
กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตร 

และกลมุเกษตรกร 



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    เจาพนักงานธุรการ กลุมงาน  บริการ 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตร 
และกลุมเกษตรกร 

สังกัด  ฝายบริหารท่ัวไป 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

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

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ชวยดําเนินการเกยีวกับการรวบรวมแผนงาน โครงการ ใน 
การจัดทําคําขอต้ังงบประมาณ จัดทํารายงานผล
การปฏิบัติงานของหนวยงาน 

- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
- ระยะเวลาในการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

2 ชวยดําเนินการเก่ียวกับงานการเงิน การบัญชี วัสดุ 
ครุภัณฑ จัดซ้ือจัดจาง และการบริหารงานบุคลของ
หนวยงาน 

รอยละความถูกตองของการดําเนินการ 

3 ชวยดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานบริหาร
ท่ัวไปของหนวยงาน  

รอยละความถูกตองของการดําเนินการ 

4 ชวยควบคุม และติดตามการใชจายงบประมาณของ
หนวยงาน 

รอยละการเบิกจายงบประมาณของ
หนวยงาน 

5 จัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการตาง ๆ ของกอง 
เพ่ือใหการบริหารการประชุมหรืองานพิธีการตาง ๆ นั้น
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน    

จํานวนครั้งในการดําเนินการ 

6 ดําเนินการเก่ียวกับงานบันทึกขอมูล และงานพิมพหนังสือ
ราชการ และเอกสารตาง ๆ 

จํานวนปริมาณเอกสารหรือจํานวนขอมูล
ท่ีบันทึก 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 

1



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป กลุมงาน บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตร 
และกลุมเกษตรกร 

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 ชวยดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานบริหาร
ท่ัวไปของหนวยงาน  

รอยละความถูกตองของการดําเนินการ 
 

4 ชวยควบคุม และติดตามการใชจายงบประมาณของ
หนวยงาน 

รอยละการเบิกจายงบประมาณของ
หนวยงาน 

5 รวมดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการ
ตาง ๆ ของกอง เพ่ือใหการบริหารการประชุมหรืองานพิธี
การตาง ๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
หนวยงาน  

จํานวนครั้งในการดําเนินการ 

6 ชวยติดตาม เรงรัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนงาน โครงการและคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    นักวิชาการสหกรณ กลุมงาน    บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตร 
และกลุมเกษตรกร 

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
ดําเนินการของผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาธุรกิจสหกรณ  ดาน
ธุรกิจขาวของสหกรณ ดานพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ 
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 

3



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    นักวิชาการมาตรฐานสินคา กลุมงาน บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตร 
และกลุมเกษตรกร 

สังกัด กลุมวิจัยและพัฒนาสหกรณ 
ภาคการเกษตร 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ

คุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานดานมาตรฐาน
สินคา และผลิตภัณฑ รวมท้ังการตลาด สําหรับการพัฒนาสหกรณการเกษตรและกลุมเกษตรกร ภายใตการกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง 
ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือสงเสริม และพัฒนา การดําเนิน
ธุรกิจ การพัฒนารูปแบบตลาด ชองทางการตลาดและการขยาย
สวนแบงการตลาด การกระจายสินคา การเชื่อมโยงธุรกิจท้ังใน
และตางประเทศ ของสหกรณภาคการเกษตร กลุมเกษตรกร และ
กลุมอาชีพ 

จํานวนสหกรณ กลุมเกษตรกร และ
กลุมอาชีพท่ีไดรับการสงเสริม สินคา
ประมงและปศุสัตว 

2 พัฒนาปรับปรุง รูปแบบผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑใหแกสหกรณ/
กลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพในสังกัดสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพ่ือให
ไดการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน 

รอยละของสินคาทางการเกษตร และ
ผลิตภัณฑ ท่ีไดรับการสนับสนนุใหได
พัฒนามาตรฐานการผลติภัณฑ และ
มาตรฐานสินคา 

3 รวมศึกษา วิเคราะห และ วิจัย เพ่ือจัดวางระบบและสนับสนุนให
มีการผลิตสินคาทางการเกษตร และผลิตภัณฑ ใหไดมาตรฐาน
การผลิต มาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑตางๆ รวมถึงการรับรอง
และจดทะเบียนสินคาท่ีไดมาตรฐานสินคาสหกรณ ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลสินคา ท่ีไดการรับรองมาตรฐานสินคา
สหกรณ และควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ 

รอยละของสินคาทางการเกษตร และ
ผลิตภัณฑ ท่ีไดรับการสนับสนุนใหมี
การผลิตใหไดมาตรฐานการผลิต และ
มาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑตาง ๆ 
 

4 ใหคําปรึกษาทางวิชาการดานมาตรฐานสินคา และผลิตภัณฑ เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของกลุม 

จํานวนเรื่องในการใหคําปรึกษา 

5 ชวยจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน รายงานและเอกสารเผยแพรท่ี
เก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

จํานวนคูมือปฏิบัติงาน และเอกสาร
เผยแพรท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

6 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 

4



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ กลุมงาน บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตร 
และกลุมเกษตรกร 

สังกัด กลุมวิจัยและพัฒนาสหกรณ 
ภาคการเกษตร 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ

คุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานพัฒนาสินคาและ
ผลิตภัณฑ สําหรับการพัฒนาสหกรณการเกษตรและกลุมเกษตรกร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของ
ผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือสงเสริม และพัฒนา การดําเนิน
ธุรกิจ การพัฒนารูปแบบตลาด ชองทางการตลาดและการขยาย
สวนแบงการตลาด การกระจายสินคา การเชื่อมโยงธุรกิจ ของ
สินคาทางการเกษตร และผลิตภัณฑ  ท้ังในและตางประเทศ ของ
สหกรณภาคการเกษตร กลุมเกษตรกร และกลุมอาชีพ 

จํานวนสหกรณ กลุมเกษตรกร และ
กลุมอาชีพท่ีไดรับการสงเสริม สินคา
ทางการเกษตร 

2 พัฒนาปรับปรุง รูปแบบผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑใหแกสหกรณ/
กลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพในสังกัดสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
เพ่ือใหไดการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหนวยงานภาครัฐหรือ
เอกชน 

รอยละของสินคาทางการเกษตร และ
ผลิตภัณฑ ท่ีไดรับการสนับสนุนใหได
พัฒนามาตรฐานการผลิตภัณฑ และ
มาตรฐานสินคา 

3 รวมจัดวางระบบและสนับสนุนใหมีการผลิตสินคาทางการเกษตร 
และผลิตภัณฑ ใหไดมาตรฐานการผลิต มาตรฐานสินคาและ
ผลิตภัณฑตางๆ รวมถึงการรับรองและจดทะเบียนสินคาท่ีได
มาตรฐานสินคาสหกรณ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลสินคา 
ท่ีไดการรับรองมาตรฐานสินคาสหกรณ และควบคุมคุณภาพ
สินคาและบริการ 

รอยละของสินคาทางการเกษตร และ
ผลิตภัณฑ ท่ีไดรับการสนับสนุนใหมี
การผลิตใหไดมาตรฐานการผลิต และ
มาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑตาง ๆ 
 

4 ใหคําปรึกษาทางวิชาการพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของกลุม 

จํานวนเรื่องในการใหคําปรึกษา 

5 ชวยจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน รายงานและเอกสารเผยแพรท่ี
เก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

จํานวนคูมือปฏิบัติงาน และเอกสาร
เผยแพรท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

6 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    นักวิชาการตลาด กลุมงาน 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตร 
และกลุมเกษตรกร 

สังกัด 

บริหารทั่วไป 

กลุมวิจัยและพัฒนาสหกรณ

ภาคการเกษตร 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัตงิานในฐานะผปูฏิบัตงิานระดบัตน ซ่งึจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ 

อ่นืที่เทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานดานการตลาด และธุรกิจ 
สําหรับการพัฒนาสหกรณการเกษตรและกลุมเกษตรกร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และ 
ปฏิบัติงานอืน่ตามที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัตงิานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
สวนที่ 3 หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษา วิเคราะห และ วิจัย เพ่ือสงเสริม และพัฒนา การ
ดําเนินธุรกิจ การพัฒนารูปแบบตลาด ชองทางการตลาดและการ
ขยายสวนแบงการตลาด การกระจายสินคา การเชื่อมโยงธุรกิจ 
ของสินคาการเกษตร และผลิตภัณฑ  ท้ังในและตางประเทศ ของ
สหกรณภาคการเกษตร กลุมเกษตรกร และกลุมอาชีพ 

จํานวนสหกรณ กลุมเกษตรกร และ
กลุมอาชีพท่ีไดรับการสงเสริม สินคา
การเกษตร และผลิตภัณฑ   

2 รวมศึกษา วิเคราะห และ  วิจัย ขอมูลผลิตภัณฑ พฤติกรรมการ
ผลิตและปริมาณเพาะปลูก และความตองการของตลาด การวิจัย 
ท่ีเก่ียวของกับ สินคาทางการเกษตรและผลิตภัณฑ เพ่ือสงเสริม
และพัฒนาธุรกิจของสหกรณภาคการเกษตร กลุมเกษตรกร และ
กลุมอาชีพ 

ระดับความสํ า เ ร็ จของการศึกษา 
วิเคราะห ขอมูลท่ีเก่ียวของ  

3 ใหคําปรึกษาทางวิชาการทางการตลาด และธุรกิจ เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของกลุม 

จํานวนเรื่องในการใหคําปรึกษา 

4 ชวยจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน รายงานและเอกสารเผยแพรท่ี
เก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

จํานวนคูมือปฏิบัติงาน และเอกสาร
เผยแพรท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

5 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    เจาพนักงานธุรการ กลุมงาน   บริการ 
ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตร 

และกลุมเกษตรกร 
สังกัด กลุมวิจัยและพัฒนาสหกรณภาคการเกษตร 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

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

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ดําเนินการเก่ียวกับงานบันทึกขอมูล และงานพิมพหนังสือ
ราชการ และเอกสารตาง ๆ 

จํานวนขอมูลท่ีบันทึกหรือรอยละความ
ถูกตองในการพิมพหนังสือราชการ 

2 ปฏิบัติงานเบื้องตนดานการเงิน บัญชี และวัสดุ  
 

รอยละความถูกตองหรือระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ 
 

3 ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานบริหารท่ัวไป
ของหนวยงาน  

รอยละความถูกตองหรือระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการ 
 

4 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    นักวิชาการสหกรณ กลุมงาน บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตร 
และกลุมเกษตรกร 

สังกัด กลุมพัฒนาสหกรณการเกษตร 1 
(ดานขาว และพืชไร) 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ

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

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือสงเสริม และพัฒนา การดําเนิน
ธุรกิจ การพัฒนารูปแบบตลาด ชองทางการตลาดและการขยาย
สวนแบงการตลาด การกระจายสินคา การเชื่อมโยงธุรกิจ ของ
สินคาขาว พืชไร และผลิตภัณฑ  ท้ังในและตางประเทศ ของ
สหกรณภาคการเกษตร กลุมเกษตรกร และกลุมอาชีพ 
 

จํานวนสหกรณ กลุมเกษตรกร และ
กลุมอาชีพท่ีไดรับการสงเสริม สินคา
ขาวและพืชไร 

2 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับ ขาว พืชไร และ
ผลิตภัณฑ เชน ขอมูลผลิตภัณฑ พฤติกรรมการผลิตและปริมาณ
เพาะปลูก และความตองการของตลาด เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
ธุรกิจของสหกรณภาคการเกษตร กลุมเกษตรกร และกลุมอาชีพ 

ระดับความสํ า เ ร็ จของการศึกษา 
วิเคราะห ขอมูลท่ีเก่ียวของ  

3 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล  เพ่ือสรางระบบเตือนภัยลวงหนา
สินคาดานขาว พืชไร และผลิตภัณฑ ของสหกรณภาคการเกษตร 
กลุมเกษตรกร และกลุมอาชีพ 

ระดับความสําเร็จของการกําหนดแนว
ทางการสรางระบบเตือนภัยลวงหนา
สินคาดานขาว พืชไร 

4 รวมจัดวางระบบและสนับสนุนใหมีการผลิตสินคาขาว พืชไร และ
ผลิตภัณฑ ใหไดมาตรฐานการผลิต มาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑ
ตางๆ รวมถึงการรับรองและจดทะเบียนสินคาท่ีไดมาตรฐานสินคา
สหกรณ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลสินคา ท่ีไดการรับรอง
มาตรฐานสินคาสหกรณ และควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ 

รอยละของสินคาขาว พืชไร  และ
ผลิตภัณฑ ท่ีไดรับการสนับสนุนใหมี
การผลิตใหไดมาตรฐานการผลิต และ
มาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑตาง ๆ 
 

5 รวมศึกษาพัฒนาจัดทําระบบการดําเนินธุรกิจสินคาขาว พืชไร 
และผลิตภัณฑผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

รอยละความสําเร็จของการศึกษา
พัฒนาจัดวางระบบการดําเนินธุรกิจ
สินคาขาว พืชไร และผลิตภัณฑผาน
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

6 รวมศึกษาและวิเคราะหขอมูล เก่ียวกับการกําหนดแผนกลยุทธ
และการประเมินความเสี่ยง เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมและ
พัฒนาการดําเนินธุรกิจของสหกรณดานขาว พืชไร และผลิตภัณฑ 

ระดับความสําเร็จของการกําหนดแผน
กลยุทธและการประเมินความเสี่ยง 
เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมและ
พัฒนาการดําเนินธุรกิจของสหกรณ
ดานขาว พืชไร และผลิตภัณฑ 

7 ชวยจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน รายงานและเอกสารเผยแพรท่ี
เก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

จํานวนคูมือปฏิบัติงาน และเอกสาร
เผยแพรท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ   

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    นักวิชาการเกษตร กลุมงาน บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตร 

และกลุมเกษตรกร 
สังกัด กลุมพัฒนาสหกรณการเกษตร 1 

(ดานขาว และพืชไร) 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน งจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิ

อ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการเกษตร เชน การปรับปรุง บํารุงพันธุ การ
ขยายพันธุ การคัดพันธุตานทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรุงวิธีการผลิต การใชปุย การเก็บรักษาผลผลิตจากขาว พืช
ไร เปนตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือสงเสริม และพัฒนา การดําเนิน

ธุรกิจ การพัฒนารูปแบบตลาด ชองทางการตลาดและการขยาย
สวนแบงการตลาด การกระจายสินคา การเชื่อมโยงธุรกิจ ของ
สินคาขาว พืชไร และผลิตภัณฑ  ท้ังในและตางประเทศ ของ
สหกรณภาคการเกษตร กลุมเกษตรกร และกลุมอาชีพ 

จํานวนสหกรณ กลุมเกษตรกร และ
กลุมอาชีพท่ีไดรับการสงเสริม สินคา
ขาวและพืชไร 

2 รวมพัฒนาปรับปรุง รูปแบบผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑใหแก
สหกรณ/กลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพในสังกัดสหกรณ/กลุม
เกษตรกร เพ่ือใหไดการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหนวยงาน
ภาครัฐหรือเอกชน 

รอยละของสินคาขาว พืชไร และ
ผลิตภัณฑ ท่ีไดรับการสนับสนนุใหได
พัฒนามาตรฐานการผลติภัณฑ และ
มาตรฐานสินคา 

3 รวมศึกษา วิเคราะห และ วิจัย เพ่ือจัดวางระบบและสนับสนุนให
มีการผลิตสินคาขาว พืชไร และผลิตภัณฑ ใหไดมาตรฐานการ
ผลิต มาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑตางๆ รวมถึงการรับรองและ
จดทะเบียนสินคาท่ีไดมาตรฐานสินคาสหกรณ ตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผล และควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ 

รอยละของสินคาขาว พืชไร  และ
ผลิตภัณฑ ท่ีไดรับการสนับสนุนใหมี
การผลิตใหไดมาตรฐานการผลิต และ
มาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑตาง ๆ 
 

4 รวมศึกษาและวิเคราะห ขอมูล ดานขาว พืชไร และผลิตภัณฑ 
เพ่ือสงเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณภาคการเกษตร กลุม
เกษตรกร และกลุมอาชีพ 

ระดับความสํ า เ ร็ จของการศึกษา 
วิเคราะห ขอมูลดานขาว พืชไร และ
ผลิตภัณฑ เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
ธุรกิจของสหกรณภาคการเกษตร กลุม
เกษตรกร และกลุมอาชีพ 

6 ใหคําปรึกษาทางวิชาการเกษตร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกลุม จํานวนเรื่องในการใหคําปรึกษา 

7 ชวยจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน รายงานและเอกสารเผยแพรท่ี
เก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

จํานวนคูมือปฏิบัติงาน และเอกสาร
เผยแพรท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    เจาพนักงานธุรการ กลุมงาน         บริการ 
ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตร 

และกลุมเกษตรกร 
สังกัด กลุมพัฒนาสหกรณการเกษตร 1 

(ดานขาว และพืชไร) 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยใช

ความรู 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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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    นักวิชาการสหกรณ กลุมงาน    บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตร 
และกลุมเกษตรกร 

สังกัด  กลุมพัฒนาสหกรณการเกษตร 2  
(ดานยางพารา ปาลมน้ํามัน และพืชสวน) 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ

คุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการสหกรณ เศรษฐศาสตร การบริหารธุรกิจ 
การเงินและการบัญชี  ในการปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนาสหกรณการเกษตรดานยางพารา ปาลมน้ํามัน และพืช
สวน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือสงเสริม และพัฒนา การดําเนิน
ธุรกิจ การพัฒนารูปแบบตลาด ชองทางการตลาดและการขยาย
สวนแบงการตลาด การกระจายสินคา การเชื่อมโยงธุรกิจ ของ
ยางพารา ปาลมน้ํามัน พืชสวน และผลิตภัณฑ ท้ังในและ
ตางประเทศ ของสหกรณภาคการเกษตร กลุมเกษตรกร และ
กลุมอาชีพ 
 

จํานวนสหกรณ กลุมเกษตรกร และ
กลุมอาชีพท่ีไดรับการสงเสริม ดาน
ยางพารา ปาลมน้ํามัน และพืชสวน 

2 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับ ยางพารา ปาลม
น้ํามัน พืชสวน และผลิตภัณฑ เชน ขอมูลผลิตภัณฑ พฤติกรรม
การผลิตและปริมาณเพาะปลูก และความตองการของตลาด เพ่ือ
สงเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณภาคการเกษตร กลุม
เกษตรกร และกลุมอาชีพ 

ระดับความสํ า เ ร็ จของการศึกษา 
วิเคราะห ขอมูลท่ีเก่ียวของ  

3 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล  เพ่ือสรางระบบเตือนภัยลวงหนา
ยางพารา ปาลมน้ํามัน และพืชสวน รวมท้ังผลิตภัณฑ ของ
สหกรณภาคการเกษตร กลุมเกษตรกร และกลุมอาชีพ 

ระดับความสําเร็จของการกําหนดแนว
ทางการสรางระบบเตือนภัยลวงหนา
ยางพารา ปาลมน้ํามัน และพืชสวน 

4 รวมจัดวางระบบและสนับสนุนให มีการผลิตสินคาเก่ียวกับ 
ยางพารา ปาลมน้ํามัน พืชสวน และผลิตภัณฑ ใหไดมาตรฐาน
การผลิต มาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑตางๆ รวมถึงการรับรอง
และจดทะเบียนสินคาท่ีไดมาตรฐานสินคาสหกรณ ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลสินคา ท่ีไดการรับรองมาตรฐานสินคา
สหกรณ และควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ 

รอยละของสินคาขาว พืชไร  และ
ผลิตภัณฑ ท่ีไดรับการสนับสนุนใหมี
การผลิตใหไดมาตรฐานการผลิต และ
มาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑตาง ๆ 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

5 รวมศึกษาพัฒนาจัดทําระบบการดําเนินธุรกิจสินคาเก่ียวกับ 
ยางพารา ปาลมน้ํามัน พืชสวน และผลิตภัณฑผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

รอยละความสําเร็จของการศึกษา
พัฒนาจัดวางระบบการดําเนินธุรกิจ
สินคาขาว พืชไร และผลิตภัณฑผาน
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

6 รวมศึกษาและวิเคราะหขอมูล เก่ียวกับการกําหนดแผนกลยุทธ
และการประเมินความเสี่ยง เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมและ
พัฒนาการดําเนินธุรกิจของสหกรณดานยางพารา ปาลมน้ํามัน 
พืชสวน และผลิตภัณฑ 

ระดับความสําเร็จของการกําหนดแผน
กลยุทธและการประเมินความเสี่ยง 
เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมและ
พัฒนาการดําเนินธุรกิจของสหกรณ
ดานยางพารา ปาลมน้ํามัน พืชสวน 
และผลิตภัณฑ 

7 ชวยจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน รายงานและเอกสารเผยแพรท่ี
เก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

จํานวนคูมือปฏิบัติงาน และเอกสาร
เผยแพรท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    นักวิชาการสหกรณ กลุมงาน    บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตร 
และกลุมเกษตรกร 

สังกัด  กลุมพัฒนาสหกรณประมงและปศุสัตว 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ

คุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการสหกรณ เศรษฐศาสตร การบริหารธุรกิจ 
การเงินและการบัญชี  ในการปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนาสหกรณการเกษตรดานประมงและปศุสัตว ภายใตการ
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความ
ถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือสงเสริม และพัฒนา การดําเนิน
ธุรกิจ การพัฒนารูปแบบตลาด ชองทางการตลาดและการขยาย
สวนแบงการตลาด การกระจายสินคา การเชื่อมโยงธุรกิจ ของ
สินคาประมง ปศุสัตว และผลิตภัณฑ  ท้ังในและตางประเทศ ของ
สหกรณภาคการเกษตร กลุมเกษตรกร และกลุมอาชีพ 

จํานวนสหกรณ กลุมเกษตรกร และ
กลุมอาชีพท่ีไดรับการสงเสริม ดาน
ประมง ปศุสัตว และผลิตภัณฑ   

2 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับ ประมง ปศุสัตว และ
ผลิตภัณฑ เชน ขอมูลผลิตภัณฑ พฤติกรรมการผลิตและปริมาณ
ผลผลิตจากการทําประมงและปศุสัตว และความตองการของ
ตลาด เพ่ือสงเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณภาคการเกษตร 
กลุมเกษตรกร และกลุมอาชีพ 

ระดับความสํ า เ ร็ จของการศึกษา 
วิเคราะห ขอมูลท่ีเก่ียวของ  

3 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล  เพ่ือสรางระบบเตือนภัยลวงหนา
สําหรับการประมง ปศุสัตว และผลิตภัณฑ ของสหกรณภาค
การเกษตร กลุมเกษตรกร และกลุมอาชีพ 

ระดับความสําเร็จของการกําหนดแนว
ทางการสรางระบบเตือนภัยลวงหนา
การประมงและปศุสัตว 

4 รวมจัดวางระบบและสนับสนุนใหมีการผลิตสินคาเก่ียวกับ ประมง 
ปศุสัตว และผลิตภัณฑ ใหไดมาตรฐานการผลิต มาตรฐานสินคา
และผลิตภัณฑตางๆ รวมถึงการรับรองและจดทะเบียนสินคาท่ีได
มาตรฐานสินคาสหกรณ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลสินคา 
ท่ีไดการรับรองมาตรฐานสินคาสหกรณ และควบคุมคุณภาพ
สินคาและบริการ 

รอยละของสินคาประมง ปศุสัตว และ
ผลิตภัณฑ ท่ีไดรับการสนับสนุนใหมี
การผลิตใหไดมาตรฐานการผลิต และ
มาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑตาง ๆ 

5 รวมศึกษาพัฒนาจัดทําระบบการดําเนินธุรกิจสินคาเก่ียวกับ ประมง
ปศุสัตว และผลิตภัณฑ ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

รอยละความสําเร็จของการศึกษาพัฒนา
จัดวางระบบการดําเนินธุรกิจสินคา
ประมง ปศุสัตว และผลิตภัณฑผาน
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

6 รวมศึกษาและวิเคราะหขอมูล เก่ียวกับการกําหนดแผนกลยุทธ
และการประเมินความเสี่ยง เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมและ
พัฒนาการดําเนินธุรกิจของสหกรณดานประมง ปศุสัตว และ
ผลิตภัณฑ 

ระดับความสําเร็จของการกําหนดแผน
กลยุทธและการประเมินความเสี่ยง เพ่ือ
เป นแนวทางในการส ง เสริ มและ
พัฒนาการดําเนินธุรกิจของสหกรณ
ดานประมง ปศุสัตว และผลิตภัณฑ 

7 ชวยจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน รายงานและเอกสารเผยแพรท่ี
เก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

จํานวนคูมือปฏิบัติงาน และเอกสาร
เผยแพรท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ   

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    นักวิชาการเกษตร กลุมงาน    บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุม

เกษตรกร 
สังกัด  กลุมพัฒนาสหกรณประมงและปศุสัตว 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับไมต่ํากวาปริญญาหรือ

เทียบเทาท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการเกษตร เชน การปรับปรุง บํารุงพันธุ การขยายพันธุ การคัดพันธุ การ
ตานทานโรคและศัตรู การปรับปรุงวิธีการประมงและปศุสัตว อาหารสัตว การแปรรูปผลผลิตจากประมงและปศุสัตว 
เปนตน ในการปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนาสหกรณการเกษตรดานประมงและปศุสัตว ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือสงเสริม และพัฒนา การดําเนิน
ธุรกิจ การพัฒนารูปแบบตลาด ชองทางการตลาดและการขยาย
สวนแบงการตลาด การกระจายสินคา การเชื่อมโยงธุรกิจ ของ
ประมง ปศุสัตว และผลิตภัณฑ  ท้ังในและตางประเทศ ของ
สหกรณภาคการเกษตร กลุมเกษตรกร และกลุมอาชพี 

จํานวนสหกรณ กลุมเกษตรกร และ
กลุมอาชีพท่ีไดรับการสงเสริม ดาน
ประมง  ปศุสัตว และผลิตภัณฑ   

2 รวมพัฒนาปรับปรุง รูปแบบผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑใหแก
สหกรณ/กลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพในสังกัดสหกรณ/กลุม
เกษตรกร เพ่ือใหไดการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหนวยงาน
ภาครัฐหรือเอกชน 

รอยละของสินคา ประมง  ปศุสัตว และ
ผลิตภัณฑ ท่ีไดรับการสนับสนนุใหได
พัฒนามาตรฐานการผลติภัณฑ และ
มาตรฐานสินคา 

3 รวมศึกษา วิเคราะห และ วิจัย เพ่ือจัดวางระบบและสนับสนุนให
มีการผลิตสินคาประมง ปศุสัตวและผลิตภัณฑ ใหไดมาตรฐานการ
ผลิต มาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑตางๆ รวมถึงการรับรองและ
จดทะเบียนสินคาท่ีไดมาตรฐานสินคาสหกรณ ตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผล และควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ 

รอยละของสินคาประมง  ปศุสัตวและ
ผลิตภัณฑ ท่ีไดรับการสนับสนุนใหมี
การผลิตใหไดมาตรฐานการผลิต และ
มาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑตาง ๆ 
 

4 รวมศึกษาและวิเคราะห ขอมูล ดานประมง ปศุสัตว และ
ผลิตภัณฑ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณภาค
การเกษตร กลุมเกษตรกร และกลุมอาชีพ 

ระดั บความสํ า เร็ จของการศึกษา 
วิเคราะห ขอมูลดานประมง ปศุสัตว 
และผลิตภัณฑ เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
ธุรกิจของสหกรณภาคการเกษตร กลุม
เกษตรกร และกลุมอาชีพ 

6 ใหคําปรึกษาทางวิชาการเกษตร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกลุม จํานวนครั้งการใหคําปรึกษา 

7 ชวยจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน รายงานและเอกสารเผยแพรท่ี
เก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

จํานวนคูมือปฏิบัติงาน และเอกสาร
เผยแพรท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    นักวิชาการสหกรณ กลุมงาน    บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตร 
และกลุมเกษตรกร 

สังกัด  กลุมพัฒนาสหกรณโคนมและโคเนื้อ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ

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

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือสงเสริม และพัฒนาการดําเนิน
ธุรกิจ การพัฒนารูปแบบตลาด ชองทางการตลาดและการขยาย
สวนแบงการตลาด การกระจายสินคา การเชื่อมโยงธุรกิจ ของ
สินคาโคนม โคเนื้อ และผลิตภัณฑ  ท้ังในและตางประเทศ ของ
สหกรณภาคการเกษตร กลุมเกษตรกร และกลุมอาชีพ 

จํานวนสหกรณ กลุมเกษตรกร และ
กลุมอาชีพท่ีไดรับการสงเสริม ดาน
โคนม โคเนื้อ 

2 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับ โคนม โคเนื้อ และ
ผลิตภัณฑ เชน ขอมูลผลิตภัณฑ พฤติกรรมการผลิตและปริมาณ
ผลผลิตจากโคนม โคเนื้อ และความตองการของตลาด เพ่ือ
สงเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณภาคการเกษตร กลุมเกษตรกร 
และกลุมอาชีพ 
 

ระดับความสํ า เ ร็ จของการศึกษา 
วิเคราะห ขอมูลท่ีเก่ียวของ  

3 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล  เพ่ือสรางระบบเตือนภัยลวงหนา   
โคนม โคเนื้อ รวมท้ังผลิตภัณฑ ของสหกรณภาคการเกษตร กลุม
เกษตรกร และกลุมอาชีพ 

ระดับความสําเร็จของการกําหนดแนว
ทางการสรางระบบเตือนภัยลวงหนา
โคนม โคเนื้อ 

4 รวมจัดวางระบบและสนับสนุนใหมีการผลิตสินคาเก่ียวกับ โคนม
โคเนื้อ และผลิตภัณฑ ใหไดมาตรฐานการผลิต มาตรฐานสินคา
และผลิตภัณฑตางๆ รวมถึงการรับรองและจดทะเบียนสินคาท่ีได
มาตรฐานสินคาสหกรณ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลสินคา 
ท่ีไดการรับรองมาตรฐานสินคาสหกรณ และควบคุมคุณภาพ
สินคาและบริการ 

รอยละของสินคาโคนม โคเนื้อ และ
ผลิตภัณฑ ท่ีไดรับการสนับสนุนใหมี
การผลิตใหไดมาตรฐานการผลิต และ
มาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑตาง ๆ 
 

5 รวมศึกษาพัฒนาจัดทําระบบการดําเนินธุรกิจสินคาเก่ียวกับ โคนม
โคเนื้อ และผลิตภัณฑ ผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 

รอยละความสําเร็จของการศึกษาพัฒนา
จัดวางระบบการดําเนินธุรกิจสินคา
โคนม โคเนื้อ และผลิตภัณฑผานระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

6 รวมศึกษาและวิเคราะหขอมูล เก่ียวกับการกําหนดแผนกลยุทธ
และการประเมินความเสี่ยง เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมและ
พัฒนาการดําเนินธุรกิจของสหกรณดานโคนม โคเนื้อ และ
ผลิตภัณฑ 

ระดับความสําเร็จของการกําหนดแผน
กลยุทธและการประเมินความเสี่ยง เพ่ือ
เป นแนวทางในการส ง เสริ มและ
พัฒนาการดําเนินธุรกิจของสหกรณ
ดานโคนม โคเนื้อ และผลิตภัณฑ 

7 ชวยจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน รายงานและเอกสารเผยแพรท่ี
เก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

จํานวนคูมือปฏิบัติงาน และเอกสาร
เผยแพรท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ   

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    นักวิชาการเกษตร กลุมงาน    บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตร 

และกลุมเกษตรกร 
สังกัด  กลุมพัฒนาสหกรณโคนมและโคเนื้อ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ

คุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการเกษตร เชน การปรับปรุง บํารุงพันธุ การ
ขยายพันธุ การคัดพันธุ การตานทานโรคและศัตรู วิธีการเลี้ยง อาหารสัตว การแปรรูปผลผลิต จากโคนม โคเนื้อ เปนตน 
ในการปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนาสหกรณการเกษตรดาน โคนม โคเนื้อ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของ
ผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ 
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือสงเสริม และพัฒนา การดําเนิน
ธุรกิจ การพัฒนารูปแบบตลาด ชองทางการตลาดและการขยาย
สวนแบงการตลาด การกระจายสินคา การเชื่อมโยงธุรกิจ ของโคนม
โคเนื้อ และผลิตภัณฑ  ท้ังในและตางประเทศ ของสหกรณภาค
การเกษตร กลุมเกษตรกร และกลุมอาชีพ 

จํานวนสหกรณ กลุมเกษตรกร และ
กลุมอาชีพท่ีไดรับการสงเสริม ดาน
โคนม โคเนื้อ 

2 รวมพัฒนาปรับปรุง รูปแบบผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑใหแก
สหกรณ/กลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพในสังกัดสหกรณ/กลุม
เกษตรกร เพ่ือใหไดการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหนวยงาน
ภาครัฐหรือเอกชน 

รอยละของสินคา โคนมโคเนื้อ  และ
ผลิตภัณฑ ท่ีไดรับการสนับสนนุใหได
พัฒนามาตรฐานการผลติภัณฑ และ
มาตรฐานสินคา 

3 รวมศึกษา วิเคราะห และ วิจัย เพ่ือจัดวางระบบและสนับสนุนให
มีการผลิตสินคาโคนม โคเนื้อ และผลิตภัณฑ ใหไดมาตรฐาน
การผลิต มาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑตางๆ รวมถึงการรับรอง
และจดทะเบียนสินคาท่ีไดมาตรฐานสินคาสหกรณ ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผล และควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ 

รอยละของสินคาโคนม โคเนื้อ และ
ผลิตภัณฑ ท่ีไดรับการสนับสนุนใหมี
การผลิตใหไดมาตรฐานการผลิต และ
มาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑตาง ๆ 
 

4 รวมศึกษาและวิเคราะห ขอมูลดานโคนม โคเนื้อ และผลิตภัณฑ 
เพ่ือสงเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณภาคการเกษตร กลุม
เกษตรกร และกลุมอาชีพ 

ระดั บความสํ า เร็ จของการศึกษา 
วิเคราะห ขอมูลดานโคนม โคเนื้อ และ
ผลิตภัณฑ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ
ของสหกรณภาคการเกษตร กลุ ม
เกษตรกร และกลุมอาชีพ 

5 ใหคําปรึกษาทางวิชาการเกษตร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกลุม จํานวนครั้งการใหคําปรึกษา 

6 ชวยจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน รายงานและเอกสารเผยแพรท่ี
เก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

จํานวนคูมือปฏิบัติงาน และเอกสาร
เผยแพรท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    นักวิชาการสหกรณ กลุมงาน บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตร 
และกลุมเกษตรกร 

สังกัด กลุมพัฒนากลุมเกษตรกร 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ

คุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการสหกรณ เศรษฐศาสตร การ
บริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชี เพ่ือปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนาสหกรณกลุมเกษตรกร ภายใตการกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง 
ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ ื่อกําหนดแนวทางการสงเสริม 
อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณใหแกบุคลากร กลุม
เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป 

 ระดับความสําเร็จของการกําหนด
แนวทางสงเสริม อุดมการณ หลักการ 
และวิธีการสหกรณใหแกบุคลากร กลุม
เกษตรกร และประชาชนท่ัวไป 

2 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือกําหนดวิธีการจัดตั้งกลุม
เกษตรกร และจัดการมาตรฐานกลุมเกษตรกร 

- ระดับความสําเร็จของการศึกษา การ
รวบรวมขอมูล เพ่ือกําหนดวิธีการจัดตั้ง
กลุมเกษตรกร และจัดการมาตรฐาน
กลุมเกษตรกร 
- ระดับความสําเร็จของการกําหนด
วิธีการจัดตั้งกลุมเกษตรกรและการจัด
มาตรฐานกลุมเกษตรกร 

3 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือกําหนดแนวทาง 
การสงเสริมและพัฒนากลุมเกษตรกร โดยใชอุดมการณ หลักการ 
และวิธีการสหกรณ เพ่ือใหเปนท่ีพ่ึงของมวลสมาชิก 

- ระดับความสําเร็จของการศึกษา 
รวบรวมขอมูล เพ่ือกําหนดแนว
ทางการสงเสริมและพัฒนากลุม
เกษตรกร โดยใชอุดมการณ หลักการ 
และวิธีการสหกรณ 
- ระดับความสําเร็จของการกําหนด 
แนวทางการสงเสริมและพัฒนากลุม
เกษตรกร 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

4 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของ
กลุมเกษตรกรภายหลังการจัดตั้ง 

- ระดับความสําเร็จของการศึกษา 
รวบรวมขอมูล ตาง ๆ เพ่ือใชในการ
พัฒนาการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร 
- รอยละความสําเร็จของการติดตามผล
การดําเนินงานของกลุมเกษตรกร
ภายหลังการจัดตั้ง 

5 รวมดําเนินการจัดประชุมการพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวาง
กลุมเกษตรกร 

- จํานวนครั้งในการจัดประชุมการ
พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวาง
กลุมเกษตรกร 

6 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือติดตามการแกไขปญหา
ขอบกพรองในการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร 

- รอยละความสําเร็จของการแกไข
ปญหาขอบกพรองในการดําเนินงาน
ของกลุมเกษตรกร 
- รอยละความสําเร็จของการติดตาม
การแกไขปญหาขอบกพรองในการ
ดําเนินงานของกลุมเกษตรกร 

7 รวมศึกษาและรวบรวมขอมูล เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ และ
ดําเนินการคัดเลือกกลุมเกษตรกร และบุคลากรดีเดนในขบวนการ
กลุมเกษตรกร 

- ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
หลักเกณฑการคัดเลือกกลุมเกษตรกร 
และบุคลากรดีเดนในขบวนการกลุม
เกษตรกร 
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
คัดเลือกกลุมเกษตรกรดีเดน 
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
คัดเลือกบุคลากรดีเดนในขบวนการ
กลุมเกษตรกร 

8 ชวยจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน รายงานและเอกสารเผยแพร 
ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

จํานวนคูมือปฏิบัติงาน และเอกสาร
เผยแพรท่ีเก่ียวของกับภารกิจของกลุม 

9 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ กลุมงาน   บริการ 
ช่ือหนวยงาน  กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตร 

และกลุมเกษตรกร 
สังกัด      กลุมพัฒนากลุมเกษตรกร 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

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

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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