
กองพัฒนาระบบสนบัสนนุการสหกรณ 



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป กลุมงาน บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ สังกัด   ฝายบริหารท่ัวไป 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับไมต่ํากวา
ปริญญาหรือเทียบเทาท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการโดยใชความรู ความสามารถ ในดานการจัดการ
ท่ัวไป ธุรการ สารบรรณ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ดําเนินการเก่ียวกับการรวบรวมแผนงาน โครงการ ในการ
จัดทําคําขอตั้งงบประมาณ จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน 

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 โครงการและคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    นักวิชาการสหกรณ กลุมงาน    บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ สังกัด  ฝายบริหารท่ัวไป 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ

คุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ สหกรณ เศรษฐศาสตร การ
บริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชี ในการปฏิบัติงานสนับสนุนงานทางวิชาการสหกรณ สําหรับสงเสริมและพัฒนา
สหกรณ กลุมเกษตรกร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ชวยรวบรวมขอมูล วิ เคราะห ศึกษา เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินการของผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมงานสหกรณ ดาน
พัฒนาการสหกรณ ดานพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ 
และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของของหนวยงาน 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

2 ชวยจัดทําเอกสารทางวิชาการ คูมือ หลักเกณฑและวิธีการ 
ในงานวิชาการดานการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ กลุม
เกษตรกร 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

3 ประสานงาน ติดตอ หนวยงานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินการของผูเชี่ยวชาญฯ 

จํานวนครั้ง/จํานวนเรื่อง ของการดําเนินการ 

4 จัดทําเอกสาร หนังสือ ขอมูล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ของหนวยงาน 

จํานวนปริมาณเอกสารหรือจํานวนขอมูลท่ี
บันทึก 

5 ปฏิบั ติ งานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    นักวิชาการสหกรณ กลุมงาน    บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ สังกัด  กลุมบริหารจัดการเงินทุน 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ

คุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการสหกรณ เศรษฐศาสตร การ
บริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชี  ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการดําเนินงานเงินทุนนอกงบประมาณ ภายใตการ
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความ
ถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ร ว ม ดํ า เ นิ น ก า ร เ ก่ี ย ว กั บ ง า น เ ล ข า นุ ก า ร ค ณ ะ
กรรมการบริหาร กพส. คณะกรรมการ/อนุกรรมการของ
ทุกเงินทุนนอกงบประมาณ 

ระดับความสําเร็จของดําเนินการเก่ียวกับงาน
เลขานุ การคณะกรรมการบริ หาร  กพส . 
คณะกรรมการ/อนุกรรมการของทุกเงินทุนนอก
งบประมาณ 
 

2 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือดําเนินการจัดทํา
ระเบียบ หลักเกณฑ คําสั่ง ประกาศ ท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารเงินทุนนอกงบประมาณ 

ระดับความสําเร็จของจัดทําระเบียบ หลักเกณฑ 
คําสั่ง ประกาศ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารเงินทุน
นอกงบประมาณ 
 

3 รวมดําเนินการเกี่ยวกับงานวัสดุ ครุภัณฑ และการ
บริหารงานบุคคลเฉพาะที่เบิกจายจากเงินทุนนอก
งบประมาณ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเก่ียวกับ
งานวัสดุ ครุภัณฑ และการบริหารงานบุคคล
เฉพาะท่ีเบิกจายจากเงินทุนนอกงบประมาณ 
 

4 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือใชในกําหนดแนวทาง 
และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการติดตามเรงรัดหนี้สินเงินทุน
ตางๆ เพ่ือปองกันไมใหหนี้ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร ท่ี
ไดรับการสนับสนุนเงินทุนนอกงบประมาณจากกรม เปน
หนี้ผิดนัดชําระหนี้ และการแกไขหนี้ผิดนัดชําระหนี้ให
เปนหนี้ปกติ  
 

ระดับความสําเร็จของการกําหนดแนวทางและ
วิธีปฏิบัติ เ ก่ียวกับการติดตามเรงรัดหนี้สิน
เงินทุนตาง ๆ 

5 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือกําหนดแนวทาง และ
วิธีปฏิบั ติเ ก่ียวกับการเจรจาประนีประนอมในการ
ดําเนินคดีกับสหกรณและกลุมเกษตรกร ท่ีไดรับการ
สนับสนุนเงินทุนนอกงบประมาณจากกรม 

ระดับความสําเร็จของการกําหนดแนวทางและ
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเจรจา ประนีประนอม ใน
การดําเนินคดีกับสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ี
ไดรับการสนับสนุนเงินทุนนอกงบประมาณจาก
กรม 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

6 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือกําหนดแนวทาง และ
วิธีปฏิบัติ เ ก่ียวกับการดําเนินการกับลูกหนี้ตามคํา
พิพากษา ใหแลวเสร็จภายในอายุการบังคับคดี เพ่ือ
ปองกันความเสียหายตอทางราชการ 

ระดับความสําเร็จของการกําหนดแนวทางและ
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเจรจา ประนีประนอม ใน
การดําเนินคดี แนวทาง และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
การดําเนินการกับลูกหนี้ตามคําพิพากษา ให
แลวเสร็จภายในอายุการบังคับคดี  

7 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เ พ่ือขออนุ มัติ ในการ
ปอง กัน  การแก ไขปญหาหนี้ สิ น  และการ เจรจา
ประนีประนอมในการดําเนินคดีกับสหกรณและกลุม
เกษตรกร ท่ีไดรับการสนับสนุนเงินทุนนอกงบประมาณ 

ระดับความสําเร็จของการศึกษา วิเคราะห และ
เสนอความเห็น เพ่ือขออนุมัติในการปองกัน 
กา รแก ไ ขปญหาหนี้ สิ น  และการ เจ รจ า
ประนีประนอมในการดําเนินคดีกับสหกรณและ
กลุมเกษตรกร ท่ีไดรับการสนับสนุนเงินทุนนอก
งบประมาณ 

8 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือดําเนินการขอตัดหนี้
สู ญ ลู กห นี้ เ งิ น ทุ น นอ ก ง บป ระ มา ณจ น เ ส ร็ จ สิ้ น
กระบวนการ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการขอตัดหนี้
สูญลูกหนี้เงินทุนนอกงบประมาณจนเสร็จสิ้น
กระบวนการ 

9 รวมดําเนินการจัดทําและปรับปรุงฐานขอมูลลูกหนี้ผิดนัด
ชําระหนี้ เงินกูเงินทุนนอกงบประมาณของสหกรณและ
กลุมเกษตรกร 

ระดับความถูกตองของการจัดทําและปรับปรุง
ฐานขอมูลลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ เงินกูเงินทุน
นอกงบประมาณของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

10 ชวยจัดทําคู มือการปฏิบัติงาน รายงานและเอกสาร
เผยแพรท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

จํานวนคูมือปฏิบัติงาน และเอกสารเผยแพรท่ี
เก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

11 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    นักวิชาการสหกรณ กลุมงาน    บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ สังกัด  กลุมวิเคราะหกองทุนพัฒนาสหกรณ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ

คุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการสหกรณ เศรษฐศาสตร การบริหารธุรกิจ 
การเงินและการบัญชี ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง 
ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ ื่อนํามากําหนดแผน
ยุทธศาสตรการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 

2 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล สําหรับการวิเคราะห
ความจําเปนของการใชเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ เพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณ 

ระดับความสําเร็จของการศึกษาและวิเคราะห
ความจําเปนของการใชเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสหกรณ 

3 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือจัดทําโครงการและ
เสนอขอตั้งงบประมาณเขาสมทบกองทุนพัฒนาสหกรณ 
เพ่ือสนับสนุนงานสงเสริมสหกรณของกรมฯ   

ระดับความสําเร็จของการศึกษาและ วิเคราะห
ขอ มูล เ พ่ือจัด ทําโครงการและเสนอขอตั้ ง
งบประมาณเขาสมทบกองทุนพัฒนาสหกรณ 

4 รวมดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ คําสั่ง 
ประกาศท่ีเก่ียวของกับเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 

ระดับความสํ า เ ร็ จของดํ า เนินการ กําหนด
หลั กเกณฑ  คํ าสั่ ง  ประกาศ ท่ี เ ก่ี ยวข อง กับ
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 

5 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล ของสหกรณเพ่ือจัดชั้น
ลูกหนี้เงินกูกองทุนพัฒนาสหกรณ 

ระดับความสําเร็จของการจัดชั้นลูกหนี้ เ งินกู
กองทุนพัฒนาสหกรณ 

6 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล สําหรับการวิเคราะหคํา
ขอกูเงิน เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
สหกรณ 

ระดับความสําเร็จของการศึกษาและวิเคราะหคํา
ขอกูเงิน เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาสหกรณ 

7 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือกําหนดรูปแบบ 
แนวทาง การสงเสริมการลงทุน การออมของสถาบัน
เกษตรกรท่ีสอดคลองกับกองทุนพัฒนาสหกรณ 

ระดับความสําเร็จของการศึกษาและ วิเคราะห
ขอมูล เพ่ือกําหนดรูปแบบ แนวทาง การสงเสริม
การลงทุน การออมของสถาบันเกษตรกรท่ี
สอดคลองกับกองทุนพัฒนาสหกรณ 

8 รวมติดตามการใชเงินกู การเรงรัดหนี้สิน และติดตาม
ประเมินผลการใชเ งินกองทุนพัฒนาสหกรณ และ
ดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นชอบกระทําการ
เก่ียวกับทรัพยสินหรือการกูเงินจากแหลงอ่ืนเพ่ือไมให
กระทบตอผลการสงชําระเงินกูกรมฯ  

ระดับความสําเร็จของติดตามการใชเงินกู การ
เรงรัดหนี้สิน และติดตามประเมินผลการใช
เ งินกองทุนพัฒนาสหกรณ และการใหความ
เห็นชอบกระทําการเก่ียวกับทรัพยสินหรือการกู
เงินจากแหลงอ่ืน 5



ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

9 ชวยจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน รายงานและเอกสาร
เผยแพรท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

จํานวนคูมือปฏิบัติงาน และเอกสารเผยแพรท่ี
เก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

10 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ กลุมงาน   บริการ 
ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ สังกัด     กลุมวิเคราะหกองทุนพัฒนาสหกรณ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดย
ใชความรู ความสามารถ ในงานดานสหกรณ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ ภายใตการกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง 
ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ชวยรวบรวมขอมูล เพ่ือใชดําเนินการเก่ียวกับการกําหนด
หลักเกณฑ คําสั่ง ประกาศท่ีเก่ียวของกับเงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ 

ระดับความสําเร็จของดําเนินการกําหนด
หลักเกณฑ  คําสั่ ง ประกาศท่ีเก่ียวของกับ
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 

2 ชวยรวบรวมขอมูล ของสหกรณเพ่ือจัดชั้นลูกหนี้เงินกู
กองทุนพัฒนาสหกรณ 

ระดับความสําเร็จของการจัดชั้นลูกหนี้เงินกู
กองทุนพัฒนาสหกรณ 

3 ชวยรวบรวมขอมูล สําหรับการวิเคราะหคําขอกูเงิน เพ่ือ
นําเสนอตอคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ 

ระดับความสําเร็จของการศึกษาและวิเคราะห
คําขอกูเงิน เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาสหกรณ 

4 ชวยรวบรวมขอมูล เพ่ือกําหนดรูปแบบ แนวทาง การ
สงเสริมการลงทุน การออมของสถาบันเกษตรกรท่ี
สอดคลองกับกองทุนพัฒนาสหกรณ 

ระดับความสําเร็จของการศึกษาและ 
วิเคราะหขอมูล เพ่ือกําหนดรูปแบบ แนวทาง 
การสงเสริมการลงทุน การออมของสถาบัน
เกษตรกรท่ีสอดคลองกับกองทุนพัฒนา
สหกรณ 

5 ชวยติดตามการใชเงินกู การเรงรัดหนี้สิน และติดตาม
ประเ มินผลการใช เ งินกองทุนพัฒนาสหกรณ  และ
ดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นชอบกระทําการ
เก่ียวกับทรัพยสินหรือการกูเงินจากแหลงอ่ืนเพ่ือไมให
กระทบตอผลการสงชําระเงินกูกรมฯ  

ระดับความสําเร็จของติดตามการใชเงินกู การ
เรงรัดหนี้สิน และติดตามประเมินผลการใช
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ และการใหความ
เห็นชอบกระทําการเก่ียวกับทรัพยสินหรือการ
กูเงินจากแหลงอ่ืน 

6 ชวยจัดทําคู มือการปฏิบัติงาน รายงานและเอกสาร
เผยแพรท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

จํานวนคูมือปฏิบัติงาน และเอกสารเผยแพรท่ี
เก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    นักวิชาการสหกรณ กลุมงาน    บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ สังกัด  กลุมวิเคราะหเงินทุนอ่ืน 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
คุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ สหกรณ เศรษฐศาสตร การ
บริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชี ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการดําเนินงานเงินทุนนอกงบประมาณอ่ืน ภายใต
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมี
ความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล สําหรับการวิเคราะห 
ความจําเปนท่ีตองการใชเงินทุนนอกงบประมาณอ่ืน 
(ยกเวนกองทุนพัฒนาสหกรณ )  เ พ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

ระดับความสําเร็จของการศึกษา วิเคราะห 
และวิจัยความจําเปนท่ีตองการใชเงินทุนนอก
งบประมาณอ่ืน (ยกเวนกองทุนพัฒนา
สหกรณ) 

2 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล สําหรับการวิเคราะห 
ขอมูลในการจัดทําโครงการและเสนอขอเงินทุนและคา
บริหารจัดการจากแหลงเงินทุนนอกงบประมาณอ่ืน 
(ยกเวนกองทุนพัฒนาสหกรณ )  เ พ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกร 

 ระดับความสําเร็จของการศึกษา วิเคราะห 
ขอมูลในการจัดทําโครงการและเสนอขอ
เงินทุนและคาบริหารจัดการจากแหลงเงินทุน
นอกงบประมาณอ่ืน (ยกเวนกองทุนพัฒนา
สหกรณ) 

3 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูลเงินทุนนอกงบประมาณอ่ืน 
(ยกเวนกองทุนพัฒนาสหกรณ) เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ 
คําสั่ง ประกาศ ท่ีเก่ียวการใชเงินทุนนอกงบประมาณอ่ืน 

 

 ระดับความสําเร็จของการศึกษา วิเคราะห 
และวิจัยขอมูลเงินทุนนอกงบประมาณอ่ืน  

4 รวบรวมขอมูล เพ่ือวิเคราะหในการใหความเห็นชอบ
กระทําการเก่ียวกับทรัพยสินหรือกูเงินจากแหลงเงินทุน
อ่ืนเพ่ือไมใหกระทบผลการสงชําระเงินกูแกกรม 

ระดับความสําเร็จของการวิเคราะหใหความ
เห็นชอบกระทําการเก่ียวกับทรัพยสินหรือกู
เงินจากแหลงเงินทุนอ่ืน 

5 รวมติดตามการดําเนินงานเก่ียวกับการวิเคราะหคําขอกู
เงินทุนและเงินลงทุนจากแหลงเงินทุนอ่ืนท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของกรมท้ังหมด ยกเวนเงินกองทุนพัฒนา
สหกรณตอคณะกรรมการ 

ระดับความสําเร็จของการติดตามการ
ดําเนินงานเก่ียวกับการวิเคราะหคําขอกู
เงินทุนและเงินลงทุนจากแหลงเงินทุนอ่ืนท่ีอยู
ในความรับผิดชอบของกรมท้ังหมด 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

6 รวมบริหารจัดการ ตรวจสอบติดตามการใชเงินกู การ
เรงรัดหนี้สิน และการประเมินผลการใชเงินทุนนอก
งบประมาณอ่ืน ยกเวนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 

ระดับความสําเร็จของบริหารจัดการ 
ตรวจสอบติดตามการใชเงินกู การเรงรัด
หนี้สิน และการประเมินผลการใชเงินทุนนอก
งบประมาณอ่ืน 

7 ติดตามผลการดําเนินงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพ่ือให
การปฏิบัติงานมีความถูกตอง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน 

รอยละความสําเร็จของการติดตามการ
ดําเนินงานท่ีอยูในความรับผิดชอบของกลุม 

8 รวมจัดทําผลการวิจัย คูมือการปฏิบัติงาน รายงานและ
เอกสารเผยแพรท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําผลงานวิจัย 
คูมือปฏิบัติงาน และเอกสารเผยแพรท่ี
เก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

9 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย  

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 

  

9



 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ กลุมงาน   บริการ 
ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ สังกัด     กลุมวิเคราะหเงินทุนอ่ืน 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดย
ใชความรู ความสามารถ ในงานดานสหกรณ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนอ่ืน ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง 
ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ชวยรวบรวมขอมูล เพ่ือใชดําเนินการเก่ียวกับการกําหนด
หลักเกณฑ คําสั่ง ประกาศท่ีเก่ียวของกับกองทุนอ่ืน 

ระดับความสําเร็จของดําเนินการกําหนด
หลักเกณฑ  คําสั่ ง ประกาศท่ีเก่ียวของกับ
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ 

2 ชวยรวบรวมขอมูล ของสหกรณเพ่ือจัดชั้นลูกหนี้เงินกู
กองทุนอ่ืน 

ระดับความสําเร็จของการจัดชั้นลูกหนี้เงินกู
กองทุนพัฒนาสหกรณ 

3 ชวยรวบรวมขอมูล สําหรับการวิเคราะหคําขอกูเงิน เพ่ือ
นําเสนอตอคณะกรรมการกองทุนอ่ืน 

ระดับความสําเร็จของการศึกษาและวิเคราะห
คําขอกูเงิน เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาสหกรณ 

4 ชวยรวบรวมขอมูล เพ่ือกําหนดรูปแบบ แนวทาง การ
สงเสริมการลงทุน การออมของสถาบันเกษตรกรท่ี
สอดคลองกับกองทุนอ่ืน 

ระดับความสําเร็จของการศึกษาและ 
วิเคราะหขอมูล เพ่ือกําหนดรูปแบบ แนวทาง 
การสงเสริมการลงทุน การออมของสถาบัน
เกษตรกรท่ีสอดคลองกับกองทุนพัฒนา
สหกรณ 

5 ชวยติดตามการใชเงินกู การเรงรัดหนี้สิน และติดตาม
ประเมินผลการใชเงินกองทุนอ่ืน และดําเนินการเก่ียวกับ
การใหความเห็นชอบกระทําการเก่ียวกับทรัพยสินหรือการ
กูเงินจากแหลงอ่ืนเพ่ือไมใหกระทบตอผลการสงชําระเงินกู
กรม 

ระดับความสําเร็จของติดตามการใชเงินกู การ
เรงรัดหนี้สิน และติดตามประเมินผลการใช
กองทุนอ่ืน และการใหความเห็นชอบกระทํา
การเก่ียวกับทรัพยสินหรือการกูเงินจากแหลง
อ่ืน 

6 ชวยจัดทําคู มือการปฏิบัติงาน รายงานและเอกสาร
เผยแพรท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

จํานวนคูมือปฏิบัติงาน และเอกสารเผยแพรท่ี
เก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    นักวิชาการสหกรณ กลุมงาน    บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ สังกัด  กลุมบัญชีและการเงินกองทุน 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ

คุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ สหกรณ เศรษฐศาสตร การ
บริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชี ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการดําเนินงานเก่ียวกับการบัญชีและการเงินกองทุน 
ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมควบคุม การใชจาย และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ท่ีเก่ียวของกับเงินทุนนอกงบประมาณ 
 

รอยละความถูกตองของการควบคุมการใชจาย 
และรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับ
เงินทุนนอกงบประมาณ 

2 รวมตรวจสอบและดําเนินการเก่ียวกับงานบัญชีถือ
จาย เฉพาะท่ีเบิกจายจากเงินทุนนอกงบประมาณ 
 

ระดับความสําเร็จของ ติดตาม และตรวจสอบ
การดํ าเนินการเก่ียวกับงานบัญชี ถือจ าย 
เฉพาะท่ีเบิกจายจากเงินทุนนอกงบประมาณ 
 

3 ร วม ศึกษา  รวบรวมข อ มูล เ พ่ือ กํ าหนดวิ ธี ก าร
ปฏิบัติงานดานการเ งิน  บัญชี  และการควบคุม 
สําหรับสวนกลางและสวนภูมิภาคของทุกเงินทุนนอก
งบประมาณ  

- ระดับความสําเร็จของศึกษา วิเคราะห ขอมูล
เพ่ือกําหนดวิธีการปฏิบัติงานดานการเงิน  
บัญชี 
- ระดับความสําเร็จของการควบคุม สําหรับ
สวนกลางและสวนภูมิภาคของทุกเงินทุนนอก
งบประมาณ 

4 รวมศึกษา รวบรวมขอมูล จัดทําฐานขอมูลลูกหนี้ การ
รับชําระหนี้ การยืนยันยอดหนี้ การขออนุมัติและ
เบิกจาย/โอนเปลี่ยนแปลง ติดตามการเบิกจายเงินทุน 
ของสวนกลางและภูมิภาค ตลอดจนจัดทํารายงานการ
เบิกจายและลูกหนี้ ของทุกเงินทุนนอกงบประมาณ 
 

- ระดับความสําเร็จของการศึกษา วิเคราะห 
เพ่ือจัดทําฐานขอมูลลูกหนี้ การรับชําระหนี้ 
การยืนยันยอดหนี้ การขออนุมัติและเบิกจาย/
โอนเปลี่ยนแปลง ติดตามการเบิกจายเงินทุน 
ของสวนกลางและภูมิภาค 
- รอยละความถูกตองของการจัดทํารายงาน
การเบิกจายและลูกหนี้ ของทุกเงินทุนนอก
งบประมาณ 

5 รวมติดตามและดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรักษาเงิน 
หลักฐานทางบัญชี และการเงิน ของทุกเงินทุนนอก
งบประมาณ  
 

ระดั บความสํ า เร็ จของการติดตามและ
ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรักษาเงิน หลักฐาน
ทางบัญชี และการเงิน ของทุกเงินทุนนอก
งบประมาณ  
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

6 รวมจัดทําบัญชีตามมาตรฐานท่ัวไป โดยแยกเปนราย
โครงการ  และเงินทุน บันทึกขอมูลในระบบ GFMIS 
ตลอดจนจัดทําทะเบียนคุมตาง ๆ ของเงินทุนนอก
งบประมาณ 
 

- ระดับความสําเร็จของการกํากับ ตรวจสอบ
การจัดทําบัญชีตามมาตรฐานท่ัวไป โดยแยก
เปนรายโครงการ  และเงินทุน บันทึกขอมูลใน
ระบบ GFMIS 
- รอยละความถูกตองของการจัดทําจัดทํา
ทะเบียนคุมตาง ๆ ของเงินทุนนอกงบประมาณ 

7 รวมจัดทํางบการเงิน ทุกงวดเดือน งวดไตรมาส และ
ปดบัญชี  เพ่ือจัดทํางบการเงินสิ้นปบัญชี ทุกเงินทุน
นอกงบประมาณ  
 

ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบและจัดทํา
งบการเงิน ทุกงวดเดือน งวดไตรมาส และปด
บัญชี   

8 รวมจัดทําผลการวิจัย คูมือการปฏิบัติงาน รายงาน
และเอกสารเผยแพรท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําผลงานวิจัย 
คู มื อปฏิบั ติ งาน และเอกสารเผยแพร ท่ี
เก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

9 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ กลุมงาน   บริการ 
ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ สังกัด     กลุมบัญชีและการเงินกองทุน 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดย
ใชความรู ความสามารถ ในงานการเงิน การบัญชี เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานเก่ียวกับการบัญชีและการเงิน  
ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมควบคุม การใชจาย และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ท่ีเก่ียวของกับเงินทุนนอกงบประมาณ 
 

 รอยละความถูกตองของการควบคุมการใช
จาย และรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ
กับเงินทุนนอกงบประมาณ 

2 รวมตรวจสอบและดําเนินการเก่ียวกับงานบัญชีถือจาย 
เฉพาะท่ีเบิกจายจากเงินทุนนอกงบประมาณ 
 

 ร ะดั บ คว ามสํ า เ ร็ จ ขอ ง  ติ ดต าม  แล ะ
ตรวจสอบการดําเนินการเก่ียวกับงานบัญชีถือ
จ าย  เฉพาะ ท่ี เบิ กจ ายจากเ งิน ทุนนอก
งบประมาณ 

3 รวมศึกษา รวบรวมขอมูล จัดทําฐานขอมูลลูกหนี้ การรับ
ชําระหนี้ การยืนยันยอดหนี้ การขออนุมัติและเบิกจาย/
โอนเปลี่ยนแปลง ติดตามการเบิกจายเ งินทุน ของ
สวนกลางและภูมิภาค ตลอดจนจัดทํารายงานการเบิกจาย
และลูกหนี้ ของทุกเงินทุนนอกงบประมาณ 
 

- ระดับความสําเร็จของการศึกษา วิเคราะห 
เพ่ือจัดทําฐานขอมูลลูกหนี้ การรับชําระหนี้ 
การยืนยันยอดหนี้ การขออนุมัติและเบิกจาย/
โอนเปลี่ยนแปลง ติดตามการเบิกจายเงินทุน 
ของสวนกลางและภูมิภาค 
- รอยละความถูกตองของการจัดทํารายงาน
การเบิกจายและลูกหนี้ ของทุกเงินทุนนอก
งบประมาณ 

5 รวมติดตามและดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรักษาเงิน 
หลักฐานทางบัญชี  และการเงิน ของทุกเงินทุนนอก
งบประมาณ  
 

ระดับความสํ า เ ร็ จของการติ ดตามและ
ดํ า เ นิ นกา ร เ ก่ี ย ว กับการ เ ก็บ รั กษา เ งิ น 
หลักฐานทางบัญชี  และการเ งิน ของทุก
เงินทุนนอกงบประมาณ  

6 รวมจัดทําบัญชีตามมาตรฐานท่ัวไป โดยแยกเปนราย
โครงการ  และเงินทุน บันทึกขอมูลในระบบ GFMIS 
ตลอดจนจัดทําทะเบียนคุมตาง ๆ ของเ งินทุนนอก
งบประมาณ 
 

- ระดับความสําเร็จของการกํากับ ตรวจสอบ
การจัดทําบัญชีตามมาตรฐานท่ัวไป โดยแยก
เปนรายโครงการ  และเงินทุน บนัทึกขอมูลใน
ระบบ GFMIS 
- รอยละความถูกตองของการจัดทําจัดทํา
ท ะ เ บี ย น คุ ม ต า ง  ๆ  ข อ ง เ งิ น ทุ น น อ ก
งบประมาณ 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

7 รวมจัดทํางบการเงิน ทุกงวดเดือน งวดไตรมาส และปด
บัญชี  เพ่ือจัดทํางบการเงินสิ้นปบัญชี ทุกเงินทุนนอก
งบประมาณ  
 

ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบและ
จัดทํางบการเงิน ทุกงวดเดือน งวดไตรมาส 
และปดบัญชี   

8 รวมจัดทําคู มือการปฏิบัติงาน รายงานและเอกสาร
เผยแพรท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

ระดับความสํ า เ ร็ จของการจัด ทํ า  คู มื อ
ปฏิบัติงาน และเอกสารเผยแพรท่ีเก่ียวของกับ
ภารกิจของกลุม 

9 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    นักวิชาการสหกรณ กลุมงาน    บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ สังกัด  กลุมพัฒนาระบบการแกไขปญหาหนี้ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ

อ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ สหกรณ เศรษฐศาสตร การบริหารธุรกิจ 
การเงินและการบัญชี  ในการปฏิบัติงานดานระบบการแกไขปญหาหนี้ของสหกรณและกลุมเกษตรกรในสวนท่ี
เก่ียวของกับนโยบายรัฐบาล ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือพัฒนาระบบการแกไขปญหา
หนี้สินของสหกรณ กลุมเกษตรกร สมาชิกสหกรณ และสมาชิกกลุม
เกษตรกร ภายใตนโยบายการแกไขปญหาหนี้สินของรัฐบาลและ
นโยบายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

ระดับความสําเร็จของพัฒนาระบบการ
แกไขปญหาหนี้สินของสหกรณ กลุม
เกษตรกร สมาชิกสหกรณ และสมาชิก
กลุมเกษตรกร 

2 รวมศึกษาและรวมตรวจสอบ ภาวะหนี้สินของสมาชิกสหกรณและ
กลุมเกษตรกร ในสวนท่ีเก่ียวของกับนโยบายของรัฐบาล 
 

ร ะดั บ คว ามสํ า เ ร็ จ ขอ งการ ศึกษา 
วิเคราะห และตรวจสอบ ภาวะหนี้สิน
ของสมาชกิสหกรณ และกลุมเกษตรกร 

3 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือใชวิเคราะหอุปสรรคและปญหา
เก่ียวกับการแกไขปญหาหนี้สินสหกรณและกลุมเกษตรกร รวมท้ัง
เสนอแนะแนวทางและหลักเกณฑการใหความชวยเหลือสมาชิก
สหกรณและกลุมเกษตรกร เพ่ือพัฒนาระบบการแกปญหาหนี้สิน
ของสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร ภายใตนโยบาย และเง่ือนไข 
ของรัฐบาล 
 

ร ะ ดับคว ามสํ า เ ร็ จ ขอ งการจั ด ทํ า
แนวทางและหลักเกณฑการใหความ
ชวยเหลือสมาชิกสหกรณและกลุ ม
เกษตรกร  

4 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล เพ่ือใชวิเคราะหการกําหนดแนวทาง 
มาตรการ การติดตามและประเมินผล เพ่ือใหความชวยเหลือ 
สมาชิกสหกรณ และกลุมเกษตรกร ภายใตนโยบายและเง่ือนไขของ
รัฐบาล 
 

ระดับความสํา เร็จของการกําหนด
แนวทาง มาตรการ การติดตามและ
ประเมินผล เ พ่ือใหความชวยเหลือ 
สมาชิกสหกรณ  และกลุมเกษตรกร 
ภายใตนโยบายและเง่ือนไขของรัฐบาล 

5 รวมจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับขอมูลหนี้สิน
ของสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ภายใตนโยบายและเง่ือนไขของรัฐบาล รวมท้ังใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการ 
ตาง ๆ  
 

ร ะ ดับคว ามสํ า เ ร็ จ ขอ งการจั ด ทํ า
ฐานขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวกับขอมูล
หนี้สินของสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ี
ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติภายใต
นโยบายและเง่ือนไขของรฐับาล 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

6 รวมติดตามการดําเนินงาน หรือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการสํารวจ
ภาระหนี้สินของสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ การแกไข
ปญหาหนี้สินของสหกรณและกลุมเกษตรกร เพ่ือใหการสงเสริม
และพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกร เปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนด 

ระดับความสําเร็จของการติดตามการ
ดําเนินงาน หรือพิจารณาเสนอแนะให
ความเห็นเ ก่ียวกับการสํารวจภาระ
หนี้สินของสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบจาก
ภัยพิบัต ิ

7 รวมจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน รายงานและเอกสารเผยแพรท่ี
เก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา คูมือ
ปฏิบัติ งาน และเอกสารเผยแพร ท่ี
เก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย  
 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    นายชางไฟฟา กลุมงาน    เทคนิค 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ สังกัด  กลุมพัฒนาและสงเสริมดานวิศวกรรม 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใชความรู 
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานดานไฟฟา เพ่ือปฏิบัติงานดานไฟฟา ตามแนวทาง แบบอยาง 
ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมสํารวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซอมแซม ปรับปรุง 
ควบคุมการใชงาน ดูแล บํารุงรักษา ระบบไฟฟา ระบบ
เครื่องปรับอากาศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน  

2 ติดตั้ง ซอมแซม  ประดิษฐ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใชงาน 
ดูแล บํารุงรักษาและใชงานเครื่องมือ อุปกรณ ระบบไฟฟา
เครื่องจักรกลไฟฟา ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบควบคุม
อัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส  เพ่ือใหสามารถใชงานไดอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการของหนวยงาน
ภายในและภายนอก 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

3 ควบคุม ตรวจสอบ จัดทําทะเบียนและเก็บขอมูลการใชงานของ
ระบบตาง ๆ เพ่ือวางแผนและพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบ 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

4 
 
 

 

ตรวจสอบ ซอมบํารุง ใหคําแนะนําเบื้องตน ดานไฟฟา เพ่ือ
แกปญหาตาง ๆ รวมถึงถายทอดความรูแกผูท่ีสนใจ 

จํานวนครั้งในการตรวจสอบซอม
บํารุง 

5 ปฏบิัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ กลุมงาน  บริการ 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ สังกัด  กลุมพัฒนาและสงเสริมดานวิศวกรรม 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดย
ใชความรู ความสามารถ ในงานดานธุรการ สารบรรณ และบริหารท่ัวไป ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของ
ผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานมีความถูกตอง 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    นักวิชาการสหกรณ กลุมงาน    บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ สังกัด       กลุมจัดท่ีดินนิคมสหกรณ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ

อ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการสหกรณ เศรษฐศาสตร การบริหารธุรกิจ 
การเงินและการบัญชี ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการดําเนินงานดานจัดท่ีดินนิคมสหกรณ ภายใตการกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง 
ครบถวน  มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูลการจัดท่ีดินใหแกราษฎรใน
เขตพ้ืนท่ีนิคมสหกรณตามพระราชบัญญัติการจัดท่ีดิน
เพ่ือการครองชีพ เพ่ือสงเสริมและพัฒนานิคมสหกรณ 

ระดับความสําเร็จของการศึกษา วิเคราะห
ขอมูลการจัดท่ีดินใหแกราษฎรในเขตพ้ืนท่ี
นิคมสหกรณตามพระราชบัญญัติการจัด
ท่ีดินเพ่ือการครองชีพ 

2 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการสงเสริมและ
พัฒนานิคมสหกรณ  การสํารวจ การคํานวณ การ
ปรับปรุงที่ดิน การกําหนดและการอนุญาตใชพื้นที่ปาไม
สวนกลาง ควบคุมการใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามผัง
และตามกฎหมายกําหนด การแกไขปญหาขอพิพาทและ
การบุกรุกที่ดิน การใชทรัพยากรธรรมชาติในเขตนิคม
สหกรณ และการดําเนินการเกี ่ยวกับขออนุมัติใชเงิน
รายไดนิคมสหกรณ เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยง สอดคลอง 
เหมาะสมตอเนื่อง และเปนไปตามหลักการ วิธีการ และ
อุดมการณสหกรณ 

ระดับความสําเร็จของศึกษาและวิเคราะห
ขอมูลเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนานิคม
สหกรณฯ 

3 ศึกษาและรวมดําเนินการออกเอกสารสิทธิ์ของนิคม
สหกรณ ออกหนังสือแสดงการทําประโยชนในท่ีดินในเขต
พ้ืนท่ีนิคมสหกรณ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาสหกรณ กลุม
เกษตรกร ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการออก
เอกสารสิทธิ์ของนิคมสหกรณ ออกหนังสือ
แสดงการทําประโยชนในท่ีดินในเขตพ้ืนท่ี
นิคมสหกรณ 

4 รวมดําเนินการเรงรัด ติดตามการออกเอกสารสิทธิ์ของ
นิคมสหกรณ  
 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเรงรัด 
ติดตามการออกเอกสารสิทธิ์ ของนิคม
สหกรณ  

5 ศึกษาและรวมพัฒนาสงเสริมสหกรณในเขตพ้ืนท่ีนิคม
สหกรณใหดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายวาดวย
การจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับ
การนิคมสหกรณ  

ระดับความสําเร็จของการศึกษา วิเคราะห 
และพัฒนาสงเสริมสหกรณในเขตพ้ืนท่ีนิคม
สหกรณ 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

6 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล อุปสรรค และปญหา
เก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนานิคมสหกรณ สหกรณ/
กลุมเกษตรกร และประชาชนท่ัวไป ท่ีอยูในเขตนิคม
สหกรณ เพ่ือเสนอแนะในการกําหนดนโยบายแนวทาง
หรือทิศทางกลยุทธการสงเสริมและพัฒนานิคมสหกรณ 

ระดับความสําเร็จของการศึกษา วิเคราะห 
อุปสรรค และปญหาเก่ียวกับการสงเสริม
และพัฒนานิคมสหกรณ สหกรณ/กลุม
เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป ท่ีอยูในเขต
นิคมสหกรณ  

7 รวมดําเนินการจัดทําขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวกับขอมูล
ทะเบียนท่ีดิน และทะเบียนเอกสารสิทธิ์ของนิคมสหกรณ 
เพ่ือใชเปนศูนยกลางของขอมูล  
 
 

ระดับความถูกตองของขอมูลทะเบียนท่ีดิน 
และทะเบียนเอกสารสิทธิ์ของนิคมสหกรณ 

8 รวมจัดทําคู มือการปฏิบัติงาน รายงานและเอกสาร
เผยแพรท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา คู มือ
ปฏิบัติงาน และเอกสารเผยแพรท่ีเก่ียวของ
กับภารกิจของกลุม 

9 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย  
 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ กลุมงาน  บริการ 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ สังกัด   กลุมจัดท่ีดินนิคมสหกรณ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดย
ใชความรู ความสามารถ ในงานดานธุรการ สารบรรณ และบริหารท่ัวไป ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของ
ผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มี
ประสิทธิภาพ 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 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป (Job Title) 

ชื่อตําแหนง   นิติกร กลุมงาน    บริหารทั่วไป 

ชื่อหนวยงาน กองพัฒนาระบบสนับสนนุการสหกรณ สังกัด      กลุมจัดที่ดินนิคมสหกรณ 

สวนที่ 2 หนาที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary) 
ปฏิบัตงิานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนที่

เทียบไดในระดับเดียวกันที่ตองใชความรูความสามารถดานกฎหมาย ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการพิจารณา วินิจฉัยปญหา
กฎหมาย รางและพิจารณาตรวจรางขอบังคับ กฎ ระเบียบและขอบังคับ ที่เก่ียวของ จัดทํานิติกรรม รวบรวมขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการทางคดี การสอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการรองทุกขหรืออุทธรณ  เพื่อ
สนับสนนุการดําเนินงานดานการที่ดินนิคมสหกรณ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนที่ 3 หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ที่ หนาที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

1 เสนอความเห็นการตอบขอหารือในเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย 
ระเบียบและหลักเกณฑของทางราชการที่มีผลกระทบตอ
หนวยงานเพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาของผูบังคับบัญชา 

จํานวนเร่ืองทีเ่สนอความเห็นการตอบขอหารือ 

2 ศึกษา วิเคราะห เสนอความเห็นเบื้องตนใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ เพื่อใหทันกับสถานการณ
และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

จํานวนความเห็นที่นําเสนอ 

3 แสวงหาขอเท็จจริง ระเบียบและขอกฎหมาย เสนอในการ
ดําเนินการในการปฏิบัติงานดานการเขาทําประโยชนในที่ดิน
ในเขตนิคมสหกรณ หรือที่ดินของรัฐที่ไดรับมอบหมายใหกรม
รับผิดขอบ 

ระดับความสําเร็จในการรวบรวมขอมูลดาน
กฎหมาย 

4 จัดทําและดําเนนิการที่เก่ียวของกับการออกหนังสืออนุญาต
ใหเขาทําประโยชนในที่ดิน การออกเอกสารสิทธิ์ ในเขตนิคม
สหกรณ หรือที่ดินในเขตนิคมสหกรณ หรือที่ดินของรัฐที่
ไดรับมอบหมายใหหนวยงานรับผิดชอบ 

จํานวนเร่ืองใน การดําเนินการออกเอกสารสิทธิ์
ของนิคมสหกรณ/การออกหนังสือแสดงการทํา
ประโยชนในที่ดิน 

5 สรุปรายงานผลการดําเนินการและเสนอแนวทางการ
ดําเนินงาน รวมทั้งปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อให
การปฏิบัติงานบรรลุผล 

จํานวนรายงานผลการดําเนินการและแนว
ทางการดําเนินงาน 

6 ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของเพื่อการวางแผน
ดําเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

จํานวนเร่ืองในการประสานงาน 

7 ใหคําปรึกษา ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตอบปญหา
และชี้แจงเร่ืองตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ดานการจัดการ
ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ รวมถึงการแกไขปญหาขอรองเรียน/
ขอพิพาท 

จํานวนคร้ังในการใหคําปรึกษา/ตอบปญหา/
ชี้แจง 

8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  
 

จํานวนของงานที่ไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมายสหกรณ กลุมงาน    เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ สังกัด  กลุมนายทะเบียนและขอบังคับ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีตองใชผูมีความรูไมต่ํากวาปริญญาตรี และประสบการณ ทักษะ 

ผลงาน ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ของงานทีเปนท่ีประจักษ  ในงานท่ีตองอาศัยพ้ืนฐานความรู ประสบการณ ทฤษฎี หลัก
วิชาการ หรืองานเชิงพัฒนาระบบ หรืองานมาตรฐานท่ีตองใชความรู ความสามารถ และประสบการณเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ในดานท่ีเก่ียวของกับ กฎหมายสหกรณ กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ 
ขอบังคับ รางระเบียบและขอกําหนดตาง ๆ เก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของนายทะเบียนสหกรณ เพ่ือปฏิบัติงานหรือ
โครงการท่ีมีภารกิจหรือเปาหมายชัดเจน และมีระยะเวลาสิ้นสุดแนนอน โดยไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ
การใหดําเนินการได  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร ับมอบหมาย เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง 
ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ศึกษาและวิจัย วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงวิธีการ หรือวางรูปแบบ
การควบคุม ดูแล การจัดตั้ง การรับจดทะเบียน การควบ การจด
ทะเบียนขอบังคับ การรับจดทะเบียน แกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ
ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร การควบ การแยกสหกรณ การ
เปลี่ยนฐานะกลุมเกษตรกรเปนสหกรณ  การใหความเห็นชอบ
ระเบียบสหกรณ /กลุ ม เกษตรกร การตอบขอหารือการ
ดําเนินงาน /การกําหนดระเบียบสหกรณ 

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงวิธีการ หรือ
วางรูปแบบการควบคุม ดูแล การจัดตั้ง  การรับ
จดทะเบียน การควบ การแยก การจดทะเบียน
ขอบังคับ การรับจดทะเบียน การเปลี่ยนฐานะ
กลุมเกษตรกรเปนสหกรณ  การใหความ
เห็นชอบระเบียบ การตอบขอหารือการ
ดําเนินงาน /การกําหนดระเบียบสหกรณ 

2 ศึกษาและวิจัย วิเคราะห เพ่ือกํากับดูแลและติดตามการเลิก 
และการชําระบัญชีสหกรณ/กลุมเกษตรกร และการถอนชื่อออก
จากทะเบียน  

- ระดับความสําเร็จของการกํากับดูแลและ
ติดตามการเลิก และการชําระบัญชีสหกรณ/กลุม
เกษตรกร และการถอนชื่อออกจากทะเบียน  

3 ศึกษาและวิจัย วิเคราะห เพ่ือยกรางปรับปรุง แกไขระเบียบ 
คําสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ ขอบังคับ รางระเบียบและขอกําหนด
ตาง ๆ เก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของนายทะเบียนสหกรณ ยกเวน
เรื่องเก่ียวกับการตรวจการสหกรณ รวมท้ังการดําเนินการออก
กฎ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง 

- ระดับความสําเร็จของการยกรางปรับปรุง 
แก ไขระเบียบ คําสั่ ง ประกาศ หลักเกณฑ 
ขอบังคับ รางระเบียบและขอกําหนดตาง ๆ 
เก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของนายทะเบียนสหกรณ 

4 ศึกษาและวิจัย วิเคราะหดานกฎหมายเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับ
งานในความรับผิดชอบของนายทะเบียนสหกรณตามกฎหมายวา
ดวยสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

ระดับความสําเร็จของการศึกษา รวบรวมขอมูล
ดานกฎหมาย  

5 ศึกษาและวิจัย วิเคราะห เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาวัตถุประสงค
การดําเนินงานสหกรณ  เ พ่ือให เปนไปตามกฎหมายและ
เหมาะสมกับสหกรณแตละประเภท 

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง และพัฒนา
วัตถุประสงคการดําเนินงานสหกรณ 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

6 ศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือวิเคราะหการกําหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ วงเงินการกูยืมหรือคํ้าประกันของสหกรณ/กลุม
เกษตรกร เพ่ือเปนแนวทางการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงิน
การกูยืมหรือการคํ้าประกันของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

- ระดับความสําเร็จของการศึกษา วิเคราะห
เก่ียวกับการกําหนดมาตรฐานหลักเกณฑ วงเงิน
การกูยืมหรือคํ้าประกันของสหกรณ /กลุ ม
เกษตรกร     

7 จัดทํา คูมือการปฏิบัติงาน รายงานและเอกสารเผยแพร ท่ี
เก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําผลงานวิจัย คูมือ
ปฏิบัติงาน และเอกสารเผยแพรท่ีเก่ียวของกับ
ภารกิจของกลุม 

8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย  

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    นักวิชาการสหกรณ กลุมงาน    บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ สังกัด  กลุมนายทะเบียนและขอบังคับ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ

อ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ สหกรณ เศรษฐศาสตร การบริหารธุรกิจ 
การเงินและการบัญชี ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการดําเนินงานทะเบียนและขอบังคับสหกรณและกลุมเกษตรกร 
ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือปรับปรุงวิธีการ 
หรือเพ่ือวางรูปแบบการควบคุม ดูแลการจัดตั้ง  การ
รับจดทะเบียน การควบ การจดทะเบียนขอบังคับ 
การรับจดทะเบียน แก ไขเ พ่ิมเติมขอบัง คับของ
สหกรณ/กลุมเกษตรกร การควบ การแยกสหกรณ 
การเปลี่ยนฐานะกลุมเกษตรกรเปนสหกรณ  การให
ความเห็นชอบระเบียบสหกรณ/กลุมเกษตรกร การ
ตอบขอหารือการดําเนินงาน /การกําหนดระเบียบ
สหกรณ 
 

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงวิธีการ หรือ
วางรูปแบบการควบคุม ดูแลการจัดตั้ง  การรับ
จดทะเบียน การควบ การแยก การจดทะเบียน
ขอบังคับ การรับจดทะเบียน การใหความ
เห็นชอบระเบียบ 
- ระดับความสําเร็จของการรับจดทะเบียน
สหกรณ  การแก ไขเพ่ิมเติมขอบั งคับของ
สหกรณ การควบ การแยกสหกรณ การเปลี่ยน
ฐานะกลุมเกษตรกรเปนสหกรณ  การตอบขอ
หารือการดําเนินงาน /การกําหนดระเบียบ
สหกรณ 

2 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือกํากับดูแลและ
ติดตามการเลิก และการชําระบัญชีสหกรณ/กลุม
เกษตรกร และการถอนชื่อออกจากทะเบียน  

- ระดับความสําเร็จของการกํากับดูแลและ
ติดตามการเลิก และการชําระบัญชีสหกรณ/
กลุ มเกษตรกร และการถอนชื่ อออกจาก
ทะเบียน  

3 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือยกรางปรับปรุง 
แกไขระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ ขอบังคับ 
รางระเบียบและขอกําหนดตาง ๆ เก่ียวกับอํานาจ
หนาท่ีของนายทะเบียนสหกรณ ยกเวนเรื่องเก่ียวกับ
การตรวจการสหกรณ รวมท้ังการดําเนินการออกกฎ 
ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง 
 

- ระดับความสําเร็จของการยกรางปรับปรุง 
แกไขระเบียบ คําสั่ ง ประกาศ หลักเกณฑ 
ขอบังคับ รางระเบียบและขอกําหนดตาง ๆ 
เก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของนายทะเบียนสหกรณ 

4 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูลดานกฎหมายเ พ่ือ
ดําเนินการเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบของนาย
ทะเบียนสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ/กลุม
เกษตรกร 

ระดับความสําเร็จของการศึกษา รวบรวมขอมูล
ดานกฎหมาย  
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

5 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือปรับปรุง และ
พัฒนาวัตถุประสงคการดําเนินงานสหกรณ เพ่ือให
เปนไปตามกฎหมายและประเภทของสหกรณ 

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง และพัฒนา
วัตถุประสงคการดําเนินงานสหกรณ 

6 รวมดําเนินการจัดทําฐานขอมูลของสหกรณ/กลุม
เกษตรกร เพ่ือเปนศูนยกลางทางทะเบียนสหกรณและ
กลุมเกษตรกร ระดับประเทศ  
 

ระดับความสํ าเร็ จของดํ าเนินการจัดทํ า
ฐานขอมูลของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

7 รวมสนับสนุนงานเลขานุการนายทะเบียนสหกรณ 
เชน การจัดประชุม การเตรียมขอมูล การจัดทํา
เอกสาร 

- ระดับความสําเร็จของดําเนินการเก่ียวกับงาน
เลขานุการนายทะเบียนสหกรณ 

8 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือวิ เคราะหการ
กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑ วงเงินการกูยืมหรือคํ้า
ประกันของสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพ่ือเปนแนว
ทางการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมหรือ
การคํ้าประกันของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

- ระดับความสําเร็จของการศึกษา วิเคราะห
เก่ียวกับการกําหนดมาตรฐานหลักเกณฑ วงเงิน
การกูยืมหรือคํ้าประกันของสหกรณ/กลุม
เกษตรกร     

9 รวมจัดทํา คูมือการปฏิบัติงาน รายงานและเอกสาร
เผยแพรท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําผลงานวิจัย 
คู มื อปฏิบั ติ งาน และเอกสารเผยแพร ท่ี
เก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

10 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย  

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ กลุมงาน    บริการ 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ สังกัด  กลุมนายทะเบียนและขอบังคับ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดย
ใชความรู ความสามารถ ในงานดานทะเบียนและขอบังคับสหกรณและกลุมเกษตรกร ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง 
ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือปรับปรุงวิธีการ 
หรือเพ่ือวางรูปแบบการควบคุม ดูแลการจัดตั้ง  การ
รับจดทะเบียน การควบ การจดทะเบียนขอบังคับ 
การรับจดทะเบียน แก ไขเ พ่ิมเติมขอบัง คับของ
สหกรณ/กลุมเกษตรกร การควบ การแยกสหกรณ 
การเปลี่ยนฐานะกลุมเกษตรกรเปนสหกรณ  การให
ความเห็นชอบระเบียบสหกรณ/กลุมเกษตรกร การ
ตอบขอหารือการดําเนินงาน /การกําหนดระเบียบ
สหกรณ 
 

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงวิธีการ หรือ
วางรูปแบบการควบคุม ดูแลการจัดตั้ง  การรับ
จดทะเบียน การควบ การแยก การจดทะเบียน
ขอบังคับ การรับจดทะเบียน การใหความ
เห็นชอบระเบียบ 
- ระดับความสําเร็จของการรับจดทะเบียน
สหกรณ  การแก ไขเพ่ิมเติมขอบั งคับของ
สหกรณ การควบ การแยกสหกรณ การเปลี่ยน
ฐานะกลุมเกษตรกรเปนสหกรณ  การตอบขอ
หารือการดําเนินงาน /การกําหนดระเบียบ
สหกรณ 

2 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือกํากับดูแลและ
ติดตามการเลิก และการชําระบัญชีสหกรณ/กลุม
เกษตรกร และการถอนชื่อออกจากทะเบียน  

  ระดับความสําเร็จของการกํากับดูแลและ
ติดตามการเลิก และการชําระบัญชีสหกรณ/
กลุ มเกษตรกร และการถอนชื่ อออกจาก
ทะเบียน  

3 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือยกรางปรับปรุง 
แกไขระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ ขอบังคับ 
รางระเบียบและขอกําหนดตาง ๆ เก่ียวกับอํานาจ
หนาท่ีของนายทะเบียนสหกรณ ยกเวนเรื่องเก่ียวกับ
การตรวจการสหกรณ รวมทั้งการดําเนินการออก
กฎ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง 

  ระดับความสําเร็จของการยกรางปรับปรุง 
แกไขระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ 
ขอบังคับ รางระเบียบและขอกําหนดตาง ๆ 
เ ก่ียวกับอํานาจหนา ท่ีของนายทะเบียน
สหกรณ 

4 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูลดานกฎหมายเ พ่ือ
ดําเนินการเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบของนาย
ทะเบียนสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ/กลุม
เกษตรกร 
 

ระดับความสําเร็จของการศึกษา รวบรวมขอมูล
ดานกฎหมาย  
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

5 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือปรับปรุง และ
พัฒนาวัตถุประสงคการดําเนินงานสหกรณ เพ่ือให
เปนไปตามกฎหมายและประเภทของสหกรณ 

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง และพัฒนา
วัตถุประสงคการดําเนินงานสหกรณ 

6 รวมดําเนินการจัดทําฐานขอมูลของสหกรณ/กลุม
เกษตรกร เพ่ือเปนศูนยกลางทางทะเบียนสหกรณและ
กลุมเกษตรกร ระดับประเทศ  

ระดับความสํ าเร็ จของดํ าเนินการจัดทํ า
ฐานขอมูลของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

7 รวมสนับสนุนงานเลขานุการนายทะเบียนสหกรณ 
เชน การจัดประชุม การเตรียมขอมูล การจัดทํา
เอกสาร 

 ระดับความสําเร็จของดําเนินการเก่ียวกับงาน
เลขานุการนายทะเบียนสหกรณ 

8 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือวิ เคราะหการ
กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑ วงเงินการกูยืมหรือคํ้า
ประกันของสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพ่ือเปนแนว
ทางการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมหรือ
การคํ้าประกันของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

  ระดับความสําเร็จของการศึกษา วิเคราะห
เก่ียวกับการกําหนดมาตรฐานหลักเกณฑ วงเงิน
การกูยืมหรือคํ้าประกันของสหกรณ/กลุม
เกษตรกร     

9 รวมจัดทํา คูมือการปฏิบัติงาน รายงานและเอกสาร
เผยแพรท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําผลงานวิจัย 
คู มื อปฏิบั ติ งาน และเอกสารเผยแพร ท่ี
เก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

10 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย  

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ กลุมงาน  บริการ 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ สังกัด   กลุมนายทะเบียนและขอบังคับ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดย
ใชความรู ความสามารถ ในงานดานธุรการ สารบรรณ และบริหารท่ัวไป ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของ
ผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มี
ประสิทธิภาพ 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 

 

 

29



 แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    นักวิชาการสหกรณ กลุมงาน    บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ สังกัด  กลุมตรวจการสหกรณ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ

อ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ สหกรณ เศรษฐศาสตร การบริหารธุรกิจ 
การเงินและการบัญชี ในการปฏิบัติงานตรวจการสหกรณและกลุมเกษตรกร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
ของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ลําดับท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1 รวมศึกษา วิเคราะห สงเสริม แนะนํา การดําเนินการดานกฎหมายวา

ดวยสหกรณและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ การแกไขระเบียบขอบังคับของ
สหกรณ เพ่ือใหการดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ  

จํานวนเรื่องท่ีดําเนินการ 

2 รวมศึกษา วิเคราะห และรวบรวมขอมูลเพ่ือตรวจสอบการดําเนินงาน
ของสหกรณ ท้ังภาวะกิจการและฐานะการเงิน เพ่ือใหสหกรณปฏิบัติ
หรืองดเวนปฏิบัติตามท่ีกฎหมายสหกรณหรือกฎหมายอ่ืนกําหนด 
รวมถึงขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ ระเบียบหรือคําสั่งของนาย
ทะเบียนสหกรณ พรอมจัดทํารายงานเสนอนายทะเบียนสหกรณเพ่ือ
ทราบหรือพิจารณา 

จํานวนเรื่องท่ีดําเนินการ 

3 รวมในการวางแผน พัฒนา ศึกษา วิเคราะห แนวทางการตรวจการ
สหกรณใหเกิดประสิทธิภาพ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 

4 รวมศึกษา วิเคราะห การแกไขขอบกพรองของสหกรณ การรองเรียน
การดําเนินงานของสหกรณ เพ่ือนําเสนอนายทะเบียนสหกรณวินิจฉัย
หรือสั่งการแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมวางแนวทางการ
ปองกัน แกไข และเยียวยา 

มีแนวทางในการปองกัน/แกไข
ขอบกพรองของสหกรณไดอยาง
เหมาะสม (เรื่อง) 

5 ชวยดําเนินการ หรือเตรียมขอมูล ในเรื่องขอรองเรียน ตอบขอหารือ 
ท่ีเก่ียวของกับการใชอํานาจของนายทะเบียนสหกรณ 

จํานวนเรื่องท่ีดําเนินการ 

6 รวบรวมขอมูลหรือขอเท็จจริงเพ่ือชวยเหลือในการปฏิบัติงาน จํานวนเรื่อง/ขอมูล 
7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ กลุมงาน    บริการ 
ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ สังกัด  กลุมเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณแหงชาติ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดย
ใชความรู ความสามารถ ในงานดานเลขานุการ ธุรการ สารบรรณ และบริหารท่ัวไป รวมถึงการพิมพเอกสารและ
การบันทึกขอมูล ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ดําเนินการเก่ียวกับงานบันทึกขอมูล และงานพิมพหนังสือ
ราชการ และเอกสารตาง ๆ 

- จํานวนปริมาณเอกสารหรือจํานวน
ขอมูลท่ีบันทึก 

2 ปฏิบัติงานเบื้องตนดานการเงิน บัญชี และวัสดุ  
 

- รอยละความถูกตองของการดาํเนินการ 
 

3 ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานบริหารท่ัวไป
ของหนวยงาน  

- รอยละความถูกตองของการดาํเนินการ 
 

4 ชวยจัดประชุม งานรับรองและงานพิธีการตาง ๆ ของ
กลุม เพ่ือใหการบริหารการประชุมหรืองานพิธีการตาง ๆ 
นั้นบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน    

-จํานวนครั้งในการดําเนนิการ 

5 ชวยติดตาม เรงรัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนงาน โครงการและคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน 

- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

6 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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