
 

 

 

กองแผนงาน 

  



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ  กลุมงาน  บริการ 
ช่ือหนวยงาน  กองแผนงาน   สังกัด   ฝายบริหารท่ัวไป 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดย
ใชความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานงานดานธุรการ สารบรรณ และบริหารท่ัวไป ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง 
ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ชวยดําเนินการเก่ียวกับการรวบรวมแผนงาน โครงการ ใน
การจัดทําคําขอต้ังงบประมาณ จัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานและคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 

- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
- ระยะเวลาในการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

2 ชวยดําเนินการเก่ียวกับงานการเงิน การบัญชี วัสดุ 
ครุภัณฑ จัดซ้ือจัดจาง และการบริหารงานบุคลของ
หนวยงาน 

รอยละความถูกตองของการดําเนินการ 
 

3 ชวยดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานบริหาร
ท่ัวไปของหนวยงาน  

รอยละความถูกตองของการดําเนินการ 
 

4 ชวยควบคุม และติดตามการใชจายงบประมาณของ
หนวยงาน 

รอยละการเบิกจายงบประมาณของ
หนวยงาน 

5 ชวยจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการตาง ๆ ของ
กอง เพ่ือใหการบริหารการประชุมหรืองานพิธีการตาง ๆ 
นั้นบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน    

รอยละความถูกตองของการดําเนินการ 

6 ชวยติดตาม เรงรัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนงาน โครงการและคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  นักวชิาการสหกรณ   กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองแผนงาน    สังกัด   กลุมติดตามและประเมินผล 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการสหกรณ และอุดมการณ 
หลักการ และวิธีการสหกรณ ในการปฏิบัติงานดานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
โครงการตาง ๆ ของกรม ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือให
การปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษา วิเคราะห และพัฒนารูปแบบ วิธีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการตาง ๆ ของ
กรม  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
 

2 รวมศึกษา วิเคราะห เสนอหลักเกณฑในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

หลั ก เกณฑ ในการประ เ มินผลการ
ปฏิบัติงาน 

3 ชวยเรงรัด ติดตาม และดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการ ของแผนปฏิบัติงานประจําป และตาม
เอกสารงบประมาณ  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ติดตาม และผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน   

4 รวมวิเคราะหผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ เพ่ือจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป และตามเอกสารงบประมาณ 

รายงานผลการดํ า เนินงาน ปญหา
อุปสรรค 

5 รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ ปญหา
อุปสรรคตามแผนปฏิบัติงานประจําป และตามเอกสาร
งบประมาณ 

จํานวนขอมูล 

6 ชวยจัดทําคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับ
ภารกิจของกลุมใหแกบุคลากรของกรม เพ่ือใหมีความรู ความ
เขาใจ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

จํานวนคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  นักวชิาการสหกรณ  กลุมงาน  บริหารท่ัวไป  
ช่ือหนวยงาน  กองแผนงาน   สังกัด   กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 
 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการสหกรณ และอุดมการณ 
หลักการ และวิธีการสหกรณ ในการปฏิบัติงานดานการจัดทํานโยบายยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาระบบ
สหกรณ แผนพัฒนาการสหกรณแหงชาติ แผนยุทธศาสตร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษา รวบรวมขอมูล ประมวลผล เพ่ือประกอบการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตรกระทรวง เพ่ือ
เสนอแนะนโยบายยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ระบบสหกรณ 

จํานวน แผนยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย
รัฐบาล แผนยุทธศาสตรกระทรวง 

2 รวมศึกษา รวบรวมขอมูล ประมวลผล เพ่ือจัดทําแผน
ยุทธศาสตรกรมสงเสริมสหกรณ แผนพัฒนาการสหกรณ 
ในการพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกร  

ระดับความสําเร็จของการรวบรวมขอมูล 

3 รวมดําเนินการวิเคราะห สังเคราะห และจัดทําฐานขอมูล
เก่ียวกับงานยุทธศาสตรและนโยบายดานการสงเสริม
พัฒนาการสหกรณ  

ระดับความสําเร็จของฐานขอมูล 

4 รวมดําเนินการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศใหเปน
เครื่องมือรองรับการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติใน
ระดับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

5 รวมศึกษา รวบรวมขอมูล ประมวลผล เพ่ือดําเนินการ
ทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมสหกรณ ให
มีความสอดคลอง เหมาะสมกับบริบท นโยบายรัฐ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จํ า น ว น ก า ร ท บ ท ว น ป รั บ ป รุ ง แ ผ น
ยุทธศาสตรกรมสงเสริมสหกรณ 

6 ชวยจัดทําคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับ
ภารกิจของกลุมใหแกบุคลากรของกรม เพ่ือใหมีความรู 
ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

จํานวนคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 
    

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน  กองแผนงาน    สังกัด   กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานดานนโยบาย
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาระบบสหกรณ แผนพัฒนาการสหกรณแหงชาติ แผนยุทธศาสตร ภายใตการ
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความ
ถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษา รวบรวมขอมูล ประมวลผล เพ่ือประกอบการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตรกระทรวง เพ่ือเสนอแนะ
นโยบายยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาระบบสหกรณ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

2 รวมศึกษา รวบรวมขอมูล ประมวลผล เพ่ือจัดทําแผน
ยุทธศาสตรกรมสงเสริมสหกรณ แผนพัฒนาการสหกรณ ใน
การพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกร  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ  

3 รวมดําเนินการวิเคราะห สังเคราะห และจัดทําฐานขอมูล
เก่ียวกับงานยุทธศาสตรและนโยบายดานการสงเสริม
พัฒนาการสหกรณ  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

4 รวมดําเนินการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศใหเปน
เครื่องมือรองรับการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติในระดับ
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

5 รวมศึกษา รวบรวมขอมูล เพ่ือดําเนินการทบทวนปรับปรุง
แผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมสหกรณ ใหมีความสอดคลอง
เหมาะสมกับบริบท นโยบายรัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จํานวนการทบทวนปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรกรมสงเสริมสหกรณ 

6 ชวยจัดทําคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับ
ภารกิจของกลุมใหแกบุคลากรของกรม เพ่ือใหมีความรู ความ
เขาใจ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

จํานวนคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 
    

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน  กองแผนงาน    สังกัด   กลุมวิเคราะหงบประมาณ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
คุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานดานจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน โครงการ การบริหารงบประมาณของกรม ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา 
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษา รวบรวมขอมูล แนวทาง ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ในการ
จัดทําแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ท่ีกําหนดไว และเกิด
ผลสัมฤทธิ์สู งสุด โดยสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ และยุทธศาสตรกรม  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
 

2 รวมดําเนินการจัดทําคําของบประมาณประจําป การจัดทํา
รายละเอียดคําของบประมาณและเอกสารประกอบการชี้แจง
งบประมาณตามแผนงาน/โครงการของกรม 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
 

3 รวมศึกษา รวบรวมขอมูล แนวทาง ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
จัดทําหลักเกณฑในการจัดสรรงบประมาณและการบริหาร
งบประมาณของกรม  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
 

4 ชวย ติดตาม แนะนํา การใชจายงบประมาณใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

รอยละการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวมของกรม 

5 ชวยรวบรวมขอมูลเ พ่ือใช พิจารณาการขอปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

จํานวนครั้งของการปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
รายจายประจําป 

6 ชวยรวบรวมขอมูลเพ่ือใชพิจารณาการของบประมาณเพ่ิมเติม
ระหวางปของหนวยงาน 

จํานวนครั้งของการจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติม 

7 รวมใหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
และระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงบประมาณและการ
ใชจายงบประมาณ 

จํานวนครั้งของการใหขอมูล 

8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 
    

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ  กลุมงาน  บริการ 
ช่ือหนวยงาน  กองแผนงาน   สังกัด   กลุมวิเคราะหงบประมาณ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยใช
ความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ และบริหารท่ัวไป และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
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  นักวชิาการสหกรณ   กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองแผนงาน    สังกัด   กลุมติดตามและประเมินผล 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการสหกรณ และอุดมการณ 
หลักการ และวิธีการสหกรณ ในการปฏิบัติงานดานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
โครงการตาง ๆ ของกรม ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือให
การปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษา วิเคราะห และพัฒนารูปแบบ วิธีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการตาง ๆ ของ
กรม  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
 

2 รวมศึกษา วิเคราะห เสนอหลักเกณฑในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

หลั ก เกณฑ ในการประ เ มินผลการ
ปฏิบัติงาน 

3 ชวยเรงรัด ติดตาม และดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการ ของแผนปฏิบัติงานประจําป และตาม
เอกสารงบประมาณ  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ติดตาม และผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน   

4 รวมวิเคราะหผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ เพ่ือจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป และตามเอกสารงบประมาณ 

รายงานผลการดํ า เนินงาน ปญหา
อุปสรรค 

5 รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ ปญหา
อุปสรรคตามแผนปฏิบัติงานประจําป และตามเอกสาร
งบประมาณ 

จํานวนขอมูล 

6 ชวยจัดทําคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับ
ภารกิจของกลุมใหแกบุคลากรของกรม เพ่ือใหมีความรู ความ
เขาใจ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

จํานวนคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

   
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน  กองแผนงาน   สังกัด   กลุมติดตาม 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
คุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ  ในการปฏิบัติงานดานการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการตาง ๆ ของกรม ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของ
ผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษา วิเคราะห และพัฒนารูปแบบ วิธีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการตาง ๆ ของ
กรม  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
 

2 รวมศึกษา วิเคราะห เสนอหลักเกณฑในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

หลั ก เกณฑ ในการประ เ มินผลการ
ปฏิบัติงาน 

3 ชวยเรงรัด ติดตาม และดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการ ของแผนปฏิบัติงานประจําป และตาม
เอกสารงบประมาณ  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ติ ดตาม  และผลการประ เ มินกา ร
ปฏิบัติงาน   

4 รวมวิเคราะหผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ เพ่ือจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป และตามเอกสารงบประมาณ 

รายงานผลการดํ า เนินงาน ปญหา
อุปสรรค 

5 รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ ปญหา
อุปสรรคตามแผนปฏิบัติงานประจําป และตามเอกสาร
งบประมาณ 

จํานวนขอมูล 

6 ชวยจัดทําคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับ
ภารกิจของกลุมใหแกบุคลากรของกรม เพ่ือใหมีความรู ความ
เขาใจ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

จํานวนคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 
    

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน   กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน  กองแผนงาน     สังกัด   กลุมวิเทศสัมพันธ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
คุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานดานศึกษาวิจัย
การพัฒนาสหกรณของตางประเทศ จัดทํากรอบแนวทางความรวมมือการพัฒนาสหกรณระหวางประเทศ จัดทํา
โครงการความรวมมือ การเขารวมประชุมระหวางประเทศท้ังในและตางประเทศ ประสานงานเก่ียวกับประชาคม
อาเซียน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือให
การปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวบรวมขอมูล เพ่ือใชประกอบการใหคําปรึกษาหรือ
เสนอแนะดานการพัฒนาสหกรณของตางประเทศเพ่ือเปน
แนวทางในการพัฒนาสหกรณของประเทศไทย  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ   

2 รวมศึกษา วิเคราะห และรวมจัดทําแผนงานความรวมมือ
การสหกรณระหวางประเทศ เพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนาความรวมมือดานสหกรณระหวางประเทศ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ   

3 รวมศึกษา วิเคราะห และใหคําปรึกษา จัดทําโครงการ
ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาสหกรณกับตางประเทศ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ   

4 รวมประสานงานและเขารวมประชุมระหวางประเทศท้ัง
ในและตางประเทศ ประสานงานเก่ียวกับความรวมมือกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนดานการพัฒนาสหกรณรวมกัน 

จํานวนครั้งของการประชุม   

5 ชวยการดําเนินการจัดแปลเอกสารทางวิชาการดานการ
สหกรณตางประเทศ เพ่ือเผยแพรและจัดทําเอกสาร
เผยแพรงานดานการสหกรณของไทยเผยแพรใหชาว
ตางประเทศและผูสนใจ 

- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
- จํานวนเรื่องท่ีจัดทําเอกสารทางวิชาการ 

6 รวมดํา เนินการขออนุ มัติตัวบุคคล เ พ่ือเดินทางไป
ฝกอบรม ประชุม สัมมนา และดูงานในตางประเทศ 
(ยกเวนการลาไป ทัศนศึกษา ลาคลอดบุตร ลาศึกษา ลา
ไปประกอบพิธีทางศาสนา ฯลฯ) 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
 

7 รวมจัดทําคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับ
ภารกิจของกลุมใหแกบุคลากรของกรม เพ่ือใหมีความรู 
ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

จํานวนคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 

9



ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 
    

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  นักวิชาการสหกรณ   กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน  กองแผนงาน    สังกัด   กลุมโครงการในพระราชดําริ 
 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
คุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับงาน
โครงการในพระราชดําริ และและโครงการอื่นที่เกี่ยวของ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแผนงาน เก่ียวกับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการหลวง โครงการ
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสงเสริมสหกรณใน
โรงเรียนภายใตโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (กพด.) โครงการเพ่ือความม่ันคง โครงการในพ้ืนท่ีเฉพาะ 
และโครงการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ 

2 รวมศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลงานสหกรณ เก่ียวกับการ
จัดทําแผนงาน แผนยุทธศาสตร งบประมาณ และติดตาม
ประเมินผลในการสงเสริมงานสหกรณตามแนวพระราชดําริ  

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ 

3 รวมศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล เก่ียวกับการกําหนด
รูปแบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของงานสหกรณ
ในพ้ืนท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการหลวง 
โครงการพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสงเสริมสหกรณ
ในโรงเรียนภายใตโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (กพด.) โครงการเพ่ือความม่ันคง โครงการในพ้ืนท่ีเฉพาะ 
และโครงการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ 

4 รวมจัดทําผลงานวิชาการ คูมือการปฏิบัติงาน และเอกสารเผยแพร
ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ  

5 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ  กลุมงาน  บริการ 
ช่ือหนวยงาน  กองแผนงาน   สังกัด   กลุมโครงการในพระราชดําริ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยใชความรู 
ความสามารถ ในงานดานธุรการ สารบรรณ และบริหารท่ัวไป และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ดําเนินการเก่ียวกับการรวบรวมขอมูล จัดทําขอมูล
รายละเอียด ท่ีเก่ียวของตามภารกิจของหนวยงาน  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
 

2 ชวยดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานบริหารท่ัวไป
ของหนวยงาน  

รอยละความถูกตองของการดําเนินการ 
 

3 ชวยดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการตาง ๆ 
ของกลุม เพ่ือใหการบริหารการประชุมหรืองานพิธีการตาง ๆ 
นั้นบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน    

จํานวนครั้งการดําเนินการ 

4 ชวยติดตาม เรงรัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนงาน โครงการของหนวยงาน 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

5 ปฏิบัติ ง านรวม กับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ ง านของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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