
 

 

 

สํานักงานเลขานุการกรม 

  



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป กลุมงาน   บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  สํานักงานเลขานุการกรม สังกัด   กลุมสารบรรณ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานดานการ
บริหารจัดการภายในสํานักงาน หรือการบริหารราชการบริหารท่ัวไป ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของ
ผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน  
มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ปฏิบัตงิานดานระเบียบงานสารบรรณของกรม  
งานราง - โตตอบเอกสารทางหนังสือราชการ การจัดทํา
แผนงาน งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ และงานธุรการท่ัวไป  

จํานวนเรื่องในการปฏิบัติงานดาน 
สารบรรณของกรม 

2 รวมศึกษา รวบรวมขอมูล สถิติ เพ่ือทําสรุปรายงาน
สนับสนุนการบริหารสํานักงานเลขานุการกรม 

จํานวนเรื่องของการศึกษา วิเคราะห 
เก่ียวกับขอมูล สถิติ 

3 ชวยวางแผน และติดตามงานในสํานักงานเลขานุการกรม 
เชน งานบริหารทรพัยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ 
งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานพัสดุครุภัณฑ งาน
การเงิน การบัญชี  เพ่ือใหสามารถบริหารราชการเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนด 

ระดับความสําเร็จของการวางแผนและ
ติดตามงานในสํานักงานเลขานุการกรม 

4 ชวยตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องท่ีมีประเด็นเก่ียวกับ
กฎระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติ เพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาด
ในการวินิจฉัยสั่งการของผูบริหารกรม 

จํานวนเรื่องของการตรวจสอบกลัน่กรอง 

5 ดําเนินการเก่ียวกับการติดตอกับหนวยงานหรือบุคคล  
เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการติดตอ
กับหนวยงานหรือบุคคล   

6 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานธรุการ กลุมงาน   บริการ 
ช่ือหนวยงาน  สํานักงานเลขานุการกรม สังกัด   กลุมสารบรรณ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดย
ใชความรู ความสามารถ ในงานดานธุรการ สารบรรณ และบริหารท่ัวไป รวมถึงการพิมพเอกสารและการบันทึก
ขอมูล ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ดําเนินการเก่ียวกับงานบันทึกขอมูล และงานพิมพหนังสือ
ราชการ และเอกสารตาง ๆ 

จํานวนขอมูลท่ีบันทึกหรือรอยละความ
ถูกตองในการพิมพหนังสือราชการ 

2 ปฏิบัติงานเบื้องตนดานการเงิน บัญชี และวัสดุ  
 

รอยละความถูกตองของการดําเนินการหรือ
ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการ 
 

3 ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานบริหารท่ัวไป
ของหนวยงาน  

รอยละความถูกตองของการดําเนินการหรือ
ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการ 
 

4 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป กลุมงาน   บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  สํานักงานเลขานุการกรม สังกัด   กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานดานงานชวย
อํานวยการและประสานราชการ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ประสานงานกับราชการบริหารสวนภูมิภาคในสวนท่ี 
เก่ียวของกับการติดตามเรงรัดผลการปฏิบัติงาน และ 
การประสานงานท่ัวไปของกรม 

ระดับความสําเร็จของการประสานงานกับ
ราชการบริหารสวนภูมิภาคในสวนท่ี 
เก่ียวของกับการติดตามเรงรัดผลการ
ปฏิบัติงาน และการประสานงานท่ัวไป
ของกรม 

2 รวบรวมขอมูลสถิติ เพ่ือทําสรุปรายงานเรื่องท่ีมี
ความสําคัญตอนโยบายของการบริหารของกรม และการ
พัฒนางานสหกรณ เพ่ือสนับสนุนการบริหารสํานักงาน
เลขานุการกรม และเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ
ของผูบริหาร 
 

ระดับความสําเร็จของการศึกษา วิเคราะห 
เก่ียวกับขอมูลสถิติ เพ่ือทําสรุปรายงาน 
เรื่องท่ีมีความสําคัญตอนโยบายของการ
บริหารของกรม และการพัฒนางาน
สหกรณ 

3 รวมจัดการประชุมโดยตองมีการเตรียมเอกสาร 
การนําเสนอ  พรอมท้ังการจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบ
เรียงรายงานตาง ๆ เพ่ือใหการบริหารการประชุมนั้น
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน 
 

-จํานวนครั้งของการจัดการประชุม 
-รายงานการประชุม 

4 ดําเนินการเก่ียวกับการติดตอ ประสานงานกับหนวยงาน
และบุคคลตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีกําหนดไว 
 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
เก่ียวกับการติดตอ 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

5 ชวยการปฏิบัติงานของเลขานุการผูบริหาร ตรวจสอบ
กลั่นกรองเรื่องท่ีมีประเด็นเก่ียวกับกฎระเบียบ หรือ
วิธีการปฏิบัติ เพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาดในการวินิจฉัย สั่ง
การของผูบริหารกรม 

ระดับความถูกตองของการตรวจสอบ
กลั่นกรองเรื่องท่ีมีประเด็นเก่ียวกับ
กฎระเบยีบ หรือวิธีการปฏิบัติ เพ่ือไมให
เกิดขอผิดพลาดในการวินิจฉัย สั่งการของ 
ผูบริหารกรม 

6 ชวยติดตามการปฏิบัติตามมติของท่ีประชุม หรือการ
ปฏิบัติตามคําสั่งอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เพ่ือการ
รายงานและ เปนขอมูลประกอบการพิจารณาของ
ผูบริหารกรม 

จํานวนครั้งของการติดตามการปฏิบัติตาม
มติของท่ีประชุม 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 

  

4



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ กลุมงาน   บริการ 
ช่ือหนวยงาน  สํานักงานเลขานุการกรม สังกัด   กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดย
ใชความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ และบริหารท่ัวไป รวมถึงการพิมพเอกสารและ
การบันทึกขอมูล ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ดําเนินการเก่ียวกับงานบันทึกขอมูล และงานพิมพหนังสือ
ราชการ และเอกสารตาง ๆ 

จํานวนขอมูลท่ีบันทึกหรือรอยละความ
ถูกตองในการพิมพหนังสือราชการ 

2 ปฏิบัติงานเบื้องตนดานการเงิน บัญชี และวัสดุ  
 

รอยละความถูกตองของการดําเนินการหรือ
ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการ 
 

3 ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานบริหารท่ัวไป
ของหนวยงาน  

รอยละความถูกตองของการดําเนินการหรือ
ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการ 
 

4 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป กลุมงาน   บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  สํานักงานเลขานุการกรม สังกัด   กลุมตรวจราชการ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานดานสนับสนุน
การตรวจราชการของกรม ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ชวยรวบรวมและจัดทําแผนการตรวจราชการประจําป
ของกรม 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการ
ตรวจราชการประจําปของกรม 

2 ชวยรวบรวบและรวมศึกษาวิเคราะหขอมูลสถิติตาง ๆ  
เพ่ือประกอบในการตรวจราชการ และเพ่ือใชเปน
ขอเสนอแนะประกอบการวินิจฉัยของผูตรวจราชการกรม 

ระดับความสําเร็จของการรวบรวบ ศึกษา 
วิเคราะหขอมูลสถิติตาง ๆ เพ่ือประกอบ
ในการตรวจราชการ 

3 รวมวิเคราะห ประมวลผล สรุปรายงาน เสนอแนะ 
เก่ียวกับ ผลการตรวจติดตามของผูตรวจราชการกรม เพ่ือ
จัดทํา รายงานผลการตรวจ พรอมขอสังเกตเพ่ือนําเสนอ
ผูบริหาร 

ระดับความสําเร็จของการวิเคราะห 
ประมวลผล สรุปรายงาน เสนอแนะ 
เก่ียวกับ ผลการตรวจติดตามของผูตรวจ
ราชการกรม 

4 ชวยรวบรวมและตรวจสอบขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับ 
สหกรณ กลุมเกษตรกร เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการ  
วิเคราะหการจัดทํารายงานและประกอบการวินิจฉัย  
ของผูตรวจราชการกรม 

ระดับความสําเร็จของการรวบรวมและ
ตรวจสอบขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับ 
สหกรณ กลุมเกษตรกร 

5 ติดตาม ประเมินผล และรายงานความกาวหนาผลการ
ดําเนินงานของสวนราชการตามแผนการตรวจราชการ 

รอยละของความสําเร็จของการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานท่ีอยูในความ
รับผิดชอบ 

6 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  นิติกร กลุมงาน   บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  สํานักงานเลขานุการกรม สังกัด   กลุมนิติการ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการดานกฎหมาย ในการปฏิบัติงาน
ดานนิติการ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 เสนอความคิดเห็นแกผูบังคับบัญชาในการตอบขอหารือ 
หรือวินิจฉัยปญหากฎหมายท่ีเก่ียวกับระเบียบของทาง
ราชการท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือ
เปนขอมูลสนับสนุนการพิจาณาของผูบังคับบัญชา 

จํานวนเรื่องท่ีเสนอความเห็นแก
ผูบังคับบัญชาในการตอบขอหารือหรือ
วินิจฉัยปญหากฎหมาย 

2 รวมศึกษา วิเคราะห และวิจัยในการเสนอขอปรับปรุง
กฎหมายวาดวยสหกรณ กฎหมายวาดวยกลุมเกษตรกร 
และกฎหมายวาดวยการจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

3 รวมศึกษา วิเคราะห และวิจัยในการเสนอขอปรับปรุง
กฎกระทรวง คําสั่ง ระเบียบและขอบังคับท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของกรมสงเสริมสหกรณ 

ระดับความสําเร็จของดําเนินการ 

4 รวมศึกษาขอมูล รวบรวมแสวงหาขอเท็จจริงและ 
ขอกฎหมาย และเสนอความเห็นท้ังในขอกฎหมาย 
ขอเท็จจริง ในการสอบสวนและการดําเนินการรองทุกข 
การดําเนินคดีของกรมสงเสริมสหกรณ การอุทธรณตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม 

ระดับความสําเร็จของการศึกษาขอมูล 
รวบรวม แสวงหาขอเท็จจริง และ 
ขอกฎหมาย 

5 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ กลุมงาน   บริการ 
ช่ือหนวยงาน  สํานักงานเลขานุการกรม สังกัด       กลุมนิติการ  

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดย
ใชความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ และบริหารท่ัวไป รวมถึงการพิมพเอกสารและ
การบันทึกขอมูล ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ดําเนินการเก่ียวกับงานบันทึกขอมูล และงานพิมพหนังสือ
ราชการ และเอกสารตาง ๆ 

จํานวนขอมูลท่ีบันทึกหรือรอยละความ
ถูกตองในการพิมพหนังสือราชการ 

2 ปฏิบัติงานเบื้องตนดานการเงิน บัญชี และวัสดุ  
 

รอยละความถูกตองของการดําเนินการหรือ
ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการ 
 

3 ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานบริหารท่ัวไป
ของหนวยงาน  

รอยละความถูกตองของการดําเนินการหรือ
ระดับความสําเร็จของการดําเนนิการ 
 

4 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  นักวิชาการเผยแพร กลุมงาน   บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  สํานักงานเลขานุการกรม สังกัด   กลุมประชาสัมพันธ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานดานเผยแพร 
ประชาสัมพันธ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพ่ือประกอบการกําหนด
นโยบาย และแผนยุทธศาสตร ในการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธภารกิจตางของกรม 

ระดับความสําเร็จของการกําหนดนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร ในการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ 

2 รวมศึกษา วิเคราะห องคความรู ขอมูลขาวสารท่ี
เก่ียวของ เพ่ือวางแผนประชาสัมพันธ และดําเนินการ
เผยแพรกิจกรรม ความรู และความกาวหนาดานสหกรณ
และกลุมเกษตรกร รวมถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลงาน
วิชาการ การดําเนินงานและการพัฒนาสหกรณ      

ระดับความสําเร็จของการเผยแพรกิจกรรม 
ขาวสาร ความรู 

3 รวมศึกษา วิเคราะห และติดตามการประเมินผลการ
ผลิตและการเผยแพรความรู กิจกรรม ของกรม 

ระดับความสํา เร็จของการติดตามการ
ประเมินผลการผลิตและการเผยแพรความรู 

4 สรางสรรคและผลิตสื่อทุกชนิด และจัดทําเอกสาร 
วารสาร จดหมายขาว รายงานประจําป ขาว บทความ 
สารคดี นิทรรศการ เพ่ือเผยแพรผานสื่อและชองทาง
การเผยแพรตาง ๆ 

ระดับความสําเร็จของการสรางสรรคและ
ผลิตสื่อ 

5 ผลิต และพัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ ตลอดจน
โสตทัศนูปกรณ ในการถายทอดเทคโนโลย ี

ระดับความสําเร็จของการผลิต และพัฒนาสื่อ 
วัสดุอุปกรณ 

6 ดําเนินการและเปนศูนยขอมูลขาวสารการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

7 ถ ายภาพนิ่ งและวีดี ทัศนสนับสนุนการ เผยแพร
ประชาสัมพันธกรม 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการหรือ
จํานวนเรื่องท่ี 

8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืน ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  บรรณารักษ กลุมงาน   บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  สํานักงานเลขานุการกรม สังกัด   กลุมหองสมุด 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานดาน
บรรณารักษ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ดําเนินการจัดหา  คัดเลือก วิเคราะห จําแนกหมวดหมู
ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส  ทํารายการบรรณานุกรม ดัชนี สาระสังเขป 
และบันทึกลงฐานขอมูลระบบหองสมุดอัตโนมัติ  เพ่ือเปน
แหลงจัดเก็บและใหบริการ 

ระดับความถูกตองของการควบคุม 
จัดหา คัดเลือก วิเคราะห ฯลฯ 

2 รวมศึกษา คนควา  วิเคราะห วิธีการและเทคนิคใหมๆ การใช
เครื่องมืออุปกรณท่ีทันสมัย ดานบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานหองสมุด  
ท้ังดานวิชาการและการใหบริการ 

ระดับความสําเร็จของการศึกษา 
คนควา วิเคราะห วิธีการและเทคนิค
ใหมๆ ฯลฯ 

3 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธการใชหองสมุดและจัดกิจกรรมใน
รูปแบบตาง ๆ เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร และสงเสริมใหผูใช
เกิดความสนใจในการเขาใชบริการ 

ระดับความสําเร็จของการควบคุมการ
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

4 รวมวางหลักเกณฑในการวิเคราะหและประเมินคุณคา
ทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือเปนแนวทางในการคัดเลือกจัดหา
ใหถูกตองตามหลักวิชาการ 

ระดับความสําเร็จของการวาง
หลักเกณฑในการวิเคราะห และ
ประเมินคุณคาทรัพยากรสารสนเทศ 

5 รวมศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระเบียบปฏบิัติของการใหบริการและการใช
หองสมุด เพ่ือใหเกิดความเรียบรอยในการใชบริการหองสมุด 

ระดับความสําเร็จของการศึกษา 
วิเคราะห และเสนอแนะเก่ียวกับการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ฯลฯ 

6 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานบรรลุผลสัมฤทธิ ์

จํานวนเรื่องของงานอ่ืนท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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