความสะดวกแกราชการทั่วไป
     2.  ควบคุม ดูแลบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่อง
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ....นายสมทรง  เหมือนงิ้ว...................
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



24 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1409
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......20.......      สังกัด ..........กลุมบริหารงานคลัง.....

..........สํานักบริหารกลาง........

     1.  ปฏิบัติงานในการอัดสําเนาและถายเอกสาร จัดชุด และเขาเลม เพื่ออํานวยความสะดวกแกราชการทั่วไป
     2.  ควบคุม ดูแลบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่อง
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .....นางสารภี  เพิ่มเพียร.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



25 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1409
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.....22.........      สังกัด ..........กลุมบริหารงานคลัง.....

..........สํานักบริหารกลาง........

     1.  ปฏิบัติงานในการอัดสําเนาและถายเอกสาร จัดชุด และเขาเลม เพื่ออํานวยความสะดวกแกราชการทั่วไป
     2.  ควบคุม ดูแลบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่อง
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นางสุภาภรณ  นวลสนิท........
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



26 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1409
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.....23............      สังกัด ..........กลุมบริหารงานคลัง.....

..........สํานักบริหารกลาง........

     1.  ปฏิบัติงานในการอัดสําเนาและถายเอกสาร จัดชุด และเขาเลม เพื่ออํานวยความสะดวกแกราชการทั่วไป
     2.  ควบคุม ดูแลบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่อง
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ....นางสมร  สรอยฟา...............
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



27 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........38............      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายภูวนาท  มีปราชญสม....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



28 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........41............      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพระนครศรีอยุธยา............

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1............

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายยงยุทธ...โพธิ์วรรณ....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



29 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........45............      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณปทุมธานี ........

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสุเทพ...ถนอมผล....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



30 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1409
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......46..........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณปทุมธานี ........

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1........

     1.  ปฏิบัติงานในการอัดสําเนาและถายเอกสาร จัดชุด และเขาเลม เพื่ออํานวยความสะดวกแกราชการทั่วไป
     2.  ควบคุม ดูแลบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่อง
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .นางบุญนาค...จันทรหอม....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



31 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........42............      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนนทบุรี ........

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายศิรชัช  กรแกว....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



32 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1409
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......43..........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนนทบุรี ........

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1........

     1.  ปฏิบัติงานในการอัดสําเนาและถายเอกสาร จัดชุด และเขาเลม เพื่ออํานวยความสะดวกแกราชการทั่วไป
     2.  ควบคุม ดูแลบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่อง
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .นางพิกุล...ไพรโสภา....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตาํแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



33 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........47............      สังกัด ....สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอางทอง.....

....สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1.....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายทวิช  เครือจินลิ....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



34 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1409
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......48..........      สังกัด ....สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอางทอง.....

....สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1.....

     1.  ปฏิบัติงานในการอัดสําเนาและถายเอกสาร จัดชุด และเขาเลม เพื่ออํานวยความสะดวกแกราชการทั่วไป
     2.  ควบคุม ดูแลบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่อง
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .นางจํารุณ...คงดี....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



35 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1409
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......49..........      สังกัด ....สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอางทอง.....

....สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1.....

     1.  ปฏิบัติงานในการเฝาอาคาร สถานที่ของสํานักงาน
     2.  ดูแลรับผิดชอบทรัพยสินทางราชการ  และความเรียบรอยในบริเวณของสํานักงาน
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .นายยุทธ...พุมอุสิต....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานรักษาความปลอดภัย

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



36 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........52............      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณลพบุรี

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายมนัส  โขนสกุล....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



37 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........53............      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณลพบุรี............

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1................

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายละเอียด  พันธพรหม....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



38 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........54............      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณลพบุรี...........

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1............

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสังวาลย  แกวหอม....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



39 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......50........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณลพบุรี............

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1................

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .นางณิชามล  เขียวมาก....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



40 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1409
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......51..........      สังกัด ....สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณลพบุรี....

....สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1.....

     1.  ปฏิบัติงานในการเฝาอาคาร สถานที่ของสํานักงาน
     2.  ดูแลรับผิดชอบทรัพยสินทางราชการ  และความเรียบรอยในบริเวณของสํานักงาน
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ....นายบัณฑิต...เขียวมาก....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานรักษาความปลอดภัย

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



41 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........63............      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสุพรรณบุรี...............

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1.........................

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายภิรมย.....ศรีศักดา....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



42 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........64............      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสุพรรณบุรี...........

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1......................

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายพงษศักด์ิ  โกลาวัลย...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



43 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......65........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสุพรรณบุรี.........

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1..............

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .นางสมพิศ  น้ําเพชร....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



44 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........55............      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสิงหบุรี........

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1.............

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายนพดล  แสงมี...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



45 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........85............      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณกาญจนบุรี.......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1..................

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายภิรมย  รุงเชา...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



46 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........86............      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณกาญจนบุรี..........

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1..............

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายมนตรี....วิทยาฉายแสง...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



47 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........5............      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณกาญจนบุรี..........

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1..............

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายพีระพันธ  นาเจริญ...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



48 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......87........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณกาญจบุรี......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1.............

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .นางทองหยัด  ย่ีสุนศรี....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



49 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........56............      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสระบุรี........

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1............

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสรรเสริญ  สุดประเสริฐ...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



50 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........57...........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสระบุรี........

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1............

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายพันธเคลือ  อุนแทน...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



51 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1409
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......58..........      สังกัด .........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสระบุรี.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1........

     1.  ปฏิบัติงานในการอัดสําเนาและถายเอกสาร จัดชุด และเขาเลม เพื่ออํานวยความสะดวกแกราชการทั่วไป
     2.  ควบคุม ดูแลบํารุงรักษาและแกไขขอขัดของเล็กๆ นอยๆ ของเครื่อง
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .นางปน  สุดประเสริฐ....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



52 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........198..........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุทัยธานี.........

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1...............

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายจินดา....แพงกลิ่น.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



53 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........59..........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชัยนาท......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1...........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายปรีชา  สาซอง..
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



54 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......60........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชัยนาท.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 1........

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .นางสาวสําเริง...เถื่อนลอย...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



55 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........88..........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 2.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายเลื่อม  สุขสวัสด์ิ..
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



56 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........89..........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 2.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายอนุวัฒน....กลัดทอง......
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



57 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่......90........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 2.....

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ......นางบังอร....มหากัณฑ.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



58 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........91..........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี........

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 2...........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายเฉลียว.....สุขสวัสด์ิ......
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



59 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........92..........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี........

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 2...........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายพิพัฒน....จันทรผุย......
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



60 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........97..........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณระยอง..........

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 2..............

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายเสริมทรัพย...แสงกระจาง....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



61 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่......98........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณระยอง.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 2.....

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ......นางสาวอําไพ...ศรีสวัสด์ิ.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



62 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.........99..........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณฉะเชิงเทรา.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 2............

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ..นายประชาศานติ์..แสงจันทรผอง..
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



63 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........100..........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณฉะเชิงเทรา.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 2............

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายอนุรักษ....ปนแกว......
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



64 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่......101........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณฉะเชิงเทรา.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 2.....

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ......นางฉะออน....คําดวง.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



65 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........102..........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจันทบุรี.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 2.........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายปราโมทย  แสงมี......
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



66 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........103..........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจันทบุรี.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 2.........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายบุญมา...จรวิรัตน......
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



67 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่......105........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณตราด.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 2.....

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .....นายภาณุภัทร...หงษสมุทร....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



68 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........107..........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณปราจีนบุรี.......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 2..........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสุพล....ศรีสุข......
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



69 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........108..........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณปราจีนบุรี.......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 2..........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายศักด์ิชาย....เครืออาษา......
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



70 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........109..........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณปราจีนบุรี.......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 2..........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสมเกียรติ...เครืออาษา.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



71 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........94..........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสมุทรปราการ.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 2.........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสังเวียน....ปรางทอง.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



72 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........95..........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสมุทรปราการ.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 2.........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสามิตร...ทรเดช....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



73 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่......96........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสมุทรปราการ.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 2.....

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ......นางสาวสุนี....เอ่ียมสอาด......
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตาํแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



74 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่......112........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 3......

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ......นางสรอย....หมอกโพธิ์........
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



75 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........113..........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครราชสีมา.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 3......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายอภัย...วรรณบวร.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



76 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........114..........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครราชสีมา.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 3......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายเกษม...ภูมะดัน.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



77 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........115..........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบุรีรัมย........

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 3............

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายวีระพันธ...สทานพล....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



78 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........116.........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบุรีรัมย........

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 3............

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายอธิภัทร...อักษรณรงค.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



79 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1103
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......117..........      สังกัด ....สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบุรีรัมย.....

....สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 3.....

     1.  ปฏิบัติงานในการเปด - ปด สํานักงาน
     2.  ทําความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ และทรัพยสินของทางราชการ
     3.  รับ - สง หนังสือ เดินหนังสือในสํานักงานและนอกสํานักงาน
     4.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .นางวีณา...จันทรดี....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานสถานที่

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



80 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1409
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......118..........      สังกัด ....สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบุรีรัมย.....

....สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 3.....

     1.  ปฏิบัติงานในการเฝาอาคาร สถานที่ของสํานักงาน
     2.  ดูแลรับผิดชอบทรัพยสินทางราชการ  และความเรียบรอยในบริเวณของสํานักงาน
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .นายจําป...มวงศรี....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานรักษาความปลอดภัย

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



81 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........120.........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณมหาสารคาม......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 3..........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายมานพ...นครหาญ....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



82 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่......121........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณมหาสารคาม....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 3.....

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ......นางประยูร....นันทโสด............
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



83 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1409
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......122..........      สังกัด ....สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณมหาสารคาม...

....สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 3.....

     1.  ปฏิบัติงานในการเฝาอาคาร สถานที่ของสํานักงาน
     2.  ดูแลรับผิดชอบทรัพยสินทางราชการ  และความเรียบรอยในบริเวณของสํานักงาน
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .นายเรียบ...แสงสวาง....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานรักษาความปลอดภัย

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



84 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........123.........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชัยภูมิ.......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 3............

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายนพดล...ทรงประโคน....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



85 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........124.........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชัยภูมิ......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 3.........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสุรชัย...ประสานเนตร....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



86 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........127........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสุรินทร.......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 3...........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายศักด์ิสิทธิ์...สมหมาย...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



87 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......133........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 4.....

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .นายเสวียน...สุทธิแพทย....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



88 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........134........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุบลราชธานี......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 4...........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสมบัติ...หมายเกื้อ...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



89 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........136........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณยโสธร.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 4.........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายชุมพล...นครรัตน...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



90 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........137........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณยโสธร.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 4.........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายจําเรียน...ศรีวิเศษ....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



91 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........138........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณรอยเอ็ด......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 4.........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายบุญชู...ขจรภพ.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



92 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........139........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณรอยเอ็ด......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 4.........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายณัฐอนันต...ชมภูบุตร..
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



93 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......140.......      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณรอยเอ็ด....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 4........

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .นางดาวเรือง...สีหานาม....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



94 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........141........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณมุกดาหาร.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 4..........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายนาย...พันธโสม...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



95 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........142........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณมุกดาหาร.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 4..........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายประมวล...วาป.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



96 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........144........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอํานาจเจริญ.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 4..........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายถนัด...ตาทิพย....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



97 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........145........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณกาฬสินธุ......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 4.....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายพิชัย...นะระแสน...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



98 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........146........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณกาฬสินธุ......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 4.....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายอําพร  โคตรชาดี...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



99 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........147........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณกาฬสินธุ......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 4.....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายธวัชชัย...ตรีกามน.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



100 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......148........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณกาฬสินธุ.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 4........

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .....นางวนิดา...โยธาสุข....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



101 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........128........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณศรีสะเกษ.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 4........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายพนมพร...ดอนชัย...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



102 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........129........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณศรีสะเกษ.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 4........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายพิเชฐษ...พรมโสภา.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



103 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1409
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......131..........      สังกัด ....สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณศรีสะเกษ.....

....สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่4.....

     1.  ปฏิบัติงานในการเฝาอาคาร สถานที่ของสํานักงาน
     2.  ดูแลรับผิดชอบทรัพยสินทางราชการ  และความเรียบรอยในบริเวณของสํานักงาน
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสมศรี...ลําภา....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานรักษาความปลอดภัย

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



104 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........153........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5.........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสุทิน...อวมงามทรัพย...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



105 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1409
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......154..........      สังกัด ....สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5....

     1.  ปฏิบัติงานในการเฝาอาคาร สถานที่ของสํานักงาน
     2.  ดูแลรับผิดชอบทรัพยสินทางราชการ  และความเรียบรอยในบริเวณของสํานักงาน
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสมควร...ฤาธิสาณ....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มนีาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานรักษาความปลอดภัย

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



106 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......155........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5.....

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสถาพร...ทองเทพ.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



107 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........156........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุดรธานี....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสถิต...ชาบุตรโคตร...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



108 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........157........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุดรธานี....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายวีระศักด์ิ...สระแกว.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



109 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........159........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเลย...

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายเทอดศักด์ิ...อาจแกว...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



110 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........161........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสกลนคร....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสงเสริม...แสงฤทธิ์......
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



111 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........162........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสกลนคร....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายประสิทธิ์...นามอนุ.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



112 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........163........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสกลนคร....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายศิริพงษ...ศรีจันทร......
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



113 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........165........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณหนองคาย........

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5............

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายเทิดศักด์ิ...ภูวชิรกุล.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



114 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........166........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณหนองบัวลําภู......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายวีระศักด์ิ...ภูดอนนาง.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



115 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........167........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณขอนแกน.......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5.........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายไพบูลย...โมรี.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



116 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........168........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณขอนแกน.......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5.........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายนครินทร....คูกระสังข....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



117 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......169........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณขอนแกน.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5........

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายบุญสง...ชื่อสัตยเบญจกุล....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกบัหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



118 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1409
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......170..........      สังกัด ....สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณขอนแกน.....

....สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5.....

     1.  ปฏิบัติงานในการเฝาอาคาร สถานที่ของสํานักงาน
     2.  ดูแลรับผิดชอบทรัพยสินทางราชการ  และความเรียบรอยในบริเวณของสํานักงาน
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายเกรียงศักด์ิ...ปะวะลัง....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานรักษาความปลอดภัย

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



119 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........150........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครพนม.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5.........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสมเสี้ยม...ซายกลาง...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



120 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1409
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......152..........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครพนม.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5.........

     1.  ปฏิบัติงานในการเฝาอาคาร สถานที่ของสํานักงาน
     2.  ดูแลรับผิดชอบทรัพยสินทางราชการ  และความเรียบรอยในบริเวณของสํานักงาน
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .....นายจักรกฤช...ใสสอง.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานรักษาความปลอดภัย

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



121 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........174........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6.....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายอภิรมย...เชยบุญรอด.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



122 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......172........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6........

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายทวี...แกวเขียว....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



123 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1409
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......173..........      สังกัด ....สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6.....

     1.  ปฏิบัติงานในการเฝาอาคาร สถานที่ของสํานักงาน
     2.  ดูแลรับผิดชอบทรัพยสินทางราชการ  และความเรียบรอยในบริเวณของสํานักงาน
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ....นายบุญเริ่ม...แกวแกลม....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวนัที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานรักษาความปลอดภัย

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



124 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........175........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก.......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6..........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสุนทร...คําดวงศรี.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



125 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........176........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก.......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6..........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสมพร...เลิศแตง.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



126 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......177........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก.......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6..........

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ......นายชะลอม...รอดเทศ....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตาํแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



127 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........178........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุตรดิตถ......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายลํา...ใจเปย....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



128 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......180........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุตรดิตถ......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6........

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ......นางสุชัญญา...อองอน......
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกบัหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



129 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........186........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายอําพล...มัชฌิมา....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



130 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........187........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสายันต...พูลทวี....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



131 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......188........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6........

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ......นางพัชรินทร...มัชฌิมา.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกบัหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



132 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........189........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบูรณ.........

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6.........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายวรพจน...ศรีจันทร....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



133 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........190........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบูรณ.........

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6.........

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายมนัส...ขุนลา....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



134 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......191........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบูรณ.........

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6.........

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ......นายกิจจา...พรหมลัทธิ์.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตาํแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



135 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........195........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครสวรรค...........

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6.............

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายศักด์ิ...ชื่นอยู.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



136 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......192........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครสวรรค.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6......

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ......นายสมจิตร...เซ็นนอย......
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตาํแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



137 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1409
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......193..........      สังกัด .....สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครสวรรค......

.......สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6......

     1.  ปฏิบัติงานในการเฝาอาคาร สถานที่ของสํานักงาน
     2.  ดูแลรับผิดชอบทรัพยสินทางราชการ  และความเรียบรอยในบริเวณของสํานักงาน
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายเฉลิมชาติ...ทองสาริ....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานรักษาความปลอดภัย

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



138 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........196......      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณกําแพงเพชร.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายเลิศ...เงินทอง.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



139 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........197......      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณกําแพงเพชร.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายคนอง...เดชะผล......
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



140 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........200......      สังกัด ........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณตาก.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายประภี...อยูชุม.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



141 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........202......      สังกัด ........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสุโขทัย......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสุมิตร...สมปอง.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



142 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่......204........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสุโขทัย.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6........

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .....นายประไม...ทองฟา ...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



143 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1409
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......205..........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสุโขทัย.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6........

     1.  ปฏิบัติงานในการเฝาอาคาร สถานที่ของสํานักงาน
     2.  ดูแลรับผิดชอบทรัพยสินทางราชการ  และความเรียบรอยในบริเวณของสํานักงาน
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายบรรเทิง...ขวัญวงษ....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานรักษาความปลอดภัย

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



144 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........181......      สังกัด ........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแพร....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายพงษศักด์ิ...จักรตอน.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



145 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........182......      สังกัด ........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแพร....

........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายธีระ...เหมืองหลิ่ง.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



146 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........183......      สังกัด ........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนาน....

........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายยศพงศ...ดีปนตา.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



147 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........184......      สังกัด ........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนาน....

........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายประดุจ...ณ นาน.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



148 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........185......      สังกัด ........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนาน....

........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 6.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายธีรพงศ...ณ นาน.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



149 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........206......      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายวิชัย...คําหงษา.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



150 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........207......      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสุบรรณ...ชัยศรยิ่ง.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



151 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........208......      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม.......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายกิตติศักด์ิ...สารดี.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



152 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........209......      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม.......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายบุญชวย...ครองบัวบาน....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



153 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........210......      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงราย.......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายฉลู...กวาวสิบสาม....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



154 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........212......      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงราย.......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายวัฒนศิริ...ศักด์ิสิริวัฒน....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสาํนักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



155 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........214......      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพะเยา.......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายอดิศักด์ิ...ถูกจิตต...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



156 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........215......      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณลําปาง.......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสมเกียรติ...วงศแกว...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



157 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........216......      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณลําปาง.......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสุระชัย...ขิงทอง...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



158 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........217....      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณลําปาง.......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายหมุน...วารินทร...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



159 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........219....      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแมฮองสอน.......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายวิเชียร...ใจสวาง...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



160 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........220...      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณลําพูน.......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายฉลองชัย...กาบขาว....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



161 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........221...      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณลําพูน.......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายชินวัฒน...ยอดผานเมือง...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



162 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........222...      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 8.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายถาวร...แปนไทย....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



163 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่........223...      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครศรีธรรมราช...

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 8.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสุวิง...อนุจร....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



164 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......224...      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครศรีธรรมราช.......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 8.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายเสรี...ย้ิมแยม....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



165 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......225.....      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณกระบ่ี......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 8.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ......นายสุชาติ...บุตรโดย....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



166 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......226.....      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณกระบ่ี......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 8.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ......นายทนง...มูลหมัน....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



167 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......227........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณกระบ่ี......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 8.......

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายทรรศนวรรธน...สาคะโร....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



168 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......228...      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสุราษฎรธานี....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 8.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ......นายธีรพล...จันทรมาศ....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



169 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......229........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสุราษฎรธานี.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 8.......

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสมพงศ...พุทธศรี....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



170 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......233........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพังงา.......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 8.......

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายเจน...ประสงคผล....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



171 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1409
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......234..........      สังกัด ....สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพังงา....

.....สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 8.....

     1.  ปฏิบัติงานในการเฝาอาคาร สถานที่ของสํานักงาน
     2.  ดูแลรับผิดชอบทรัพยสินทางราชการ  และความเรียบรอยในบริเวณของสํานักงาน
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ....นายประทาน...ทิมขํา...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานรักษาความปลอดภัย

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



172 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......235...      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชุมพร......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 8.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ......นายอรัญ...แสงอุทัศน....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



173 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......236...      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชุมพร......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 8.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ......นายสุเทพ...ไพรพฤกษา....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



174 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......230...      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณภูเก็ต......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 8.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ......นายทรงยศ...เทพละออง...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



175 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......231........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณภูเก็ต......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 8.......

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นางกนกวรรณ...ธรรมประดิษฐ...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



176 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......237...      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณระนอง....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 8.......

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ......นายอมรเทพ...คชสิงห...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



177 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......238........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณระนอง....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 8.......

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นางโชติมา...พวงไขมุกข....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



178 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......239...      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 9....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ....นายนคร...สําเภาสงฆ.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



179 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......240........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 9....

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นางพัชรา...สายชนะพันธ...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



180 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1409
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......241.........      สังกัด ....สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 9.....

 

     1.  ปฏิบัติงานในการเฝาอาคาร สถานที่ของสํานักงาน
     2.  ดูแลรับผิดชอบทรัพยสินทางราชการ  และความเรียบรอยในบริเวณของสํานักงาน
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายนวล...ตรีทองรัตน....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานรักษาความปลอดภัย

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



181 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......242...      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสงขลา....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 9....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ......นายมงคล...มานะกิจ.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



182 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......243...      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสงขลา....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 9....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .....นายนิกร...นพสุวรรณ...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



183 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......244........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสงขลา.......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 9........

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายทินกร...สุวรรณโภคา...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



184 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......245.....      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพัทลุง....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 9....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .....นายสมใจ...ไชยมนตรี....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



185 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......246...      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพัทลุง......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 9....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .....นายพิเชษฐ...แกวสุวรรณ....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



186 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......248........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสตูล.......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 9........

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นางสาวธนภรณ...บุญทิพย...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



187 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1409
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......249.........      สังกัด ....สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสตูล...

....สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 9.....

     1.  ปฏิบัติงานในการเฝาอาคาร สถานที่ของสํานักงาน
     2.  ดูแลรับผิดชอบทรัพยสินทางราชการ  และความเรียบรอยในบริเวณของสํานักงาน
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายเจริญ...เต็มชัย....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานรักษาความปลอดภัย

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



188 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......253...      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณปตตานี....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 9....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .....นายนิยม...จันทรออน.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



189 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่....254.....      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณปตตานี....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 9....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .....นายเอกพงษ...ศรีษะนอย.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



190 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......256...      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณยะลา...

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 9....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .....นายตะวรรณ...สุวรรณ.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



191 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......257...      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณยะลา...

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 9....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .....นายธิติสรรค...ออนนอม.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



192 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......258........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณยะลา....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 9........

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ......นางอัมพร...แกวกอเอียด...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



193 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......259...      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณตรัง...

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 9....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .....นายกิตติพัทธ...กาวิล.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



194 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......260...      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณตรัง...

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 9....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .....นายอดุลย...ปตตานี.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



195 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.....250...      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนราธิวาส...

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 9....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .นายกอมารอจยามัน..มุกดาสวัสด์ิ..
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



196 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......251...      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนราธิวาส...

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 9....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายธงชัย..ชนะสิทธิ์..
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



197 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......252........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนราธิวาส...

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 9....

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ......นายปรีชา...ณ รังษี....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



198 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......66...      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 10....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .......นายคํารณ...แสงแดง......
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



199 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.....68...      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 10....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .......นายจํารัส...สนใจ......
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



200 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......69...      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี......

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 10....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .......นายมานพ...เดนดวง......
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



201 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1409
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......67..........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี...

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 10....

     1.  ปฏิบัติงานในการเฝาอาคาร สถานที่ของสํานักงาน
     2.  ดูแลรับผิดชอบทรัพยสินทางราชการ  และความเรียบรอยในบริเวณของสํานักงาน
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายสนธิ์...อ่ิมพุม...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานรักษาความปลอดภัย

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



202 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......70........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรี...

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 10....

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ....นางสาวสมร...นาคนคร....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



203 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่....71....      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณราชบุรี....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 10....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .......นายประยูร...เฮงราย......
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



204 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่....72......      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณราชบุรี....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 10....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .......นายพิทยา...ฤโณปการ......
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



205 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......73........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณราชบุรี....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 10....

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ....นางสุพรรณี...จีนตุม.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



206 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่....77......      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณประจวบคีรีขันธ....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 10....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .......นายชลอ...เจียงตระกูล.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



207 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......79........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณประจวบคีรีขันธ.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 10....

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ....นายนิพนธ...สาระจิตต.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



208 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1409
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......80......      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณประจวบคีรีขันธ.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 10....

     1.  ปฏิบัติงานในการเฝาอาคาร สถานที่ของสํานักงาน
     2.  ดูแลรับผิดชอบทรัพยสินทางราชการ  และความเรียบรอยในบริเวณของสํานักงาน
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ...นายวัลลภ...ยกฉวี....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานรักษาความปลอดภัย

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



209 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่....82......      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครปฐม....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 10....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ....นายสมเกียรติ...แกวสะอาด......
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



210 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : -  ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่....83......      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครปฐม....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 10....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .....นายสวัสด์ิ...ทิพยสุมณฑา......
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



211 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่....81......      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสมุทรสาคร.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 10....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .....นายถาวร...พิมพสุวรรณ.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



212 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  2913
กลุมงาน :  สนับสนุน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   ส. 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่....74......      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสมุทรสงคราม.....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 10....

     1.  ปฏิบัติงานขั้นตนในการขับรถยนต  
     2.  บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็กๆ นอย ในการใชรถยนตได
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .......นายชัยวัช...เพียรรมทองไทย...
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานขับรถยนต

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



213 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1410
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......75........      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสมุทรสงคราม....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 10....

     1.  ปฏิบัติงานในการควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาเอกสาร  แฟมทะเบียนคําขอตางๆ แฟมคําสั่ง
          และรายงานการสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร
     2.  จัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ แยกหมวดหมูของเอกสารเพื่อสะดวกในการหยิบใชและคนหาเอกสาร
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : ....นางพรลภัส...บุญทองดี.....
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตาํแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานเก็บเอกสาร

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..



214 แบบ ลปจ. 1

1.  ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง *
รหัสตําแหนง :  1409
กลุมงาน :  บริการพื้นฐาน
จํานวนผูใตบังคับบัญชา (ถามี) : - ระดับตําแหนง :   บ 1

2.  รายละเอียดคําบรรยายลักษณะงาน ** (หนาท่ีความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ)
    ตําแหนงเลขที่.......76.......      สังกัด ..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสมุทรสงคราม....

..........สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 10....

     1.  ปฏิบัติงานในการเฝาอาคาร สถานที่ของสํานักงาน
     2.  ดูแลรับผิดชอบทรัพยสินทางราชการ  และความเรียบรอยในบริเวณของสํานักงาน
     3.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย

   ชื่อผูดํารงตําแหนง : .....นายบัญชา...บุญลือ........
   วันที่ดํารงตําแหนง : .....1..../....เม.ย../...2553....

   หมายเหตุ :
   *   ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553
   **  ตองสอดคลองกับหนาที่โดยยอของตําแหนงตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 
       ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตําแหนงลูกจางประจํา
ช่ือสวนราชการ...กรมตรวจบัญชีสหกรณ....

ชื่อตําแหนง  :  พนักงานรักษาความปลอดภัย

วันที่จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน : ..1../.ก.ค./.2553..
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