
 

 

 

 
 

เสนทางส่ังสมประสบการณและผลงาน 

(Career Path) 

สําหรับ 

 

 

ชื่อตําแหนงเปาหมาย 

ผูอํานวยการกลุมในสังกัดหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค/ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ/ผูอํานวยการนิคมสหกรณ 

(ชํานาญการพิเศษ) 

หนวยงานสังกัด 

ราชการบริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค 

ชื่อสวนราชการ 

กรมสงเสริมสหกรณ 
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ภาพแสดง เสนทางส่ังสมประสบการณ และผลงานของผูมีศักยภาพ  (Career Chart) แนบทายประกาศกรมสงเสริมสหกรณ ลงวันที่    21   ธันวาคม  พ.ศ. 2558 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladder ที ่1.3 

ประเภทวิชาการ  

ระดับชํานาญการ  

ไมนอยกวา 6 ป 

 

 

 

 

 

 

 

ตําแหนงในเสนทางกาวหนาฯ .. ระบุ 

- ชื่อตําแหนง  

- หนวยงานสังกัด  

- ระยะเวลาในการถือครองตําแหนง 

ดํารงตําแหนงใด

กอนก็ได 

ดํารงตําแหนงใด  

ตําแหนงหน่ึง 
ดํารงตําแหนง 

ตามทิศทางลูกศร 
  

หรือ ตําแหนงเปาหมาย .. ระบุ 

- ชื่อตําแหนง  

- หนวยงานสังกัด  

ผูอํานวยการกลุม ในสังกัดหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค/

ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ/ 

ผูอํานวยการนิคมสหกรณ  (ชํานาญการพิเศษ) 

Ladder ที ่1.1 

ผอ.กลุม/ผอ.นิคมสหกรณ /หน.ฝายบริหาร

ท่ัวไป (ชํานาญการ) ไมนอยกวา 1 ป และดํารง

ตําแหนงชํานาญการ 

ไมนอยกวา 4 ป 

   

 

Ladder ที ่1.2 

ประเภทวิชาการ  

ระดับชํานาญการพิเศษ  
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ตําแหนงเปาหมาย  (CRITICAL POSITION) 

ชื่อตําแหนง    ผูอํานวยการกลุมกองพัฒนาสหกรณดานการเงินและรานคา, กองพัฒนา

ระบบสนับสนุนการสหกรณ,กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร, 

สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ (ระดับชํานาญการพิเศษ) 

 

หนวยงาน       กองพัฒนาสหกรณดานการเงินและรานคา,กองพัฒนาระบบสนับสนุน

การสหกรณ, กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร, สํานักพัฒนาและ

ถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

หนาที่รับผิดชอบหลัก  

                      ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการกลุม ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรูความสามารถ ประสบการณ และความ

ชํานาญการสูงมาก ในดานวิชาการสหกรณ ดานการจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ การสงเสริม แนะนํา กํากับ ดูแลสหกรณ การศึกษาวิเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบสหกรณ  การ

บริหารจัดการองคกร  การดําเนินธุรกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกรใหมีประสิทธิภาพ เข็มแข็ง ท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม   การสงเสริมและสนับสนุนดานเงินทุน การแกไข

ปญหาหนี้ส้ิน ขอมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและทรัพยากรอ่ืนๆ โดยเปนการปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาท่ียากมาก 

ผลสัมฤทธ์ิหลัก (KEY RESULT AREAS : KRAS) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS : KPIS) 

1. กรมมีแผนงาน/โครงการการปฏิบัติงานตามภารกิจของแตละกลุมงาน 

2. กรมมีผลงานทางวิชาการ/แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจงานของแตละ 

     หนวยงาน 

3. กรมมีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม/สหกรณ/กลุมเกษตรกร 

    (เฉพาะผอ.กลุมสทส) 

4. กรมมีระบบฐานขอมูลเพ่ือการสงเสริมและพัฒนาสหกรณท่ีถูกตอง และเปน   

    ปจจุบัน 

5. กฎหมายวาดวยการสหกรณ กฎระเบียบ คําส่ัง ประกาศ และคําแนะนําของ 

    นายทะเบียนทะเบียนสหกรณท่ีเกี่ยวของเอ้ือตอการดําเนินงานสหกรณ 

 จํานวนแผนงาน/โครงการท่ีใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจของแตละหนวยงาน 

 จํานวนผลงานทางวิชาการ/คูมือการปฏิบัติงานท่ีไดมีการจัดทําหรือพัฒนาขึ้น 

 

 จํานวนแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม/สหกรณ/กลุมเกษตรกร 

     (เฉพาะผอ.กลุมสทส) 

 จํานวนฐานขอมูลตามเปาหมายของหนวยงานท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน 

 

 จํานวนกฎหมายวาดวยการสหกรณ กฎระเบียบ คําส่ัง ระเบียบ ประกาศ และ 

      คําแนะนําของนายทะเบียนท่ีไดรับการทบทวนปรับปรุงแกไข 
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ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

(KNOWLEDGE) 

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง

(SKILLS) 

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนง (COMPETENCIES) 

ชื่อสมรรถนะ 

(COMPETENCY  NAME) 

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 

(PROFICIENCY  LEVEL) 

1. มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการสหกรณ     

    รวมถึงระเบียบขอบังคับของสหกรณ  

2. มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยกลุมเกษตรกร 

3. มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดท่ีดินเพ่ือ 

    การครองชีพฯ 

4. มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  

5. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการสหกรณ 

6. มีความรูเกี่ยวกับโครงสราง การบริหารจัดการ  

    องคกร ธุรกิจ สหกรณและกลุมเกษตรกร  

7. มีความรูเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือ 

   สงเสริม และพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกรและ 

   สามารถประยุกต ใชผลการศึกษา วิเคราะหเพ่ือ 

   สงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกรได 

8. การบริหารทรัพยากรบุคคล (เฉพาะ สทส.) 

9. ความรูการพัฒนาบุคลากร (เฉพาะ สทส.) 

1. การใชคอมพิวเตอร 

2. การคํานวณ 

3. การใชภาษาอังกฤษ 

4. การจัดการขอมูล 

5. การส่ือสาร และการประสานงาน  

6. การบริหารจัดการโครงการฝกอบรม   

    (เฉพาะ สทส.) 

 

 

สมรรถนะหลัก 

1.  การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2.  การบริการท่ีด ี

3.  การส่ังสมความเช่ียวชาญในงาน 

     อาชีพ 

4.  การยึดม่ันในความถูกตองชอบ 

    ธรรมและจริยธรรม 

5.  การทํางานเปนทีม 

สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

6.  การคิดวิเคราะหและการมองเห็น 

     ภาพองครวม 

7.  การสืบเสาะหาขอมูล 

8.  การตรวจสอบความถูกตองตาม 

     กระบวนงาน 

9. ความเขาใจองคกรและระบบ 

    ราชการ      

 

 

 

 

 

  ระดับ  3 

  ระดับ  3 

  ระดับ  3 

 

  ระดับ  3 

 

  ระดับ  3 

 

  ระดับ  3 

 

  ระดับ  3 

  ระดับ  3 

 

  ระดับ  3 
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ตําแหนงเปาหมาย  (CRITICAL POSITION) 

ชื่อตําแหนง        ผูอํานวยการกลุมในสังกัด กตน. กพร. สลก. กกจ. กผง. ศสท. กค.  

                           สสพ. 1 และ 2 /ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ   

                           ในสังกัด สทส. /ผูอํานวยการกลุม ผูอํานวยการนิคมสหกรณ   

                           ผูอํานวยการศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี  

                           ในสังกัด สสจ. (ชํานาญการพิเศษ) 

หนวยงาน       กตน. กพร. สลก. กกจ. กผง. ศสท. กค.  สสพ. 1 และ 2   

                         สทส.  สสจ. 

    

หนาที่รับผิดชอบหลัก  

 ผูอํานวยการกลุมในสังกัดกลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร  สํานักงานเลขานุการกรม กองการเจาหนาที่  กองแผนงาน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร  กองคลัง (ประเภทวิชาการ ระดับ ชํานาญการพิเศษ)  

          ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการกลุม ซ่ึงตองกํากับแนะนําการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบในแตละภารกิจ 

      1. ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม งานชวยอํานวยการ งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานหองสมุด งานดานกฎหมายวาดวยสหกรณ และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ และ    

          งานนิติกรรมและงานสัญญา และงานอ่ืนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกรม (เฉพาะผอ. กลุมในสังกัดสํานักงานเลขานุการกรม) 

      2. ดําเนินการเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล ยกเวนการฝกอบรม การสรางเสริมวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรม งานสวัสดิการและเจาหนาท่ีสัมพันธของกรม  

         (เฉพาะผอ. กลุมในสังกัดกองการเจาหนาท่ี) 

      3. ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานท่ี และยานพาหนะของกรม (เฉพาะผอ. กลุมกองคลัง) 

      4. ศึกษาวิเคราะห เสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณใหกับรัฐบาลและคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ จัดทําและวิเคราะหแผนงานและโครงการ  ประสาน 

           แผนการปฏิบัติงานของกรม จัดทําคําขอและจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปของกรม เรงรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ 

         ดําเนินการในดานความชวยเหลือ และความรวมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาสหกรณกับองคกรท้ังในและตางประเทศ (เฉพาะผอ. กลุม ในสังกัด 

         กองแผนงาน) 
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หนาที่รับผิดชอบหลัก  

    5. ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม  

        และสหกรณและกลุมเกษตรกร จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบวิธีทางสถิติ จัดเก็บขอมูล  ประมวลผล และ  

       ใหบริการสารสนเทศแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนท่ัวไป (เฉพาะผอ. กลุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 

    6. กํากับ ดูแล ตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุทรัพยสิน และการบริหารดานอ่ืน ๆ สอบหาขอเท็จจริงในกรณีการทุจริต ควบคุมและสอบทานการ 

        ประเมินระบบการควบคุมภายใน เรงรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน งานหรือโครงการของหนวยงาน  (เฉพาะผอ. กลุมตรวจสอบภายใน) 

    7. ศึกษา วิเคราะหใหคําปรึกษา หรือเสนอแนะ ทิศทางกลยุทธ ภารกิจ และพัฒนาระบบการบริหารงานภายในของกรม จัดทําประเด็น ขอเสนอ สรุปรายงาน ในการ 

        นําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการชุดตาง  ๆ(เฉพาะผอ. กลุมพัฒนาระบบบริหาร) 

 ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

            ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ   มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน ศึกษา 

วิเคราะห  ใหคําปรึกษาหรือเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ ภารกิจ และทรัพยากรบุคคลขององคกร  ติดตามการดําเนินงาน  เสนอแนะใหความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ 

มาตรฐาน วิธีการสงเสริม เผยแพรใหความรูเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณ กําหนดความตองการและความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสรางหลักสูตร 

และวิธีการในการวัดผลการถายทอดเทคโนโลยีดานตาง ๆ เปนวิทยากรใหแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ประสานการทํางานรวมกัน จัดทําแผนการฝกอบรม  

ชุดฝกอบรม บริหารโครงการฝกอบรม วางแผนงาน โครงการ กําหนดวัตถุประสงค กรอบเวลาและทรัพยากรท่ีจําเปนในงานของสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

จัดทําและพัฒนางานวิชาการดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ คูมือ 

 ผูอํานวยการกลุม/ ผูอํานวยการนิคมสหกรณ/ผูอํานวยการศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง  จังหวัดเพชรบุรี ในสังกัดสสพ.1 และ2  และสสจ. 

               ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการกลุม/ผูอํานวยการนิคมสหกรณ/ผูอํานวยการศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี  ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา  ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน  โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําประเด็น ทําความเห็น สรุปรายงาน และเสนอแนะตามภารกิจงานเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ /กลุม

เกษตรกร การเผยแพรอุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณ  การสงเสริมและพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกร  การสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ และเงินกองทุนอ่ืน การแกไข

ปญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร  การพัฒนาศักยภาพการผลิตใหแกสหกรณ /กลุมเกษตรกร การจัดท่ีดิน รวมท้ัง  การใหคําปรึกษา แนะนํา การจัดทําและพัฒนางานวิชากา  

ดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ จัดการฝกอบรมหรือถายทอดความรู  การจัดทําคูมือ แนวทาง คําช้ีแจงตาง ๆ   
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ผลสัมฤทธ์ิหลัก (KEY RESULT AREAS : KRAS) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS : KPIS) 

 ผูอํานวยการกลุมในสังกัดกลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร  

สํานักงานเลขานุการกรม กองการเจาหนาที่  กองแผนงาน ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร  กองคลัง  (ประเภทวิชาการ ระดับ ชํานาญการพิเศษ) 

 

 

ผอ. กลุมตรวจสอบภายใน  

1. หนวยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามระเบียบ  รอยละความสําเร็จของจํานวนขอสังเกตท่ีมีขอเสนอแนะท่ีหนวยงานตรวจ 

     รับไดนําไปดําเนินการ 

2. ผูบริหารรับทราบขอมูลและสามารถนําไปใชในการตัดสินใจเพ่ือนําไปปรับปรุง

การทํางาน 

 จํานวนรายงานผลการตรวจสอบหนวยรับตรวจท่ีเสนอหัวหนาสวนราชการ 

     ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

3. การดําเนินงานเปนไปตามแผนการตรวจสอบ 

 

 รอยละความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนการตรวจสอบประจําป 

ผอ. กลุมพัฒนาระบบบริหาร  

1. คํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมไดรับการนําไปปฏิบัติและบรรลุเปาหมาย  ระดับความสําเร็จของตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัต ิ

     ราชการของกรม 

2. กรมมีการพัฒนางานตามหลักการบรหิารกิจการบานเมืองท่ีด ี

 

 

 

 

 

 

 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกร 
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ผลสัมฤทธ์ิหลัก (KEY RESULT AREAS : KRAS) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS : KPIS) 

ผอ. กลุมสํานักงานเลขานุการกรม  

1. การดําเนินงานสารบรรณของกรมมีประสิทธิภาพ  รอยละหนังสือท่ีจัดสงใหหนวยงานในสังกัดไดถูกตอง 

2. ดําเนินงานชวยอํานวยการและประสานราชการไดภายในเวลาท่ีกําหนด  รอยละของรายงานการประชุมท่ีนําเสนอไดภายในเวลาท่ีกําหนด 

 รอยละของรายงานผลท่ีดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมายไดภายในเวลาท่ีกําหนด 

3. การดําเนินงานดานนิติกรรมและสัญญาอยางรวดเร็วเปนไปตาม  

    กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 รอยละของการดําเนินงานดานนิติกรรมและสัญญาภายในเวลาท่ีกําหนด 

4. กฎหมายวาดวยการสหกรณ กฎระเบียบ มีความทันสมัย และเหมาะสม   ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยการสหกรณ หรือ 

     กฎระเบียบใหมีความทันสมัย และเหมาะสม  

 

 

ผอ. กลุมกองการเจาหนาท่ี  

1. การพัฒนาระบบงานและอัตรากําลังมีความสอดคลองกับภารกิจของกรม  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจัดทําแผนและบริหารอัตรากําลังคนให 

     สอดคลองกับบทบาทและภารกิจของกรม 

2. การบรรจุแตงตั้งมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับภารกิจของกรม  รอยละของขาราชการท่ีรองเรียนกรณีไมไดรับความเปนธรรมจากการแตงตั้ง 

3. บุคลากรของกรมมีคุณธรรม และจริยธรรม  รอยละของบุคลากรมีการรับรูประมวลจริยธรรมและจรรยาขาราชการ 

 รอยละของบุคลากรเขารวมกิจกรรมพัฒนาจิตและจิตอาสา 

4. มีสวัสดิการเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรใหดีขึ้น ใหท่ัวถึงตรงตามความ

ตองการ 

 จํานวนกิจกรรมสวัสดิการท่ีกรมไดดําเนินการ 

 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการจัดสวัสดิการของกรม 
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ผลสัมฤทธ์ิหลัก (KEY RESULT AREAS : KRAS) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS : KPIS) 

ผอ. กลุมกองแผนงาน  

1. การกําหนดทิศทางองคกรท่ีเหมาะสมกับภารกิจและปจจัยแวดลอมท่ี   

    เปล่ียนแปลง 

 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตรกรมสงเสรมิ 

      สหกรณ 

2. การจัดทําแผนงานและแผนงบประมาณของกรมแลวเสร็จตามกําหนด  แผนงานและแผนงบประมาณของกรมแลวเสร็จและสงใหหนวยงานไดตาม 

     ระยะเวลาท่ีกําหนด 

3. การจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลสําเร็จตามกําหนด  รอยละของจํานวนครั้งท่ีจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลไดสําเร็จ 

     ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

4. กรมมีขอมูลจากการศึกษา วิเคราะหงานสหกรณของตางประเทศและ 

    สถานการณท่ีเกี่ยวของ เพ่ือการพัฒนาสหกรณ 

 

 จํานวนขอมูลจากการศึกษา วิเคราะหงานสหกรณของตางประเทศและ 

     สถานการณท่ีเกี่ยวของ ท่ีไดนําไปเผยแพร เพ่ือการพัฒนาสหกรณ / 

     กลุมเกษตรกร 

ผอ. กลุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  รอยละความสําเร็จในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศท่ีแลวเสร็จ 

     ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

2. การบริหารระบบคอมพิวเตอรและเครือขายมีประสิทธิภาพ  รอยละของความสามารถในการใชงานไดของวงจรระบบเครือขายส่ือสารขอมูล 

3. บุคลากรกรมฯ ไดรับการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวนบุคลากรของกรมท่ีไดรับการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. มีการบริหารจัดการฐานขอมูลและคลังขอมูล  มีการสํารองขอมูลสารสนเทศ (Back up)  ในระบบ 

 มีระบบการตรวจสอบการบุกรุกและการตรวจสอบความปลอดภัยของ 

     เครือขายครอบคลุมทุกโฮสต (Host) 
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ผลสัมฤทธ์ิหลัก (KEY RESULT AREAS : KRAS) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS : KPIS) 

ผอ. กลุมกองคลัง  

1. การบริหารและควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน  รอยละของการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 จํานวนครั้งของขอทักทวงจากการรับและเบิกจายเงิน (ขอทักทวงจากหนวยงาน 

      ภายในและภายนอก) 

2. การดําเนินงานดานพัสดุมีความถูกตองครบถวน  การจัดซ้ือ/จัดจางเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 จํานวนครั้งของขอทักทวงจากการดําเนินงานดานพัสดุ (ท่ีเปนลายลักษณอักษร) 

3. การจัดทํารายงานการเงินมีความครบถวน ถูกตองเปนไปตามหลักบัญชี 

    และตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

 การจัดทํารายงานการเงินถูกตองและทันตามเวลาท่ีกําหนด 

 ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

    1. สมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร ไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรู 

    2. แผนงาน/โครงการ/หลักสูตร การพัฒนาสมาชิกสหกรณ กลุมเกษตรกร  

        และบุคลากรสหกรณ ท่ีตรงตามความตองการของผูรับบริการและ 

        สอดคลองแผนยุทธศาสตรของกรม 

    3. กรมมีองคความรู เพ่ือนําไปใชในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ 

 

 รอยละของสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร ไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรู 

 จํานวนแผนงาน/โครงการท่ีตรงกับความตองการของผูรับบริการและ 

     สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของกรม 

 

 จํานวนองคความรูไดถูกจัดเก็บไวอยางเปนระบบ 
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ผลสัมฤทธ์ิหลัก (KEY RESULT AREAS : KRAS) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS : KPIS) 

 ผูอํานวยการกลุม/ ผูอํานวยการนิคมสหกรณ/ผูอํานวยการศูนยสาธิตสหกรณ

โครงการหุบกะพง  จังหวัดเพชรบุรี ในสังกัดสสพ.1 และ2  และสสจ. 

1. มีแผนงาน/โครงการ/ผลงานทางวิชาการ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือ 

         สนับสนุนแนะนําใหการสงเสริมและพัฒนาสหกรณในพ้ืนท่ีความ 

         รับผิดชอบมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     2. จังหวัดมีระบบฐานขอมูลเพ่ือการสงเสริมและพัฒนาสหกรณท่ีถูกตอง 

         เปนปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จํานวนแผนงาน/โครงการ/ผลงานทางวิชาการ/แนวทางการปฏิบัติงานท่ีได 

      นําไปใชประโยชน 

 

 จํานวนฐานขอมูลตามเปาหมายของหนวยงานท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน 
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ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

(KNOWLEDGE) 

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง

(SKILLS) 

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนง (COMPETENCIES) 

ชื่อสมรรถนะ 

(COMPETENCY  NAME) 

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 

(PROFICIENCY  LEVEL) 

1. ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการสหกรณ  

2. การบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจสหกรณ  

    และกลุมเกษตรกร  

3. การศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือสงเสริมและพัฒนาสหกรณ/ 

    กลุมเกษตรกร  

4. กฎหมายวาดวยสหกรณ กลุมเกษตรกร และกฎหมายอ่ืนท่ี 

     เกี่ยวของ 

5. กฎหมายวาดวยการจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพฯ 

6. การติดตามประเมินผล  

7. ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 

8. ความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

    (เฉพาะในสังกัด กตน.) 

9.  ความรูเกี่ยวกับกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ 

    ภายใน (เฉพาะในสังกัด กตน.) 

10. ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ(เฉพาะ กพร.) 

 

 

 

 

 

1. การใชคอมพิวเตอร 

2. การคํานวณ 

3. การใชภาษาอังกฤษ 

4. การจัดการขอมูล 

5. การเขียนหนังสือราชการ  

    การเขียนรายงานและสรุปรายงาน 

6. การส่ือสาร และการประสานงาน 

7. การบริหารจัดการโครงการ 

   ฝกอบรม 

  

 

สมรรถนะหลัก 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. การบริการท่ีด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงาน 

    อาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบ 

    ธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

6. การคิดวิเคราะหและการมองเห็น 

    ภาพองครวม 

7. การสืบเสาะหาขอมูล 

8. การตรวจสอบความถูกตองตาม 

    กระบวนงาน     

 

  ระดับ  3 

  ระดับ  3 

  ระดับ  3 

 

  ระดับ  3 

 

  ระดับ  3 

 

  ระดับ  3 

 

  ระดับ  3 

  ระดับ  3 
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ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

(KNOWLEDGE) 

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง

(SKILLS) 

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนง (COMPETENCIES) 

ชื่อสมรรถนะ 

(COMPETENCY  NAME) 

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 

(PROFICIENCY  LEVEL) 

11. กฎหมายปกครอง กฎหมายแพง และกฎหมายอาญา   

      (เฉพาะ กกจ.) 

12. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบราชการท่ี 

      เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล(เฉพาะ กกจ.) 

13. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบราชการใน 

      งานนโยบายและแผน(เฉพาะ กผง.) 

14. ความรูเรื่องการจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติ  

       การและงบประมาณและการติดตามประเมินผล  

      (เฉพาะ กผง.) 

15. ความรูในการจัดทําแผนงานงบประมาณ (เฉพาะ กผง.) 

16. ความรูเรื่องการบริหารจัดการ Hardware software &  

      network (เฉพาะ ศสท.) 

17. ความรูเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 

      จัดการ MIS (เฉพาะ ศสท.) 

18. ความรูเรื่องการจัดการขอมูล และสถิต(ิเฉพาะ ศสท.) 

19. ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 

      ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร 

      (เฉพาะ ศสท.) 
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ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

(KNOWLEDGE) 

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง

(SKILLS) 

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนง (COMPETENCIES) 

ชื่อสมรรถนะ 

(COMPETENCY  NAME) 

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 

(PROFICIENCY  LEVEL) 

20. ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบทางดานสถิติ 

     (เฉพาะ กค.) 

21. ความรูเรื่องบัญชี ระบบบัญชี และงบประมาณ 

      (เฉพาะ กค.) 

22. ความรูเรื่องการจัดซ้ือจัดจางและกฎระเบียบพัสดุ  

      (เฉพาะ กค.) 

23. ความรูเรื่องการพัฒนาบุคลากร(เฉพาะ สทส.)  

24. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 

      เกี่ยวกับการฝกอบรม(เฉพาะ สทส.) 

25. ความรูเรื่องการส่ือสาร ประชาสัมพันธ และสราง 

      ภาพลักษณ (เฉพาะ สทส.) 

26. ความรูเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล  

     (เฉพาะ กกจ. สทส.) 
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เกณฑเบื้องตนเพ่ือคัดสรรผูมีศักยภาพเขาสู Career Path 

 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามท่ี ก.พ. กําหนด  และ 

 มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการใน 2 รอบการประเมินท่ีผานมาตองไมต่ํากวาระดับด ี 
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ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา  (LADDER POSITON) 

ชื่อตําแหนง        ผูอํานวยการกลุม/ผูอํานวยการนิคมสหกรณ/ผูอํานวยการกลุมสงเสริม 

                          สหกรณ/ หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป  (ชํานาญการ) 

หนวยงาน        สํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานสงเสริมสหกรณ  

                         กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2 

หนาที่รับผิดชอบหลัก  

  ผูอํานวยการกลุม/ผูอํานวยการนิคมสหกรณ 

                       ปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการกลุม/ผูอํานวยการนิคมสหกรณ ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน  โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบ 

ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําประเด็น ทําความเห็น สรุปรายงาน และเสนอแนะตามภารกิจงานเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ/กลุมเกษตรกร การเผยแพรอุดมการณ หลักการและ

วิธีการสหกรณ  การสงเสริมและพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกร  การสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ และเงินกองทุนอ่ืน  การพัฒนาศักยภาพการผลิตใหแกสหกรณ/

กลุมเกษตรกร  การจัดท่ีดิน รวมท้ัง  การใหคําปรึกษา แนะนํา การจัดทําและพัฒนางานวิชาการ ดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ จัดการฝกอบรมหรือ

ถายทอดความรู  การจัดทําคูมือ แนวทาง คําช้ีแจงตาง  ๆ

  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 

                          เผยแพร หรือถายทอดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณแกบุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชน

ท่ัวไป แนะนําและช้ีแจงเรื่องการจัดตั้ง รวมท้ัง การควบ การเลิก สหกรณ กลุมเกษตรกร สงเสริม แนะนํา เกี่ยวกับการบริหารจัดการ  และพัฒนาธุรกิจสหกรณ กลุม

เกษตรกร  และดานการตลาด ศึกษาวิเคราะห สรุปรายงาน เสนอแนะ  ดําเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนพัฒนาสหกรณและกองทุนอ่ืน 

  หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 

                       รวบรวมขอมูล สรุปความคิดเห็น รายงานการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดทํารายงานและนําเสนอตอผูบังคับบัญชา กํากับ ตรวจสอบ เรงรัด ติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานภายในหนวยงาน  บริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ แผนปฏิบัติการ พัสดุครุภัณฑ การเงินการบัญชี เพ่ือใหสามารถบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธ์ิตาม

เปาหมายท่ีกําหนด 

 

 

 

 



 
 

17 
 

ผลสัมฤทธ์ิหลัก (KEY RESULT AREAS : KRAS) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS : 

KPIS) 

  ผูอํานวยการกลุม/ผูอํานวยการนิคมสหกรณ 

       1. มีแผนงาน /โครงการ/ ผลงานทางวิชาการ/ แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือ  

           สนับสนุนแนะนําใหการสงเสริมและพัฒนาสหกรณในพ้ืนท่ีความ  

           รับผิดชอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

      2. หนวยงานมีระบบฐานขอมูลเพ่ือการสงเสริมและพัฒนาสหกรณท่ีถูกตอง 

          เปนปจจุบัน 

 

  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 

      1. สหกรณและกลุมเกษตรกรไดรับการสงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงาน 

 

 

  หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป 

      1. จังหวัดมีระบบฐานขอมูล/สถิติเพ่ือการบริหารจัดการของหนวยงาน 

 

      2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานภายในหนวยงานมีประสิทธิภาพ 

 

 

      3. การบริหารงานบุคคลถูกตองตามกฎ ระเบียบ ท่ีกําหนด 

 

 

 จํานวนแผนงาน/โครงการ/ผลงานทางวิชาการ แนวทางการปฏิบัติงานท่ีไดนําไปใช 

      ประโยชน 

 

 จํานวนฐานขอมูลตามเปาหมายของหนวยงานท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน 

 

 

 

 จํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีไดรับการแนะนําสงเสริม 

 รอยละของสหกรณผานเกณฑมาตรฐาน 

 รอยละกลุมเกษตรกรผานเกณฑมาตรฐาน 

 

 จํานวนฐานขอมูล/สถิติของหนวยงานท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน 

 

 รอยละของรายงานท่ีจัดทําและสงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดภายในระยะเวลาท่ี 

     กําหนด 

 จํานวนครั้งท่ีมีการนําเสนอผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในท่ีประชุมประจําเดือน 

 จํานวนครั้งของความผิดพลาดในการบริหารงานบุคคล 
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ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

(KNOWLEDGE) 

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง

(SKILLS) 

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนง (COMPETENCIES) 

ชื่อสมรรถนะ 

(COMPETENCY  NAME) 

ระดับสมรรถนะที่

คาดหวัง 

(PROFICIENCY  

LEVEL) 

1. ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการสหกรณ 

2. กฎหมายวาดวยสหกรณ กลุมเกษตรกร และกฎหมายอ่ืนท่ี  

      เกี่ยวของ 

3. ความรูเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบราชการ 

4. การบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจสหกรณและ 

    กลุมเกษตรกร  

5. การศึกษาวิเคราะห วิจัย เพ่ือสงเสริมและพัฒนาสหกรณ/ 

    กลุมเกษตรกร  

6. กฎหมายวาดวยการจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ 

7. การติดตามและประเมินผล 

8. งานธุรการและงานสารบรรณ 

9. จัดซ้ือจัดจางและกฎระเบียบพัสด ุ

  

1.  การใชคอมพิวเตอร 

2.  การคํานวณ 

3.  การใชภาษาอังกฤษ 

4.  การจัดการขอมูล 

5.  การเขียนหนังสือราชการ 

    การเขียนรายงานและสรปุ 

    รายงาน 

6. การส่ือสารและการประสานงาน 

 

สมรรถนะหลัก 

1.  การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2.  การบริการท่ีด ี

3.  การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

4.  การยึดม่ันในความถูกตองชอบ 

    ธรรมและจริยธรรม 

5.  การทํางานเปนทีม 

สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

6.  การคิดวิเคราะหและการมองเห็น 

     ภาพองครวม 

7.  การสืบเสาะหาขอมูล 

8.  การตรวจสอบความถูกตองตาม 

     กระบวนงาน        

 

  ระดับ  2 

  ระดับ  2 

  ระดับ  2 

  ระดับ  2 

 

  ระดับ  2 

 

  ระดับ  2 

 

  ระดับ  2 

  ระดับ  2 

คําอธิบาย  ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง และสมรรถนะในแตละระดับปรากฏตามเอกสารแนบ  

(ท่ีมา : พจนานุกรมความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป ประเภทวิชาการ และประเภท

อํานวยการ กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจาหนาท่ี) 
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ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา  (LADDER POSITON) 

ชื่อตําแหนง    ผูอํานวยการกลุม/หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป  (ชํานาญการ) หนวยงาน        ในสังกัด กตน. กพร. สลก. กกจ. กผง. ศสท. กค. กพง. กพน. กพก. สทส. 

                          

หนาที่รับผิดชอบหลัก  

 ผูอํานวยการกลุม 
    ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม งานชวยอํานวยการ งานสนับสนุน งานเลขานุการ งานหองสมุด และงานอ่ืนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกรม  

  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 

                  รวบรวมขอมูล สรุปความคิดเห็น รายงานการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดทํารายงานและนําเสนอตอผูบังคับบัญชา กํากับ ตรวจสอบ เรงรัด ติดตามและประเมินผล       

การปฏิบัติงานภายในหนวยงาน  บริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ แผนปฏิบัติการ พัสดุครุภัณฑ การเงินการบัญชี เพ่ือใหสามารถบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธ์ิตาม

เปาหมายท่ีกําหนด 

ผลสัมฤทธ์ิหลัก (KEY RESULT AREAS : KRAS) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS : KPIS) 

 ผูอํานวยการกลุม 
     1. การดําเนินงานสารบรรณของกรมมีประสิทธิภาพ 

     2. ดําเนินงานชวยอํานวยการและประสานราชการไดภายในเวลาท่ีกําหนด 

 

  รอยละหนังสือท่ีจัดสงใหหนวยงานในสังกัดไดถูกตอง 

 รอยละของรายงานการประชุมท่ีนําเสนอไดภายในเวลาท่ีกําหนด 
 รอยละของรายงานผลท่ีดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมายไดภายในเวลาท่ีกําหนด 

 หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  
     1. จังหวัดมีระบบฐานขอมูล/สถิติเพ่ือการบริหารจัดการของหนวยงาน 

     2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานภายในหนวยงานมี  

         ประสิทธิภาพ 

     3. การบริหารงานบุคคลถูกตองตามกฎ ระเบียบ ท่ีกําหนด 

 

 จํานวนฐานขอมูล/สถิติของหนวยงานท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน 

 รอยละของรายงานท่ีจัดทําและสงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 จํานวนครั้งท่ีมีการนําเสนอผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในท่ีประชุมประจําเดือน 

 จํานวนครั้งของความผิดพลาดในการบริหารงานบุคคล 
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ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

(KNOWLEDGE) 

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง

(SKILLS) 

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนง (COMPETENCIES) 

ชื่อสมรรถนะ 

(COMPETENCY  NAME) 

ระดับสมรรถนะที่

คาดหวัง 

(PROFICIENCY  

LEVEL) 

1. ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการสหกรณ  

2. จัดซ้ือจัดจางและกฎระเบียบพัสดุ  

3. การติดตามประเมินผล  

4. งานธุรการ งานสารบรรณ 

5. ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 

6. ความรูเรื่องบรรณารักษ 

 

 

1. การใชคอมพิวเตอร 

2. การคํานวณ 

3. การใชภาษาอังกฤษ 

4. การจัดการขอมูล 

5. การเขียนหนังสือราชการ  

    การเขียนรายงานและสรุปรายงาน 

6. การส่ือสารและการประสานงาน 

สมรรถนะหลัก 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. การบริการท่ีด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบ 

    ธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

6. การคิดวิเคราะหและการมองเห็น 

    ภาพองครวม 

7. การสืบเสาะหาขอมูล 

8. การตรวจสอบความถูกตองตาม 

    กระบวนงาน        

 

  ระดับ  2 

  ระดับ  2 

  ระดับ  2 

  ระดับ  2 

 

  ระดับ  2 

 

  ระดับ  2 

 

  ระดับ  2 

  ระดับ  2 

คําอธิบาย  ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง และสมรรถนะในแตละระดับปรากฏตามเอกสารแนบ  

(ท่ีมา : พจนานุกรมความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป ประเภทวิชาการ และประเภท

อํานวยการ กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจาหนาท่ี) 
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ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา  (LADDER POSITON) 

ชื่อตําแหนง        ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หนวยงาน        กรมสงเสริมสหกรณ 

 

หนาที่รับผิดชอบหลัก  

                       ปฏิบัติงานโดยใชความรูความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญการสูงมาก ในดานวิชาการสหกรณ  ดานการจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ ดานการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล การสงเสริม แนะนํา กํากับ ดูแลสหกรณ การศึกษาวิเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบสหกรณ  การบริหารจัดการองคกร  การดําเนินธุรกิจของสหกรณและ

กลุมเกษตรกรใหมีประสิทธิภาพ เขมแข็ง ท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม  การสงเสริมและสนับสนุนดานเงินทุน การแกไขปญหาหนี้สิน ขอมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและ

ทรัพยากรอ่ืนๆ โดยเปนการปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาท่ียากมาก 

 

 

ผลสัมฤทธ์ิหลัก (KEY RESULT AREAS : KRAS) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS : 

KPIS) 

1. กรมฯ มีแผนงาน/โครงการปฏิบัติงานตามภารกิจของแตละหนวยงาน 

2. กรมฯ มีผลงานทางวิชาการ/แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจงานของแตละ 

    หนวยงาน 

3. กรมฯมีแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมฯ/สหกรณ/กลุมเกษตรกร 

    (เฉพาะผอ.กลุม สทส.) 

4. กรมฯ มีระบบฐานขอมูลเพ่ือการสงเสริมและพัฒนาสหกรณท่ีถูกตองและ 

    เปนปจจุบัน 

5. กฎหมายวาดวยการสหกรณ กฎระเบียบ คําส่ัง ท่ีเกี่ยวของเอ้ือตอการดําเนินงาน 

    สหกรณ 

 จํานวนแผนงาน/โครงการท่ีใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจของแตละหนวยงาน 

 จํานวนผลงานทางวิชาการ/คูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจงานของแตละหนวยงาน  

      ท่ีไดมีการจัดทําหรือพัฒนาขึ้น 

 จํานวนแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม/สหกรณ/กลุมเกษตรกร 

     (เฉพาะผอ.กลุม สทส.) 

 จํานวนฐานขอมูลตามเปาหมายของหนวยงานท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน 

 

 จํานวนคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ และคําแนะนํานายทะเบียนท่ีไดรับการทบทวน 

     ปรับปรุงแกไข 
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ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

(KNOWLEDGE) 

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง

(SKILLS) 

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนง (COMPETENCIES) 

ชื่อสมรรถนะ 

(COMPETENCY  NAME) 

ระดับสมรรถนะที่

คาดหวัง 

(PROFICIENCY  

LEVEL) 

1. ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการสหกรณ  

2. การบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจสหกรณ  

    และกลุมเกษตรกร  

3. การศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือสงเสริมและพัฒนา 

    สหกรณ/กลุมเกษตรกร  

4. กฎหมายวาดวยสหกรณ กลุมเกษตรกร และกฎหมาย 

      อ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

5. กฎหมายวาดวยการจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพฯ 

6. ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 

7. กฎหมายปกครอง กฎหมายแพง และกฎหมายอาญา   

      (เฉพาะ กกจ.) 

8. ความรูเรื่องการบริหารจัดการ Hardware software &  

      network (เฉพาะ ศสท.) 

9. ความรูเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 

      จัดการ MIS (เฉพาะ ศสท.) 

10. ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 

      ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร 

      (เฉพาะ ศสท.) 

1. การใชคอมพิวเตอร 

2. การคํานวณ 

3. การใชภาษาอังกฤษ 

4. การจัดการขอมูล 

5. การเขียนหนังสือราชการ  

    การเขียนรายงานและสรุปรายงาน 

6. การส่ือสาร และการประสานงาน 

7. การบริหารจัดการโครงการ 

   ฝกอบรม 

  

 

สมรรถนะหลัก 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. การบริการท่ีด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

4. การยึดม่ันในความถูกตองชอบ 

    ธรรมและจริยธรรม 

5. การทํางานเปนทีม 

สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

6. การคิดวิเคราะหและการมองเห็น 

    ภาพองครวม 

7. การสืบเสาะหาขอมูล 

8. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 

 

  ระดับ  3 

  ระดับ  3 

  ระดับ  3 

  ระดับ  3 

 

  ระดับ  3 

 

  ระดับ  3 

 

  ระดับ  3 

  ระดับ  3 
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ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

(KNOWLEDGE) 

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง

(SKILLS) 

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนง (COMPETENCIES) 

ชื่อสมรรถนะ 

(COMPETENCY  NAME) 

ระดับสมรรถนะที่

คาดหวัง 

(PROFICIENCY  

LEVEL) 

11. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 

      เกี่ยวกับการฝกอบรม(เฉพาะ สทส.) 

12. ความรูเรื่องการส่ือสาร ประชาสัมพันธ และสราง 

      ภาพลักษณ (เฉพาะ สทส.) 

13. ความรูเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล  

     (เฉพาะ  สทส.) 

   

คําอธิบาย  ความรูท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง และสมรรถนะในแตละระดับปรากฏตามเอกสารแนบ  

(ท่ีมา : พจนานุกรมความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ ตําแหนงประเภทท่ัวไป ประเภทวิชาการ และประเภท

อํานวยการกลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กองการเจาหนาท่ี) 
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ตําแหนงในเสนทางความกาวหนา  (LADDER POSITON) 

ชื่อตําแหนง        ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ หนวยงาน        กรมสงเสริมสหกรณ  

 

หนาที่รับผิดชอบหลัก  

                      ปฏิบัติงานโดยใชความรูความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญการสูง ในดานวิชาการสหกรณ ดานการจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ ดานการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล การสงเสริม แนะนํา กํากับ ดูแลสหกรณ การศึกษาวิเคราะหและวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบสหกรณ  การบริหารจัดการองคกร  การดําเนินธุรกิจของสหกรณและ

กลุมเกษตรกรใหมีประสิทธิภาพ เขมแข็ง ท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม  การสงเสริมและสนับสนุนดานเงินทุน การแกไขปญหาหนี้สิน ขอมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและ

ทรัพยากรอ่ืนๆ โดยเปนการปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาท่ียาก 

 

ผลสัมฤทธ์ิหลัก (KEY RESULT AREAS : KRAS) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KEY PERFORMANCE INDICATORS : KPIS) 

1. กรมฯ มีแผนงาน/โครงการปฏิบัติงานตามภารกิจของแตละหนวยงาน 

2. กรมฯ มีแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจงานของแตละหนวยงาน 

 

3. กรมฯมีแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมฯ/สหกรณ/กลุมเกษตรกร 

    (เฉพาะผอ.กลุม สทส.) 

4. กรมฯ มีระบบฐานขอมูลเพ่ือการสงเสริมและพัฒนาสหกรณท่ีถูกตองและ 

    เปนปจจุบัน 

5. กฎหมายวาดวยการสหกรณ กฎระเบียบ คําส่ัง ท่ีเกี่ยวของเอ้ือตอการ 

   ดําเนินงานสหกรณ 

 

 จํานวนแผนงาน/โครงการท่ีใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจของแตละหนวยงาน 

 จํานวนผลงานทางวิชาการ/คูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจงานของแตละหนวยงาน  

      ท่ีไดมีการจัดทําหรือพัฒนาขึ้น 

 จํานวนแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม/สหกรณ/กลุมเกษตรกร 

      (เฉพาะผอ.กลุม สทส.) 

 จํานวนฐานขอมูลตามเปาหมายของหนวยงานท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน 

 

 จํานวนคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ และคําแนะนํานายทะเบียนท่ีไดรับการทบทวนปรับปรุง 

     แกไข 
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ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

(KNOWLEDGE) 

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง

(SKILLS) 

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนง (COMPETENCIES) 

ชื่อสมรรถนะ 

(COMPETENCY  NAME) 

ระดับสมรรถนะที่

คาดหวัง 

(PROFICIENCY  

LEVEL) 

1. ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการสหกรณ  

2. การบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจสหกรณ  

    และกลุมเกษตรกร  

3. การศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือสงเสริมและพัฒนาสหกรณ/ 

    กลุมเกษตรกร  

4. กฎหมายวาดวยสหกรณ กลุมเกษตรกร และกฎหมายอ่ืนท่ี 

     เกี่ยวของ 

5. กฎหมายวาดวยการจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ 

6. การติดตามประเมินผล  

7. ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 

8. ความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

    (เฉพาะในสังกัด กตน.) 

9.  ความรูเกี่ยวกับกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ 

    ภายใน (เฉพาะในสังกัด กตน.) 

10. ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ(เฉพาะ กพร.) 

 

 

1. การใชคอมพิวเตอร 

2. การคํานวณ 

3. การใชภาษาอังกฤษ 

4. การจัดการขอมูล 

5. การเขียนหนังสือราชการ  

    การเขียนรายงานและสรุปรายงาน 

6. การส่ือสารและการประสานงาน 

7. การบริหารจัดการโครงการ 

    ฝกอบรม 

 

สมรรถนะหลัก 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

2. การบริการท่ีด ี

3. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

4.  การยึดม่ันในความถูกตองชอบ 

    ธรรมและจริยธรรม 

5.  การทํางานเปนทีม 

สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

6.  การคิดวิเคราะหและการมองเห็น 

     ภาพองครวม 

7.  การสืบเสาะหาขอมูล 

8.  การตรวจสอบความถูกตองตาม 

     กระบวนงาน 

        

 

  ระดับ  2 

  ระดับ  2 

  ระดับ  2 

  ระดับ  2 

 

  ระดับ  2 

 

  ระดับ  2 

 

  ระดับ  2 

  ระดับ  2 
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ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

(KNOWLEDGE) 

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง

(SKILLS) 

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนง (COMPETENCIES) 

ชื่อสมรรถนะ 

(COMPETENCY  NAME) 

ระดับสมรรถนะที่

คาดหวัง 

(PROFICIENCY  

LEVEL) 

11. กฎหมายปกครอง กฎหมายแพง และกฎหมายอาญา   

      (เฉพาะ กกจ.) 

12. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบราชการท่ี 

      เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล(เฉพาะ กกจ.) 

13. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบราชการใน 

      งานนโยบายและแผน(เฉพาะ กผง.) 

14. ความรูเรื่องการจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติ  

       การและงบประมาณและการติดตามประเมินผล  

      (เฉพาะ กผง.) 

15. ความรูในการจัดทําแผนงานงบประมาณ (เฉพาะ กผง.) 

16. ความรูเรื่องการบริหารจัดการ Hardware software &  

      network (เฉพาะ ศสท.) 

17. ความรูเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 

      จัดการ MIS (เฉพาะ ศสท.) 

18. ความรูเรื่องการจัดการขอมูล และสถิต(ิเฉพาะ ศสท.) 
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ความรูที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

(KNOWLEDGE) 

ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง

(SKILLS) 

สมรรถนะที่คาดหวังสําหรับตําแหนง (COMPETENCIES) 

ชื่อสมรรถนะ 

(COMPETENCY  NAME) 

ระดับสมรรถนะที่

คาดหวัง 

(PROFICIENCY  

LEVEL) 

19. ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 

      ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร 

      (เฉพาะ ศสท.) 

20. ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบทางดานสถิติ 

     (เฉพาะ กค.) 

21. ความรูเรื่องบัญชี ระบบบัญชี และงบประมาณ 

      (เฉพาะ กค.) 

22. ความรูเรื่องการจัดซ้ือจัดจางและกฎระเบียบพัสดุ  

      (เฉพาะ กค.) 

23. ความรูเรื่องการพัฒนาบุคลากร(เฉพาะ สทส.)  

24. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 

      เกี่ยวกับการฝกอบรม(เฉพาะ สทส.) 

25. ความรูเรื่องการส่ือสาร ประชาสัมพันธ และสราง 

      ภาพลักษณ (เฉพาะ สทส.) 

26. ความรูเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล  

     (เฉพาะ กกจ. สทส.) 
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เกณฑพิจารณาประสบการณและผลงานเพ่ือกาวไปสูตําแหนงงานระดับตอไป (PERFORMANCE MEASURES) 
 

   มีผลงานและหรือผลสําเร็จของงานท่ีนําไปใชและเปนประโยชนตองานหรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน หรือตอผูรับบริการในระดับหนวยงาน อยางนอย 1 ช้ินงาน หรือ 

   มีประสบการณในการสงเสริม/พัฒนาและใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาใหกับสหกรณ/กลุมเกษตรกร ในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมใหญของสหกรณ/ 

       กลุมเกษตรกร หรือท่ีประชุมอ่ืนๆ 

 

 

 


