
กองพัฒนาสหกรณดานการเงินและรานคา 



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    เจาพนักงานธุรการ กลุมงาน  บริการ 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณดานการเงินและรานคา สังกัด  ฝายบริหารท่ัวไป 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

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

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ชวยดําเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมแผนงาน โครงการ ใน 
การจัดทําคําขอต้ังงบประมาณ จัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 

- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
- ระยะเวลาในการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

2 ชวยดําเนินการเก่ียวกับงานการเงิน การบัญชี วัสดุ 
ครุภัณฑ จัดซ้ือจัดจาง และการบริหารงานบุคลของ
หนวยงาน 

รอยละความถูกตองของการดําเนินการ 

3 ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานบริหารท่ัวไป
ของหนวยงาน  

รอยละความถูกตองของการดําเนินการ 

4 ชวยควบคุม และติดตามการใชจายงบประมาณของ
หนวยงาน 

รอยละการเบิกจายงบประมาณของ
หนวยงาน 

5 ชวยจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการตาง ๆ ของ
กอง เพ่ือใหการบริหารการประชุมหรืองานพิธีการตาง ๆ 
นั้นบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน    

จํานวนครั้งในการดําเนินการ 

6 ดําเนินการเก่ียวกับงานบันทึกขอมูล และงานพิมพหนังสือ
ราชการ และเอกสารตาง ๆ 

จํานวนปริมาณเอกสารหรือจํานวนขอมูล
ท่ีบันทึก 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป กลุมงาน บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณดานการเงินและรานคา 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 รวมดําเนินการเก่ียวกับงานการเงิน การบัญชี วัสดุ 
ครุภัณฑ จัดซ้ือจัดจาง และการบริหารงานบุคคลของ
หนวยงาน 

รอยละความถูกตองของการดําเนินการ 

3 ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานบริหารท่ัวไป
ของหนวยงาน  

รอยละความถูกตองของการดําเนินการ 

4 ควบคุม และติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงาน รอยละการเบิกจายงบประมาณของ
หนวยงาน 

5 ชวยดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการ
ตาง ๆ ของกอง เพ่ือใหการบริหารการประชุมหรืองานพิธี
การตาง ๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
หนวยงาน  

จํานวนครั้งในการดําเนินการ 

6 รวมติดตาม 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  นักจัดการงานท่ัวไป กลุมงาน บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณดานการเงินและ
รานคา 

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 รวมดําเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมแผนงาน โครงการ ใน 
การจัดทําคําขอต้ังงบประมาณ จัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

2 รวมดําเนินการเก่ียวกับงานการเงิน การบัญชี วัสดุ 
ครุภัณฑ จัดซ้ือจัดจาง และการบริหารงานบุคคลของ
หนวยงาน 

รอยละความถูกตองของการดําเนินการ 

3 ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานบริหารท่ัวไป
ของหนวยงาน  

รอยละความถูกตองของการดําเนินการ 

4 ควบคุม และติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงาน รอยละการเบิกจายงบประมาณของ
หนวยงาน 

5 ชวยดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการ
ตาง ๆ ของกอง เพ่ือใหการบริหารการประชุมหรืองานพิธี
การตาง ๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
หนวยงาน  

จํานวนครั้งในการดําเนินการ 

6 รวมติดตาม เรงรัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนงาน โครงการและคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    นักวิชาการสหกรณ กลุมงาน    บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณดานการเงินและรานคา 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
ดําเนินการของผูเชี่ยวชาญดานการบริหารการเงินสหกรณ 
ดานพัฒนาธุรกิจสหกรณออมทรัพย และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
ของหนวยงาน 

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 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณดานการเงินและรานคา สังกัด 

บริหารทั่วไป 

กลุมวิจัยและพัฒนาสหกรณ

นอกภาคการเกษตร 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับไมต่ํากวาปริญญา
หรือเทียบเทาท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ สหกรณ เศรษฐศาสตร การบริหารธุรกิจ การเงินและการ
บัญชี ในการปฏิบัติงานดาน ศึกษา วิจัย และพัฒนาสหกรณนอกภาคการเกษตร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ
ของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล เ ก่ียวกับการกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการจัดตั้งสหกรณ มาตรฐานของสหกรณ 
เพ่ือใหการจัดตั้งสหกรณถูกตองตามหลักเกณฑ กฎหมาย
สหกรณ และเพ่ือการจัดมาตรฐานและจัดชั้นสหกรณนอก
ภาคการเกษตร 

- ระ ดับความสํ า เ ร็ จของการ กํ าหนด
หลักเกณฑวิธีการจัดตั้งสหกรณ 
- ระ ดับความสํ า เ ร็ จของการ กํ าหนด
มาตรฐานของสหกรณ 

2 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล เพ่ือกําหนดแนวทางการ
สงเสริม อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณใหแก
บุคลากรสหกรณนอกภาคการเกษตร และประชาชนท่ัวไป 
และเพ่ือกําหนดแนวทางการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
ภาคการเกษตร โดยใชอุดมการณ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ เพ่ือใหเปนท่ีพ่ึงของมวลสมาชิก 

ระดับความสําเร็จของการกําหนดแนว
ทางการสงเสริมอุดมการณ หลักการ และ
วิธีการสหกรณ 

3 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล  ในดานโครงสรางระบบงาน 
และระบบการบริหารจัดการองคกรท่ีดี เพ่ือการสงเสริม
พัฒนาและเพ่ือใหเหมาะสมกับขนาดและการดําเนินธุรกิจ
ของสหกรณนอกภาคการเกษตรและชุมนุมสหกรณ 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํารูปแบบ
โครงสรางระบบงานและการบริหารจัดการท่ี
ดีท่ีเหมาะสมกับขนาดและการดําเนินงาน
ของสหกรณนอกภาคการเกษตร 

4 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล เ ก่ียวกับการวางแผน
อัตรากําลังและการบริหารทรัพยากรบุคคลใหแกบุคลากร
ของสหกรณนอกภาคการเกษตร เพ่ือใหเหมาะสมกับขนาด
และการดําเนินธุรกิจ 

ร ะดั บคว ามสํ า เ ร็ จ ขอ งกา รว า งแผน
อัตรากําลัง และการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสหกรณนอกภาคการเกษตร 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

5 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล เพ่ือกําหนดแผนกลยุทธการ
จัดทําแผนธุรกิจการประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน
การสงเสริมสหกรณใหมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือใหเหมาะสมกับขนาดและประเภทของสหกรณนอก
ภาคการเกษตร ชุมนุมสหกรณ และเหมาะสมกับสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

ระดับความสําเร็จของการกําหนดแผนกล
ยุทธ การประเมินความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของสหกรณนอกภาค
การเกษตร และชุมนุมสหกรณ 

6 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล เ พ่ือเสนอแนะการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานวัดผลการ
ดําเนินงาน และการจัดการขอมูลของสหกรณนอกภาค
การเกษตรและชุมนุมสหกรณ 

ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร จั ด ทํ า
ขอเสนอแนะการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
ดําเนินงานของสหกรณนอกภาคการเกษตร
และชุมนุมสหกรณ 

7 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือพัฒนาความรวมมือ
ระหวางสหกรณนอกภาคเกษตร ชุมนุมสหกรณ และ
สันนิบาตสหกรณ 

ระดับความสําเร็จของการกําหนดแนวทาง
ในการพัฒนาความรวมมือระหวางสหกรณ
นอกภาคการเกษตร ชุมนุมสหกรณ และ
สันนิบาตสหกรณ 

8 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ และ
ดําเนินการคัดเลือกสหกรณนอกภาคการเกษตร  

- ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
หลักเกณฑการคัดเลอืกสหกรณนอกภาค
การเกษตร  
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
คัดเลือกสหกรณนอกภาคการเกษตรดีเดน 

9 รวมจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน รายงานและเอกสารเผยแพร
ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

ระดับความสํา เร็จของการจัด ทํา คู มือ
ปฏิบัติงาน และเอกสารเผยแพรท่ีเก่ียวของ
กับภารกิจของกลุม 

10 ปฏิบั ติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย  

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    นักวิชาการสหกรณ กลุมงาน บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณดานการเงินและรานคา สังกัด กลุมพัฒนาสหกรณออมทรัพย 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ

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

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล ท่ีเก่ียวกับการศึกษาขนาด
ของสหกรณและการดําเนินธุรกิจ  เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาการดําเนินงานและธุรกิจของสหกรณออมทรัพย 

ระดับความสําเร็จของการกําหนดแนว
ทางการสงเสริมและพัฒนาการดําเนินงาน
และธุร กิจให เหมาะสมกับขนาดของ
สหกรณออมทรัพย 

2 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล เก่ียวกับขอมูลดานการเงิน 
ตลาดทางการเงิน ท้ังในและตางประเทศ และสรางหรือ
ปรับปรุงระบบเตือนภัยลวงหนาใหสหกรณออมทรัพย 
เพ่ือใหทันตอสถานการณในปจจุบัน 

- ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบ
ขอมูลดานการเงินและตลาดทางการเงิน 
ของสหกรณออมทรัพย 
- ระดับความสําเร็จสรางหรือปรับปรุง
ระบบเตือนภัยลวงหนาใหสหกรณออม
ทรัพยใหทันตอสถานการณ 

3 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล เพ่ือเสนอแนะสหกรณออม
ทรัพยท่ีมีศักยภาพท่ีจะนําผลิตภัณฑทางการเงินใหม ๆ มา
ใช 

ระดับความสําเร็จของการเสนอแนะให
สหกรณออมทรัพยนําผลิตภัณฑทางการ
เงินใหม ๆ มาใช 

4 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล  ท่ีเก่ียวกับสภาพคลองทาง
การเงิน การเสี่ยงภัยของการลงทุนในธุรกิจ และการลงทุน
ของสหกรณออมทรัพยในตลาดเงินและตลาดทุน เพ่ือให
สหกรณสามารถปรับสถานะทางการเงินใหเหมาะสมกับ
การดําเนินธุรกิจ 

ร อยละของสหกรณออมทรัพย ท่ี นํ า
แนวทางไปใชมีสภาพคลองทางการเงินใน
ระดับดีและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ 

5 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล  เพ่ือเสนอแนะการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการขอมูลและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการเชื่อมโยงระบบขอมูลของ
สหกรณออมทรัพย และบูรณาการขอมูลกับหนวยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ 

-ร ะ ดั บ ค ว า มสํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร จั ด ทํ า
ขอเสนอแนะการนําเทคโนโลยีมาใชใน
การจัดการขอมูลของสหกรณออมทรัพย 
-ระดับความสําเร็จของการสงเสริมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและการ
เชื่อมโยงระบบขอมูลของสหกรณออมทรัพย 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

6 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริม
พัฒนาและสรางเครือขายการเชื่อมโยงธุรกิจระหวาง
สหกรณ กับสหกรณ  สหกรณ กับเอกชน ท้ังในและ
ตางประเทศ 

ระดับความสําเร็จของสรางเครือขายการ 
เชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณกับสหกรณ 
สหกรณกับเอกชน ท้ ังในประเทศและ 
ตางประเทศ 

7 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล  เพ่ือวิเคราะห พฤติกรรม
ความตองการ ผลิตภัณฑทางการเงิน และบริการ ของ
ผูบริโภคใหสหกรณออมทรัพย เพ่ือใหทราบถึงความ
ตองการท่ีแทจริง และสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค 

รอยละของสหกรณออมทรัพย  ท่ีนํ า
แนวทางหรือหลักเกณฑไปใชประกอบการ
พิจารณาดําเนินการแลวผูบริโภคมีความ
พึงพอใจในระดับดี 

8 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล เพ่ือกําหนดหลักเกณฑการ
ประเมินและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑทางการเงิน และ
บริการ ของสหกรณออมทรัพย เพ่ือควบคุมคุณลักษณะ
ตาง ๆ ของผลิตภัณฑทางการเงิน และบริการใหได
มาตรฐาน 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําหลักเกณฑ
การประเมินและการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑทางการเงิน และบริการของ
สหกรณออมทรัพย 

9 รวมติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของกลุม เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง 
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ขอเสนอแนะการนําเทคโนโลยีมาใชใน
การจัดการขอมูลของสหกรณออมทรัพย 

10 รวมจัดทํา คูมือการปฏิบัติงาน รายงาน และเอกสาร
เผยแพรท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน รายงาน และเอกสารเผยแพร
ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

11 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย  

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ   

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    นักวิชาการสหกรณ กลุมงาน บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณดานการเงินและรานคา สังกัด กลุมพัฒนาสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ

คุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ สหกรณ การบริหารธุรกิจ การเงิน
และบัญชี ในการปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของ
ผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล ท่ีเก่ียวกับการศึกษาขนาด
ของสหกรณและการดํ าเนินธุร กิจ  เ พ่ือส ง เสริมและ
พัฒนาการดําเนินงานและธุรกิจของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

ระดับความสําเร็จของการกําหนดแนว
ทางการสงเสริมและพัฒนาการดําเนินงาน
และธุรกิจ ให เหมาะสมกับขนาดของ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

2 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล เก่ียวกับขอมูลดานการเงิน 
ตลาดทางการเงิน ท้ังในและตางประเทศ และสรางหรือ
ปรับปรุงระบบเตือนภัยลวงหนาใหสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
เพ่ือใหทันตอสถานการณปจจุบัน 

- ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบ
ขอมูลดานการเงินและตลาดทางการเงิน 
ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
- ระดับความสําเร็จในการสรางหรือ
ปรับปรุงระบบเตือนภัยลวงหนาใหสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนใหทันตอสถานการณ 

3 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล เพ่ือเสนอแนะสหกรณเครดิต
ยูเนี่ยนท่ีมีศักยภาพท่ีจะนําผลิตภัณฑทางการเงินใหม มาใช 

ระดับความสําเร็จของการเสนอแนะให
สหกรณ เครดิตยู เนี่ ยนนํ าผลิ ตภัณฑ
ทางการเงินใหม ๆ มาใชอยางเหมาะสม 

4 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล  ท่ีเก่ียวกับสภาพคลองทาง
การเงิน การเสี่ยงภัยของการลงทุนในธุรกิจ และการลงทุน
ของสหกรณออมทรัพยในตลาดเงินและตลาดทุน เพ่ือให
สหกรณสามารถปรับสถานะทางการเงินใหเหมาะสมกับการ
ดําเนินธุรกิจ 

ร  อยละของสหกรณ  เคร ดิตยู เ น่ี ยน 
ที่ นํ าแนวทางไปใชมีสภาพคลองทางการ
เงินในระดับดีและเหมาะสมกับการดําเนิน
ธุรกิจ 

5 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล  เ พ่ือเสนอแนะการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการขอมูลและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการเชื่อมโยงระบบขอมูลของ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนและบูรณาการขอมูลกับหนวยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ 

- ร ะดั บความสํ า เ ร็ จของการจั ด ทํ า
ขอเสนอแนะการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
จัดการขอมูลของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
- ระดับความสําเร็จของการสงเสริมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและการ
เชื่อมโยงระบบขอมูลของสหกรณเครดิตยู
เนี่ยน 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

6 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล  เพ่ือวิเคราะห พฤติกรรม
ความตองการผลิตภัณฑทางการเงิน และบริการ ของ
ผูบริโภคใหสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเพ่ือใหทราบถึงความ
ตองการท่ีแทจริง และสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค 

รอยละของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนท่ีนํา
แนวทางหรือหลักเกณฑไปใชประกอบการ
พิจารณาดําเนินการแลวผูบริโภคมีความ
พึงพอใจในระดับดี 

7 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล เพ่ือกําหนดหลักเกณฑการ
ประเมินและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑทางการเงิน และ
บริการ ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน เพ่ือควบคุมคุณลักษณะ
ตาง ๆ ของผลิตภัณฑทางการเงิน และบริการใหไดมาตรฐาน 

ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร จั ด ทํ า
หลักเกณฑการประเมินและการควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑทางการเ งิน  และ
บริการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

8 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริมพัฒนา
และสรางเครือขายการเชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณกับ
สหกรณ สหกรณกับเอกชน ท้ังในและตางประเทศ 

ระดับความสําเร็จของสรางเครือขายการ 
เชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณกับสหกรณ 
สหกรณกับเอกชน ท้ ังในประเทศและ 
ตางประเทศ 

9 รวมติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของกลุม เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง 
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ระ ดับคว ามสํ า เ ร็ จ ของการ ติ ดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงาน 

10 รวมจัดทํา คูมือการปฏิบัติงาน รายงาน และเอกสารเผยแพร
ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน รายงาน และเอกสารเผยแพร
ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

11 ปฏิบัติ ง านรวม กับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ ง านของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย  

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    นักวิชาการสหกรณ กลุมงาน บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณดานการเงินและรานคา สังกัด กลุมพัฒนาสหกรณรานคา 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ

อ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการสหกรณ บริหารธุรกิจ การเงิน และการบัญช ี
เพ่ือสงเสริมและพัฒนาสหกรณรานคา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล ท่ีเก่ียวกับการศึกษาขนาด
ของสหกรณและการดําเนินธุรกิจ เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาการดําเนินงานและธุรกิจของสหกรณรานคา 

ระดับความสําเร็จของการกําหนดแนว
ทางการสงเสริมและพัฒนาการดําเนินงาน
และธุรกิจ ใหเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ
ของสหกรณรานคา 

2 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล เก่ียวกับขอมูลดานการเงิน 
การตลาด การดําเนินธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ ท้ังในและ
ตางประเทศ รวมท้ังสรางหรือปรับปรุงระบบเตือนภัย
ลวงหนาใหสหกรณรานคาเพ่ือใหทันตอสถานการณใน
ปจจุบัน 

- ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบ
ขอมูลดานการเงิน การตลาด การดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณรานคา 
- ระดับความสําเร็จสรางหรือปรับปรุง
ระบบเตือนภัยลวงหนาใหสหกรณรานคา
ใหทันตอสถานการณ 

3 รวมศึกษา วิเคราะห สภาพคลองทางการเงิน การเสี่ยงภัย
ของการลงทุนในธุรกิจ และการลงทุนของสหกรณรานคา 
เ พ่ือใหสหกรณสามารถปรับสถานะทางการเงินให
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ 

รอยละของสหกรณรานคาท่ีนําแนวทางไป
ใชมีสภาพคลองทางการเงินในระดับดีและ
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ 

4 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล เพ่ือวิเคราะห รูปแบบ
สินคาและบรรจุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคาและ
บริการ 

ระดับความสําเร็จของการกําหนดแนว
ทางการปรับปรุงรูปแบบสินคาและบรรจุ
ภัณฑ 

5 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล  เพ่ือเสนอแนะการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการขอมูลและพัฒนา
ธุรกิจรวมถึงการเชื่อมโยงระบบขอมูลของสหกรณรานคา 
และประสานบูรณาการขอมูลกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

- ร ะ ดับคว ามสํ า เ ร็ จ ของการจั ด ทํ า
ขอเสนอแนะการนําเทคโนโลยีมาใชใน
การจัดการขอมูลของสหกรณรานคา  
- ระดับความสําเร็จของการของการ
สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัยและการเชื่อมโยงระบบขอมูลของ
สหกรณรานคา 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

6 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล  เพื่อวิเคราะห พฤติกรรม
ความตองการ สินคาและบริการ ของผูบริโภคใหสหกรณ
รานคา เพื่อใหทราบถึงความตองการที่แทจริง และสราง
ความพึงพอใจใหกับผูบริโภค 

รอยละของสหกรณรานคา นําแนวทาง
หรื อหลั ก เ กณฑ ไ ป ใ ช ป ร ะกอบกา ร
พิจารณาดําเนินการแลวผูบริโภคมีความ
พึงพอใจในระดับดี 

7 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล เพ่ือกําหนดหลักเกณฑการ
ประเมินและควบคุมคุณภาพสินคา และบริการของ
สหกรณรานคาและเพ่ือควบคุมคุณลักษณะตาง ๆ ของ
สินคา และบริการใหไดมาตรฐาน 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําหลักเกณฑ
การประเมินและการควบคุมคุณภาพสินคา
และบริการของสหกรณรานคา 

8 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริม
พัฒนาและสรางเครือขายการเชื่อมโยงธุรกิจระหวาง
สหกรณ กับสหกรณ  สหกรณ กับเอกชน ท้ังในและ
ตางประเทศ 

ระดับความสําเร็จของสรางเครือขายการ 
เชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณกับสหกรณ 
สหกรณกับเอกชน  ท้ ังในประเทศและ 
ตางประเทศ 

9 รวมติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของกลุม เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง 
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ระ ดับคว ามสํ า เ ร็ จ ของการติ ดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงาน 

10 รวมจัดทํา คูมือการปฏิบัติงาน รายงาน และเอกสาร
เผยแพรท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน รายงาน และเอกสารเผยแพร
ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

11 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย  

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    เจาพนักงานธุรการ กลุมงาน  บริการ 
ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณดานการเงินและรานคา สังกัด  กลุมพัฒนาสหกรณบริการ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

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

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ดําเนินการเก่ียวกับงานบันทึกขอมูล และงานพิมพหนังสือ
ราชการ และเอกสารตาง ๆ 

- จํานวนปริมาณเอกสารหรือจํานวน
ขอมูลท่ีบันทึก 

2 ปฏิบัติงานเบื้องตนดานการเงิน บัญชี และวัสดุ - รอยละความถูกตองของการดาํเนินการ 

3 ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานบริหารท่ัวไป
ของหนวยงาน  

- รอยละความถูกตองของการดาํเนินการ 

4 ชวยติดตาม เรงรัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนงาน โครงการและคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน 

- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

5 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    นักวิชาการสหกรณ กลุมงาน บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณดานการเงินและรานคา สังกัด กลุมพัฒนาสหกรณบริการ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ

คุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการสหกรณ การบริหารธุรกิจ การเงิน
และบัญชี ในการปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนาสหกรณบริการ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล ท่ีเก่ียวกับการศึกษาขนาด
ของสหกรณและการดําเนินธุรกิจ เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาการดําเนินงานและธุรกิจของสหกรณบริการ 

ระดับความสําเร็จของการกําหนดแนว
ทางการสงเสริมและพัฒนาการดําเนินงาน
และธุรกิจ ใหเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ
ของสหกรณบริการ 

2 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล เก่ียวกับขอมูลดานการเงิน 
การตลาด การดําเนินธุรกิจ รูปแบบธุรกิจ ท้ังในและ
ตางประเทศ รวมท้ังสรางหรือปรับปรุงระบบเตือนภัย
ลวงหนาใหสหกรณบริการเพ่ือใหทันตอสถานการณใน
ปจจุบัน 

- ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบ
ขอมูลดานการเงิน การตลาด การดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณบริการ 
- ระดับความสําเร็จสรางหรือปรับปรุง
ระบบเตือนภัยลวงหนาใหสหกรณบริการ
ใหทันตอสถานการณ 

3 รวมศึกษา วิเคราะห สภาพคลองทางการเงิน การเสี่ยงภัย
ของการลงทุนในธุรกิจ และการลงทุนของสหกรณบริการ
เพ่ือใหสหกรณสามารถปรับสถานะทางการเงินให
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ 

รอยละของสหกรณบริการท่ีนําแนวทางไป
ใชมีสภาพคลองทางการเงินในระดับดีและ
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ 

4 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล เพ่ือวิเคราะห รูปแบบ
สินคาและบรรจุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคาและ
บริการ ุ

ระดับความสําเร็จของการกําหนดแนว 
ทางการปรับปรุงรูปแบบสินคาและ
บรรจภัณฑ 

5 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล  เพ่ือเสนอแนะการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการขอมูลและพัฒนา
ธุรกิจรวมถึงการเชื่อมโยงระบบขอมูลของสหกรณบริการ
และบูรณาการขอมูลกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

-ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอเสนอแนะ 
การนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการขอมูล
ของสหกรณบริการ 
-ระดับความสํ า เ ร็จของการของการ
สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัยและการเชื่อมโยงระบบขอมูลของ
สหกรณบริการ 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

6 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล  เพื่อวิเคราะห พฤติกรรม
ความตองการ สินคาและบริการ ของผูบริโภคใหสหกรณ
บริการ เพื่อใหทราบถึงความตองการที่แทจริง และสราง
ความพึงพอใจใหกับผูบริโภค 

รอยละของสหกรณบริการ นําแนวทาง
หรื อหลั ก เ กณฑ ไ ป ใ ช ป ร ะกอบกา ร
พิจารณาดําเนินการแลวผูบริโภคมีความ
พึงพอใจในระดับดี 

7 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูล เพ่ือกําหนดหลักเกณฑการ
ประเมินและควบคุมคุณภาพสินคา และบริการของ
สหกรณบริการและเพ่ือควบคุมคุณลักษณะตาง ๆ ของ
สินคา และบริการใหไดมาตรฐาน 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําหลักเกณฑ
การประเมินและการควบคุมคุณภาพสินคา
และบริการของสหกรณบริการ 

8 รวมศึกษา และรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริม
พัฒนาและสรางเครือขายการเชื่อมโยงธุรกิจระหวาง
สหกรณ กับสหกรณ  สหกรณ กับเอกชน ท้ังในและ
ตางประเทศ 

ระดับความสําเร็จของสรางเครือขายการ 
เชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณกับสหกรณ 
สหกรณกับเอกชน  ท้ ังในประเทศและ 
ตางประเทศ 

9 รวมติดตามประเมินผลการดําเนินงานทีอ่ยูในความ
รบัผดิชอบของกลุม เพือ่ใหการปฏิบัตงิานมคีวามถูกตอง 
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ระ ดับคว ามสํ า เ ร็ จ ของการ ติ ดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงาน 

10 รวมจัดทํา คูมือการปฏิบัติงาน รายงาน และเอกสาร
เผยแพรท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน รายงาน และเอกสารเผยแพร
ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

11 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย  

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    เจาพนักงานธุรการ กลุมงาน  บริการ 
ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณดานการเงินและรานคา สังกัด กลุมพัฒนาสหกรณบริการ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

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

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ดําเนินการเก่ียวกับงานบันทึกขอมูล และงานพิมพหนังสือ
ราชการ และเอกสารตาง ๆ 

จํานวนขอมูลท่ีบันทึกหรือรอยละความ
ถูกตองในการพิมพหนังสือราชการ 

2 ปฏิบัติงานเบื้องตนดานการเงิน บัญชี และวัสดุ รอยละความถูกตองหรือระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ 

3 ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานบริหารท่ัวไป
ของหนวยงาน  

รอยละความถูกตองหรือระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ 

4 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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