
 

 

 

 

กองการเจาหนาท่ี 

  



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ   กลุมงาน  บริการ 
ช่ือหนวยงาน  กองการเจาหนาท่ี   สังกัด   ฝายบริหารท่ัวไป 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

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

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ชวยดําเนินการเก่ียวกับการรวบรวมแผนงาน โครงการ ใน
การจัดทําคําขอต้ังงบประมาณ จัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 

- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
- ระยะเวลาในการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

2 ชวยดําเนินการเก่ียวกับงานการเงิน การบัญชี วัสดุ 
ครุภัณฑ จัดซ้ือจัดจาง และการบริหารงานบุคลของ
หนวยงาน 

รอยละความถูกตองหรือระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ 

3 ชวยดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานบริหาร
ท่ัวไปของหนวยงาน  

รอยละความถูกตองหรือระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ 

5 ชวยจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการตาง ๆ ของ
กอง เพ่ือใหการบริหารการประชุมหรืองานพิธีการตาง ๆ 
นั้นบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน    

จํานวนครั้งในการดําเนินการ 

6 ดําเนินการเก่ียวกับงานบันทึกขอมูล และงานพิมพหนังสือ
ราชการ และเอกสารตาง ๆ 

จํานวนขอมูลท่ีบันทึกหรือรอยละความ
ถูกตองในการพิมพหนังสือราชการ 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคล กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองการเจาหนาท่ี สังกัด  กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานดานการ
พัฒนาระบบงานและการบริหารอัตรากําลัง ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1 รวมศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

นโยบาย แนวทาง การบริหารงานบุคคล การจัดทําแผนกล
ยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
 

2 รวมศึกษา วิเคราะห การปรับปรุงโครงสรางการแบงงาน
ภายใน การกําหนดตําแหนง และการวางแผนอัตรากําลัง 
เพ่ือใหการบริหารงานบุคคล สอดคลองเหมาะสม 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
 

3 รวมศึกษา วิเคราะห การกําหนดความรู ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

4 รวมศึกษา วิเคราะห ปรับปรุงอัตรากําลัง หลักเกณฑและ
การกําหนดตําแหนง บุคลากรกรม เพ่ือใหเหมาะสม 
สอดคลองกับแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรม 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
 

5 รวมจัดทํา กรอบ/ ปรับปรุงกรอบอัตรากําลัง ขาราชการ 
/พนักงานราชการ/ ลูกจางประจํา 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

6 รวมจัดทําขอมูลการคัดเลือกบุคลากรกรม เพ่ือเขารับการ
ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

จํานวนครั้งของการจัดทําขอมูล 

7 รวมเสนอเรื่องการศึกษาดูงาน และการลาศึกษาท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ 
 

จํานวนครั้งของการเสนอเรื่องการศึกษาดู
งาน และการลาศึกษาท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 

8 รวมดําเนินการประเมินผลงานผูท่ีไดรับคัดเลือกใหดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ  ลงมา 
(สายงานวิชาการสหกรณ) 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
 

9 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 
    

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ กลุมงาน     บริการ 
ช่ือหนวยงาน  กองการเจาหนาท่ี สังกัด        กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง 

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  
 

รอยละความถูกตองหรือระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ 
 

3 ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานบริหารท่ัวไป
ของหนวยงาน  

รอยละความถูกตองหรือระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ 
 

4 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคล กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองการเจาหนาท่ี สังกัด  กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานดานการ
พัฒนาระบบการสรรหา การบรรจุ และการแตงตั้ง  ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษา วิเคราะห เพ่ือพัฒนาระบบการสรรหา การบรรจุ
และการแตงตั้ง 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

2 รวมดําเนินการดานการสรรหา การบรรจุ และการแตงตั้ง 
ของขาราชการ เพ่ือใหไดผูท่ีมีความรู ความสามารถ ใน
การปฏิบัติงาน 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ  

3 รวมดําเนินการ ดานการ ยาย โอน และบรรจุกลับเขารับ
ราชการของขาราชการ  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ  

4 รวมศึกษา วิเคราะห การดําเนินการท่ีเ ก่ียวของกับ
ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ของกรม 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
 

5 รวมดําเนินการจัดทําบัญชีถือจายขอมูลบุคคล ขาราชการ 
ลูกจางประจํา พนักงานราชการ เพ่ือใชในการ 
บริหารงานบุคคลของกรม 
 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
 

6 รวมดําเนินการประเมินผลงานผูท่ีไดรับคัดเลือกใหดํารง
ตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ กลุมงาน   บริการ 
ช่ือหนวยงาน  กองการเจาหนาท่ี สังกัด       กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

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  
 

รอยละความถูกตองหรือระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ 
 

3 ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานบริหารท่ัวไป
ของหนวยงาน  

รอยละความถูกตองหรือระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ 
 

4 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคล กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองการเจาหนาท่ี สังกัด  กลุมสวัสดิการและเจาหนาท่ีสัมพันธ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานดานการจัด
สวัสดิการ คุณภาพชีวิตของบุคคล ความผูกพันในองคกรแกบุคลากรภายในกรม และเสริมสรางความสัมพันธท่ีดี
ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมจัดสวัสดิการภายในกรม เพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ี
ดีในการทํางาน   

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

2 รวมศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนงาน โครงการ และ
งบประมาณประจําปเสนอคณะกรรมการสวัสดิการ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

3 รวมศึกษา วิเคราะห และจัดทําระเบียบและวิธีปฏิบัติ 
และการจัดบริการหรือกิจกรรมสวัสดิการตาง ๆ เสนอตอ
คณะกรรมการสวัสดิการ   

จํานวน ระเบียบและวิธีปฏิบัติ และการ
จัดบริการหรือกิจกรรมสวัสดิการตาง ๆ  

5 รวมดําเนินการจัด สนับสนุน กิจกรรมเจาหนาท่ีสัมพันธ 
เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคคลในกรม 

จํานวนกิจกรรมเจาหนาท่ีสัมพันธ 

6 รวมดําเนินการเสริมสรางความผาสุกและคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคคลใหดีข้ึน      
ท้ังดานรางกายและจิตใจใหท่ัวถึง ตรงตามความตองการ 
 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

7 รวมดําเนินการเสริมสรางความผูกพันในองคกร ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  นิติกร กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองการเจาหนาท่ี สังกัด  กลุมวินัยและเสริมสรางระบบ
คุณธรรม 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน  ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการดานกฎหมาย ในการปฏิบัติงาน
ในการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และดําเนินการเก่ียวกับวินัยของกรม ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง 
ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมดําเนินการเก่ียวกับวินัยของกรม รวมท้ังดําเนินการ
สืบสวน สอบสวนวินัยและตรวจสอบ พิจารณา วิเคราะห 
เพ่ือเสนอความเห็นเก่ียวกับสํานวนการสืบสวนสอบสวน
ทางวินัย   

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
 

2 รวมศึกษา วิ เคราะห  เ ก่ียวกับการเสริมสรางวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม แกขาราชการ ลูกจางประจํา และ
พนักงานราชการ เพ่ือปองกันการกระทําผิดทางวินัย 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
 

3 รวมการพิจารณา วินิจฉัย วิเคราะหขอมูล เสนอความเห็น  
หาสาเหตุการกระทําผิดวินัย รวมท้ังเรื่องรองทุกข 
รองเรียน   

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
 

4 รวมการดําเนินการปลูกฝงจิตสํานึกบุคลากรกรมปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและจรรยา
ขาราชการ   

จํานวนบุคลากรท่ีเขารวมปลูกฝงจิตสํานึก
บุคลากรกรม 

5 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 
    

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ กลุมงาน   บริการ 
ช่ือหนวยงาน  กองการเจาหนาท่ี สังกัด       กลุมวินัยและเสริมสรางระบบคุณธรรม 

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  
 

รอยละความถูกตองหรือระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ 
 

3 ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานบริหารท่ัวไป
ของหนวยงาน  

รอยละความถูกตองหรือระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ 
 

4 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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