
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร   กลุมงาน บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัด กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ

คุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานดานขอมูล
สารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ MIS (Management Information System) และบริหารคลังขอมูล ภายใตการ
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความ
ถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ชวยศึกษา วิเคราะห วางแผน ออกแบบ พัฒนา ระบบสารสนเทศ 
MIS (Management Information System) ของกรมและ
ของสหกรณ 

ระดับความสําเร็จของระบบ MIS ท่ี
สนับสนุนการปฏิบัติงานดานตาง ๆ 
อยางมีประสิทธิภาพ 

2 ชวยดูแล พัฒนา ระบบคอมพิวเตอร ฐานขอมูล เพ่ือใหระบบงาน
คอมพิวเตอรของกรม สหกรณ กลุมเกษตรกรทันสมัยและ
ตอบสนองการปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
พัฒนา ระบบงานท่ีเก่ียวของ 

3 รวมตรวจสอบและแกไขปญหาการใชงานโปรแกรมระบบงาน
ใหกับหนวยงานท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 

จํานวนครั้งในการแกปญหาหารใช
งาน 

4 รวมจัดระบบและวางแผนการประมวลผลขอมูลดวยเครื่องจักร
ประมวลผล หรือการเขียนคําสั่งใหเครื่องจักรประมวลผล
ทํางาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวนครั้งในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดวยเครื่องจักรประมวลผล 
หรือการเขียนคําสั่ง 

5 รวมรวบรวมขอมูล วิเคราะหความตองการของระบบงานประยุกต
และระบบขอมูลของกรมท่ีไม ซับซอน เ พ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศ MIS (Management Information System) ของกรม
ใหตรงตามความตองการลักษณะการใชงานของหนวยงาน
รวมถึงระบบการแลกเปลี่ยนขอมูล ระบบฐานขอมูล และระบบ
คลังขอมูล 

ระดับความสําเร็จการรวบรวมขอมูล 
หรือการวิเคราะหความตองการ  

6 รวมจัดทําและควบคุมดูแลระบบฐานขอมูลสารสนเทศของกรม  มีฐานขอมูลถูกตอง ครบถวน 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 

1



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ กลุมงาน บริการ 
ช่ือหนวยงาน  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัด กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ 

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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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร   กลุมงาน บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัด กลุมวิเคราะหและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืน

ท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานดานการวิเคราะหและวางระบบ
ขอมูล การพัฒนาระบบงานบนเครือขายอินเตอรเน็ต และอินทราเน็ตหรือระบบฐานขอมูลของกรม  โปรแกรม
ระบบงาน/ประยุกต ระบบเว็บไซด ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ภายใตการกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง 
ครบถวน และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ชวยศึกษา วิเคราะห วางแผน ออกแบบ พัฒนา ระบบขอมูล การ
พัฒนาระบบงานบนเครือขายอินเตอรเน็ต และอินทราเน็ตหรือ
ระบบฐานขอมูล ของกรม  โปรแกรมระบบงาน/ประยุกต ระบบ
เว็บไซด ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
อ่ืนของกรมและของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบ 

2 ชวยดูแล พัฒนา ระบบคอมพิวเตอร ฐานขอมูล เพ่ือใหระบบงาน
คอมพิวเตอรของกรม สหกรณ กลุมเกษตรกรทันสมัยและ
ตอบสนองการปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
พัฒนาระบบงานท่ีเก่ียวของ 

3 สนับสนุน การบํารุงรักษา ปรับปรุง ระบบงานและระบบ
ฐานขอมูล และระบบประมวลผลขอมูล ใหมีความพรอม 
ทันสมัยและรองรับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป 

จํานวนระบบท่ีมีความพรอมในการ
ใชงาน 

4 ตรวจสอบและแกไขปญหาการใชงานโปรแกรมระบบงานใหกับ
หนวยงานท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 

จํานวนครั้งในการแกปญหาหารใช
งาน 

5 จัดทําคูมือ เอกสาร บทความ ในการใชโปรแกรมระบบงาน/
ประยุกต การใหความรู  แกผู ใชคอมพิวเตอร โปรแกรม
ระบบงาน/ประยุกต ภายองคกร 

จํานวนคูมือ เอกสาร 

6 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ กลุมงาน   บริการ 
ช่ือหนวยงาน  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัด      กลุมวิเคราะหและพัฒนาเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร 

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 

4



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร    กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัด     กลุมพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

และการสื่อสาร 
สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืน
ท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานดานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
และอินทราเน็ต ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ภายใตการกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง 
ครบถวน และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ชวยศึกษา ออกแบบ วางแผน และจัดทําระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร ระบบเครือขายอ่ืน คอมพิวเตอรและอุปกรณอ่ืนท่ี
เก่ียวของ ของกรม เพ่ือการสื่อสารและพัฒนางาน กรม  สหกรณ 
กลุมเกษตรกร และกลุมลักษณะอ่ืนๆ 

ระดับความสําเร็จของการใชงาน
ระบบเครือขาย หรือ คอมพิวเตอร 
และอุปกรณ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย 

2 ชวยดูแล บํารุงรักษา ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบเว็บไซด 
ระบบอีเมล เพ่ือใหระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรม ได
ทันสมัยและตอบสนองการปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ดูแล  บํ า รุ ง รั กษา   ของระบบ ท่ี
เก่ียวของ 

3 ตรวจสอบและแกไขปญหาการใชงานโปรแกรมระบบงานใหกับ
หนวยงานท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 

จํานวนครั้งในการแกปญหาการใช
งาน 

4 จัดระบบและวางแผนการประมวลผลขอมูลดวยเครื่องจักร
ประมวลผล หรือการเขียนคําสั่งใหเครื่องจักรประมวลผล
ทํางาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวนครั้งในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดวยเครื่องจักรประมวลผล 
หรือการเขียนคําสั่ง 

5 ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงาน เก่ียวกับการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบงานประยุกต 
รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยของแตละระบบ การเลือกใช
อุปกรณและสื่อตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการพัฒนางานดาน
คอมพิวเตอรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

6 จัดทําคูมือใหความรูทางดานเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับภารกิจของกลุม 
และการใชงานตางๆ แกผูใชคอมพิวเตอร ระบบงาน ภายองคกร 

จํานวนครั้งของการใชงาน 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาหนาท่ีเครื่องคอมพิวเตอร กลุมงาน  เทคนิค 

ช่ือหนวยงาน  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัด  กลุมพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
การสื่อสาร 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยใช
ความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับดานเทคโนโลยี  ฮารดแวร ซอฟทแวร และระบบเครือขาย 
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ชวยดูแลการ แกไขปญหาและบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร 
และอุปกรณตอพวงตาง ๆ รวมท้ังใหคําแนะนําในดานการใช
เครื่องคอมพิวเตอร การใชงานโปรแกรม  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

2 ชวยดูแล บํารุงรักษา ระบบเครือขายคอมพิวเตอรขององคกร 
อาทิ ระบบ LAN WIFI  อีเมล อินเตอรเน็ต อินทราเน็ต และ
อุปกรณตอพวงตาง ๆ พรอมท้ังติดตั้งสายเคเบิลเพ่ือเชื่อมตอ
เครือขายคอมพิวเตอรในหนวยงาน 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

3 รวมดูแลวางแผน รักษาความปลอดภัยและปองกันภัยคุกคาม 
ในการใชงานคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย ระบบเวปไซต 
อินทราเน็ต ของกรม 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

4 รวมใหความรูเก่ียวกับการใชงานโปรแกรมหรือซอฟทแวรตางๆ 
แกผูใชงาน 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

5 รวมจัดเตรียมคูมือ เอกสารเผยแพร การใชงานคอมพิวเตอร 
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

6 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ กลุมงาน   บริการ 
ช่ือหนวยงาน  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัด      กลุมพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร

และการสื่อสาร 

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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