
ระดบั

(ค่าจ้างเตม็ขัน้)*

1. ปฏบิตังิานขัน้ตน้ในการลงทะเบยีนและเกบ็รกัษาหลกัฐานและเอกสาร 1
เกีย่วกบัการเงนิและบญัช ีคดัแยกประเภทใบส าคญั ตรวจสอบใบส าคญั (21,010)
ทีไ่มม่ปีญัหา หรอืมกีฎระเบยีบชดัเจนอยูแ่ลว้ เขยีนใบเสรจ็รบัเงนิ ท าใบเบกิ
และใบน าสง่เงนิ ชว่ยท าบญัชบีางประเภท เชน่ บญัชรีบัจ่ายเงนิ บญัชพีสัดุ
เป็นตน้
2. ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
1. ปฏบิตังิานทีต่อ้งใชค้วามรู ้ประสบการณ์ในการรวบรวม รายละเอยีดต่างๆ 2
เพือ่ประกอบการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสว่นราชการ (25,670)
ตรวจทานความถกูตอ้งของตวัเลขเพือ่ควบคมุการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ
เขยีนเชค็สัง่จ่ายเงนิ ตรวจนบัและรบัจ่ายเงนิสด และท าทะเบยีนเงนิคงเหลอื
ประจ าวนั
2. ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
1. ปฏบิตังิานทีต่อ้งใชค้วามรู ้ประสบการณ์และความช านาญในดา้นการเงนิ 3
และบญัช ีโดยปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรอืหลายอยา่ง เชน่ จดัท า (34,110)
ฎกีา เขยีนเชค็สัง่จ่ายเงนิ รบั-จ่ายเงนิ ตรวจสอบหลกัฐานและใบส าคญั
การเบกิจ่ายเงนิทีไ่มม่ปีญัหามากนกั หรอืมกีฎเกณฑต่์างๆอยูแ่ลว้
ใหค้ าปรกึษาแนะน าในการปฏบิตังิานแกเ่จา้หน้าทีร่ะดบัรองลงมา
2. ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
1. ปฏบิตังิานทีต่อ้งใชค้วามรู ้ประสบการณ์ ความช านาญมาก หรอืมคีวาม 4
รบัผดิชอบสงูเกีย่วกบัการเงนิและบญัช ีโดยปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งใดอยา่งหนึ่ง (36,450)
หรอืหลายอยา่ง เชน่ รบัจ่ายเงนิ และเกบ็รกัษาเงนิและสิง่แทนตวัเงนิ
ตรวจสอบและรกัษาใบส าคญั หลกัฐานเอกสารทางการเงนิและบญัชี
ท าบญัชทีัว่ไปของสว่นราชการ ท ารายงานแสดงฐานะทางการเงนิ เป็นตน้
ตอบปญัหาและชีแ้จงเรื่องต่างๆ เกีย่วกบังานในหน้าที่
2. ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
1. ปฏบิตังิานในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน ในการวางแผน มอบหมายงาน 4/หวัหน้า
ควบคมุ ตรวจสอบ ปรบัปรุงแกไ้ข ตดิตาม ประเมนิผล ตดิต่อประสานงาน (39,050)
ใหค้ าปรกึษาแนะน า และแกป้ญัหาในการปฏบิตังิานในหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ
โดยด าเนนิงานต่างๆ หลายดา้น หรอืดา้นใดดา้นหนึ่งเกีย่วกบัการเงนิและ
บญัช ีใหค้ าปรกึษาแนะน าในการปฏบิตังิานแกเ่จา้หน้าทีร่ะดบัรองลงมา
ตอบปญัหาและชีแ้จงเรื่องต่างๆ เกีย่วกบังานในหน้าที่
2. ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

2. กลุ่มงานสนับสนุน

พนกังานการเงนิและบญัชี2101

รหสั ช่ือต าแหน่ง หน้าท่ี (โดยย่อ)



ระดบั

(ค่าจ้างเตม็ขัน้)*

2. กลุ่มงานสนับสนุน

รหสั ช่ือต าแหน่ง หน้าท่ี (โดยย่อ)

1. ปฏบิตังิานชัน้ตน้ในการรบั สง่ ลงทะเบยีน แยกประเภท และจดัสง่หนงัสอื 1
เอกสารใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เกบ็และคน้หาหนงัสอื กรอกแบบฟอรม์และ (21,010)
ร่างหนงัสอืโตต้อบง่ายๆ ตรวจสอบความถกูตอ้ง ความสวยงาม ความเรยีบรอ้ย

ของเอกสาร สิง่พมิพก์อ่นท าการพมิพ ์ตรวจสอบรหสัต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการ
บนัทกึขอ้มลู ตรวจทานการบนัทกึขอ้มลูซึง่ใชก้บัแบบฟอรม์ต่างๆ พมิพแ์ละ
คดัส าเนาหนงัสอืเอกสาร และปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนงัสอืต่างๆ ทีช่ ารุดใหค้งสภาพเดมิ ตลอดจน
ดแูลรกัษามใิหช้ ารุดเสยีหาย เบกิและเกบ็รกัษาวสัดุเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ
3. ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
1. ปฏบิตังิานทีต่อ้งใชค้วามรู ้ประสบการณ์และความช านาญในการรบัสง่ 2
ลงทะเบยีน แยกประเภท และจดัสง่หนงัสอืเอกสารใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง (25,670)
เกบ็และคน้หาหนงัสอื กรอกแบบฟอรม์และร่างหนงัสอืโตต้อบง่ายๆ ตรวจ
ความถกูตอ้ง ความสวยงาม ความเรยีบรอ้ยของเอกสาร สิง่พมิพก์อ่นท า
การพมิพ ์ตรวจสอบรหสัต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการบนัทกึขอ้มลู ตรวจทานการ
บนัทกึขอ้มลูซึง่ใชก้บัแบบฟอรม์ต่างๆ พมิพแ์ละคดัส าเนาหนงัสอืเอกสาร
และปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนงัสอืต่างๆ ทีช่ ารุดใหค้งสภาพเดมิ ตลอดจน
ดแูลรกัษามใิหช้ ารุดเสยีหาย เบกิและเกบ็รกัษาวสัดุเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ
3. ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
1. ปฎบิตังิานทีต่อ้งใชค้วามรู ้ประสบการและความช านาญมากในการรบัสง่ 3
ลงทะเบยีน แยกประเภท และจดัสง่หนงัสอืเอกสารใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง (34,110)
เกบ็และคน้หาหนงัสอื กรอกแบบฟอรม์และร่างหนงัสอืโตต้อบง่ายๆ ตรวจ
ความถกูตอ้ง ความสวยงาม ความเรยีบรอ้ยของเอกสาร สิง่พมิพก์อ่นท า
การพมิพ ์ตรวจสอบรหสัต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการบนัทกึขอ้มลู ตรวจทานการ
บนัทกึขอ้มลูซึง่ใชก้บัแบบฟอรม์ต่างๆ พมิพแ์ละคดัส าเนาหนงัสอืเอกสาร
และปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนงัสอืต่างๆทีช่ ารุดใหค้งสภาพเดมิ ตลอดจน
ดแูลรกัษามใิหช้ ารุดเสยีหาย เบกิและเกบ็รกัษาวสัดุเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ
3. ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
1. ท าหน้าทีใ่นการวางแผน มอบหมายงาน ควบคมุ ตรวจสอบ ใหค้ าปรกึษา 4
แนะน า ปรบัปรุง แกไ้ข ตดิตาม ประเมนิผล ตดิต่อประสานงาน และแกไ้ข (36,450)
ปญัหาขดัขอ้งในการปฏบิตังิานในหน่วยงานโดยควบคมุตรวจสอบการด าเนนิ
งานต่างๆหลายดา้นหรอืดา้นใดดา้นหนึ่งเกีย่วกบังานธุรการและงานสารบรรณ
2. ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ปฏบิตังิานในฐานะหวัหน้างาน ท าหน้าทีว่างแผน มอบหมายงาน ควบคมุ 4/หวัหน้า
ตรวจสอบ ใหค้ าปรกึษา แนะน า ปรบัปรุงแกไ้ข ตดิตาม ประเมนิผล ตดิต่อ (39,050)
ประสานงานโดยควบคมุตรวจสอบการด าเนนิการต่างๆหลายดา้นหรอืดา้นใด
ดา้นหนึ่งเกีย่วกบังานดา้นธุรการและงานสารบรรณ

พนกังานธุรการ2108



ระดบั

(ค่าจ้างเตม็ขัน้)*

2. กลุ่มงานสนับสนุน

รหสั ช่ือต าแหน่ง หน้าท่ี (โดยย่อ)

1. ปฏบิตังิานพมิพห์นงัสอืทีเ่ป็นภาษาไทย เชน่ พมิพห์นงัสอืราชการ บนัทกึ 1

รายงาน ประกาศ ค าสัง่ แบบฟอรม์ เป็นตน้ (17,880)

2. ดแูลรกัษาเครื่องคอมพวิเตอร ์และ/หรอืเครื่องใชอ้ยา่งอืน่ทีม่ไีวเ้พือ่
ปฏบิตังิานเกีย่วกบัการพมิพเ์อกสาร เชน่ เครื่องพมิพด์ดี เครือ่งประมวลผลค า

เป็นตน้ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ในการพมิพ์

3. ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

1. ปฏบิตังิานทีต่อ้งใชท้กัษะ ประสบการณ์และความช านาญในการพมิพ์ 2

หนงัสอืทีเ่ป็นภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ (21,010)

2. ดแูลรกัษาเครื่องคอมพวิเตอร ์และ/หรอืเครื่องใชอ้ยา่งอืน่ทีม่ไีวเ้พือ่
ปฏบิตังิานเกีย่วกบัการพมิพเ์อกสาร เชน่ เครื่องพมิพด์ดี เครือ่งประมวลผลค า

เป็นตน้ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ในการพมิพ์

3. ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

1. ปฏบิตังิานทีต่อ้งใชท้กัษะ ประสบการณ์และความช านาญสงูในการพมิพ์ 3

หนงัสอืทีเ่ป็นภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ พรอ้มทัง้ตรวจทานความถกูตอ้ง (25,670)

ของหนงัสอื

2. ดแูลรกัษาเครื่องคอมพวิเตอร ์และ/หรอืเครื่องใชอ้ยา่งอืน่ทีม่ไีวเ้พือ่

ปฏบิตังิานและเกีย่วกบัการพมิพเ์อกสาร เชน่ เครื่องคอมพวิเตอร ์เครื่อง

พมิพด์ดี เป็นตน้ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ในการพมิพ์

3. ควบคมุตรวจสอบ ใหค้ าปรกึษาแนะน าในการปฏบิตังิานแกพ่นกังานพมิพ์

ในระดบัรองลงมา

4. ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

1. ปฏบิตังิานทีต่อ้งใชท้กัษะ ประสบการณ์และความช านาญสงูมากในการ 4

พมิพห์นงัสอืทีเ่ป็นภาษาไทย ภาษาต่างประเทศดว้ยเครื่องคอมพวิเตอร์ (34,110)

เครื่องพมิพด์ดี และ/หรอื เครื่องใชอ้ยา่งอืน่ทีม่ไีวเ้พือ่ปฏบิตังิานเกีย่วกบัการ

พมิพเ์อกสารทีม่ลีกัษณะงานทีค่อ่นขา้งยากมาก หรอืเป็นงานทีใ่ชค้วามรู้

ความช านาญสงู หรอืเป็นงาน ทีม่คีวามส าคญัมาก โดยตอ้งสามารถจดัรปูแบบ

วรรคตอนไดอ้ยา่งถกูตอ้งและปราณตี เชน่ พมิพต์ามค าบอก หรอืค าสัง่ไดโ้ดย

ไมม่ตีน้ร่าง พมิพร์่างกฎหมาย พมิพร์ายงาน พมิพเ์อกสารทางวชิาการ

พมิพแ์บบฟอรม์ ตาราง กราฟ แผนภมู ิเป็นตน้

2. ตรวจทานหนงัสอื ใหค้ าปรกึษา แนะน าในการปฏบิตังิานแกพ่นกังานพมิพ์

ในระดบัรองลงมา

3. ดแูลรกัษาเครื่องคอมพวิเตอร ์และ/หรอืเครื่องใชอ้ยา่งอืน่ทีม่ไีวเ้พือ่

ปฏบิตังิานและเกีย่วกบัการพมิพเ์อกสาร เชน่ เครื่องพมิพด์ดี

เครื่องประมวลผลค า เป็นตน้ ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ในการพมิพ์

4. ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

พนกังานพมิพ์2113



ระดบั

(ค่าจ้างเตม็ขัน้)*

2. กลุ่มงานสนับสนุน

รหสั ช่ือต าแหน่ง หน้าท่ี (โดยย่อ)

1. ปฏบิตังิานชัน้ตน้ดา้นเคหกจิเกษตร ในการพฒันาการแปรรปูผลติผล 1

การเกษตร การถนอมอาหาร และการผลติเครื่องแต่งกาย เครื่องใชต่้างๆ (21,010)

รวมทัง้การใหค้ าแนะน า อบรมฝึกอาชพีแกเ่กษตรกร และผูส้นใจ

2. ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

1. ปฏบิตังิานทีต่อ้งใชป้ระสบการณ์ และความช านาญดา้นเคหกจิเกษตร ใน 2

การพฒันาการแปรรปูผลติผลการเกษตร การถนอมอาหาร และการผลติ (25,670)

เครื่องแต่งกาย เครื่องใชต่้างๆ รวมทัง้การใหค้ าแนะน า อบรมฝึกอาชพีแก่

เกษตรกร และผูส้นใจ

2. ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

1. ปฏบิตังิานทีต่อ้งใชป้ระสบการณ์ และความช านาญสงูดา้นเคหกจิเกษตร 3

ในการพฒันาการแปรรปูผลติผลการเกษตร การถนอมอาหาร และการผลติ (34,110)

เครื่องแต่งกาย เครื่องใชต่้างๆ รวมทัง้การใหค้ าแนะน า อบรมฝึกอาชพีแก่

เกษตรกร และผูส้นใจ

2. ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

1. ปฏบิตังิานชัน้ตน้ในการชว่ยเหลอืและใหบ้รกิารในการทดลองใน 1

หอ้งปฏบิตักิาร เตรยีมอุปกรณ์ ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยอุปกรณ์ ดแูลและ (21,010)

รกัษาอุปกรณ์ ดแูลและรกัษาอุปกรณ์เครื่องมอืต่างๆ ในหอ้งปฏบิตักิาร

2. ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

1. ปฏบิตังิานทีต่อ้งใชป้ระสบการณ์และความช านาญในการชว่ยเหลอื 2

และใหบ้รกิารในการทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร เตรยีมอุปกรณ์ ตรวจสอบ (25,670)

ความเรยีบรอ้ยอุปกรณ์ ดแูลและรกัษาอุปกรณ์เครื่องมอืในหอ้งปฏบิตักิาร

2. ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

1. ปฏบิตังิานชัน้ตน้ในการชว่ยเหลอืและใหบ้รกิารทัว่ไปในหอ้งทดลอง 1

ท าความสะอาดเครื่องมอืเครื่องใชใ้นหอ้งผลติหอ้งทดลอง (17,880)

2. ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

1. ปฏบิตังิานทีต่อ้งใชป้ระสบการณ์และความช านาญในการชว่ยเหลอื 2

และใหบ้รกิารทัว่ไปในหอ้งทดลอง ท าความสะอาคเครื่องมอืใหห้อ้งผลติ (21,010)

2. ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

1. ปฏบิตังิานชัน้ตน้ในการขบัรถยนต ์บ ารุงรกัษาท าความสะอาดรถยนต์ 1

และแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเลก็ๆ น้อยๆ ในการใชร้ถดงักลา่ว (21,010)

2. ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

1. ปฏบิตังิานทีต่อ้งใชป้ระสบการณ์และความช านาญในการขบัรถยนต์ บ ารงุรกัษา 2

ท าความสะอาดรถยนตแ์ละแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเลก็ๆ น้อยๆ ในการใชร้ถดงักลา่ว (25,670)

2. ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

1. บงัคบับญัชาควบคุมดแูลการปฏบิตังิานพนกังานขบัรถยนต์ตัง้แต่ 7 คนขึน้ไป 2/หวัหน้า

2. ปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย (34,110)

พนกังานประจ าหอ้งทดลอง2510

พนกังานขบัรถยนต์2913

พนกังานเคหกจิเกษตร2504

พนกังานผลติทดลอง2509


