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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 
    

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองคลัง สังกัด   ฝายบริหารท่ัวไป 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานดานการ
จัดการท่ัวไป ธุรการ สารบรรณ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมดําเนินการเก่ียวกับการรวบรวมแผนงาน โครงการ ใน
การจัดทําคําขอต้ังงบประมาณ จัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
 

2 ดําเนินการเก่ียวกับงานการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ 
จัดซ้ือจัดจาง และการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน 

รอยละความถูกตองของการดําเนินการ 
 

3 ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานบริหารท่ัวไป
ของหนวยงาน  

รอยละความถูกตองของการดําเนินการ 
 

4 ควบคุม และติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงาน รอยละการเบิกจายงบประมาณของ
หนวยงาน 

5 ดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการตาง ๆ 
ของกอง เพ่ือใหการบริหารการประชุมหรืองานพิธีการ
ตาง ๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน  

จํานวนครั้งในการดําเนินการ 

6 ติดตาม เรงรัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนงาน โครงการของหนวยงาน 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    นักวิชาการเงินและบัญช ี   กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองคลัง สังกัด   กลุมพัฒนาระบบงานคลัง 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ

อ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานดานนโยบายและพัฒนา
ระบบงานคลัง การเงินและบัญชี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1 รวม ศึกษา รวบรวมขอมูล เพ่ือจัดทํา ปรับปรุง ขอเสนอ

แนวทาง การปรับปรุ งระบบ และเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ปฏิบัติงานการบริหารงานคลัง การเงินและบัญชี และวิธีปฏิบัติ
ในเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเ ก่ียวของ เพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมาย 
ระเบียบบริหารงานคลังและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ระดับความสํ า เร็ จ ในการจัด ทํา 
ปรับปรุง ขอเสนอแนวทาง เก่ียวกับ
การบริหารงานคลัง 

2 รวม ถายทอดความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารงานคลัง 
การเงินและบัญชี และวิธีปฏิบัติในเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ แก
บุคลากรของกรม เพ่ือประโยชนการปฏิบัติงาน 

จํานวนครั้งในการถายทอดความรู
เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบบริหารงาน
คลัง การเงินและบัญช ี

3 รวม วิเคราะห ศึกษาเพ่ือกําหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติงานตาม
ระบบ GFMIS  

ระดับความสําเร็จในการวิเคราะห 
เพ่ือกําหนดแนวทางวิธีปฏิบัติงาน
ตามระบบ GFMIS 

4 รวมจัดทํารายงานการเงินประจําปในภาพรวมของกรม 
(สวนกลางและสวนภูมิภาค) ตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง 
ศึกษา วิเคราะห เพ่ือกําหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติงาน 
พรอมท้ังตรวจสอบแกไขขอมูลในระบบ GFMIS ใหถูกตอง 

ระดับความสํ า เร็ จ ในการจัด ทํา
รายงานการเงินประจําปในภาพรวม
ของกรม 

5 รวมจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนการปฏิบัติงาน จํานวนคูมือ 

6 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี กลุมงาน  บริการ 

ช่ือหนวยงาน  กองคลัง สังกัด   กลุมการเงิน 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดย
ใชความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของ
ผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ชวยปฏิบัติงานเก่ียวกับการดําเนินการ รับเงิน การเบิก
จายเงิน  ท้ังเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
ยกเวนในสวนท่ีเก่ียวของกับการใหสหกรณกูยืม  ให
ถูกตอง ครบถวน ตามระเบียบราชการ 

ระดับความสําเร็จ ในการดํา เนินการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการเบิกจายเงิน 

2 ชวยปฏิบัติงานและควบคุมเอกสาร การเบิกจายเงิน การ
เบิกจายระบบจายตรง การเบิกจายเงินทดรองราชการทุก
ประเภท การดําเนินการอนุมัติขอมูลหลักผูขายในระบบ 
GFMIS และหลักฐานทางการเงิน การรักษาเงินสด 
เพ่ือใหการเบิกจายเงินขององคกรมีประสิทธิภาพและ
ถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 

ระดับความสําเร็จ ในการดํา เนินการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและถูกตองตาม
ระเบียบปฏิบัติของราชการ 

3 ชวยปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทํางบเดือน งบผลัดสง
ใบสําคัญ งบรายไดแผนดินนําสงคลัง และควบคุมการ
จัดเก็บเอกสารทางการเงิน  ซ่ึงเบิกจายดวยระบบ GFMIS 
โครงการจายตรงของกรมบัญชีกลาง และจายผานสวน
ราชการ ท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให
ถูกตองครบถวนตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการจัดทํา
รายงานตาง ๆ 

4 ชวยตรวจสอบ ควบคุม และเบิกจายเงินทดรองราชการ
ทุกประเภทใหเปนไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของ
กระทรวงการคลัง 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ 

5 ชวยดําเนินการในการเบิกคาเชาบานขาราชการ ใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ 
และกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ 

6 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง   เจาพนักงานการเงินและบัญชี    กลุมงาน  บริการ 

ช่ือหนวยงาน  กองคลัง สังกัด   กลุมบัญชีและงบประมาณ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยใชความรู 

ความสามารถ ในการปฏิบัติงานดานเงินงบประมาณ การเงิน และบัญชี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของ
ผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1 ชวยจัดทําบัญชี รายงานทางการเงินประจําเดือนของสวนกลางและ

รายงานตาง ๆ เก่ียวกับเงินงบประมาณ เงินงบกลาง เงินทดรอง
ราชการ และเงินนอกงบประมาณ ใหเปนไปตามระบบบัญชีของ
กระทรวงการคลัง และระบบ GFMIS 

ระดับความสํ า เ ร็ จ ในการ
ดําเนินการ 

2 ชวยดําเนินการขออนุมัติเงินประจํางวด โอนเงินงบประมาณ โอน
เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ การจัดทํารายงานผลการเบิกจายเงิน
งบประมาณ การจัดทําขอมูลสินทรัพยถาวรภายใตระบบ GFMIS การ
จัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาน
ราชการ 

ระดับความสํ า เ ร็ จ ในการ
ดําเนินการ 

3 รวบรวมขอมูล สรุป ประมวลผล เพ่ือใชวิเคราะหผลการใชจายเงิน
งบประมาณของกรมเสนอ ผูบริหาร และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ระดับความสําเร็จในรายงาน
ผลการใชจายเงินงบประมาณ  

4 ชวยติดตาม การบริหาร เรงรัด ผลการใชจายเงินงบประมาณ และเงิน
นอกงบประมาณในสวนท่ีไมเก่ียวกับเงินซ่ึงใหสหกรณกูยืม 

ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการเรงรัด และติดตาม
การใชจายเงินงบประมาณ 

5 จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือ
ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีเพ่ือใหสอดคลองและ
สนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 

ร ะ ดั บ ค ว า ม ถู ก ต อ ง ข อ ง
ฐานขอมูล 

6 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี กลุมงาน  บริการ 

ช่ือหนวยงาน  กองคลัง สังกัด   กลุมตรวจสอบ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยใช
ความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ ภายใตการ
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความ
ถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ชวยดํา เนินการตรวจสอบเอกสารทางการเ งินและ
ใบสําคัญทุกประเภท 

จํานวนการตรวจสอบเอกสารทางการเงิน
และใบสําคัญ 

2 จัดทําทะเบียนคุมใบสําคัญ รอยละความถูกตองของการจัดทํา
ทะเบียนคุมใบสําคัญ 

3 รวมจัดทําคูมือใหความรูในเรื่องท่ีเก่ียวของกับภารกิจของ
กลุมแกเจาหนาท่ีกรม 

จํานวนคูมือ 

4 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง   เจาพนักงานพัสด ุ กลุมงาน  บริการ 

ช่ือหนวยงาน  กองคลัง สังกัด   กลุมพัสดุ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยใชความรู 

ความสามารถ ในการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑพัสดุ ทะเบียนควบคุมพัสดุของกรม ทะเบียนสิ่งปลูก
สรางและอาคารราชพัสดุ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานพัสดุในการเก็บรักษา นําสง 
การซอมแซม และบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณเครื่องมือ 
เครื่องใชตางๆ เพ่ือใหดําเนินการเปนไปตามข้ันตอนของระเบียบวา
ดวยการพัสด ุ

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ 

2 ชวยจัดทําทะเบียนการเบิกจายพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญ
หลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ เพ่ือรวบรวมไวเปนขอมูลในการ
ดําเนินงาน 

ระดับความสําเร็จในการทําทะเบียน
การเบิกจายพัสดุ 

3 ชวยรวบรวมขอมูล ประมวลผล สรุปความเห็นเก่ียวกับงานพัสดุ 
เพ่ือจัดทํารายงาน และนําเสนอผูบังคับบัญชาในหนวยงาน 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ 

4 รวมปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับงานพัสดุ ในการดูแลอาคารสถานท่ี 
ยานพาหนะ ระบบการรักษาความปลอดภัยของกรม เพ่ือใหพรอม
ตอการใชงาน 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ 

5 ชวยควบคุมการจัดทําทะเบียนสิ่งปลูกสรางและอาคารราชพัสดุท้ัง
สวนกลางและสวนภูมิภาครวมถึงใหคําปรึกษา แนะนํา วิธีการ
ปฏิบัติเก่ียวกับท่ีราชพัสดใุนเบื้องตน 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ 

6 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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