
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ 



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป กลุมงาน บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ สังกัด ฝายบริหารท่ัวไป 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ โดยใชความรู ความสามารถ 
ในดานการจัดการท่ัวไป ธุรการ สารบรรณ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกําหนด 

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 ชวยควบคุม และติดตามการใชจายงบประมาณของ
หนวยงาน 

รอยละการเบิกจายงบประมาณของ
หนวยงาน 

5 ชวยดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการ
ตาง ๆ ของกอง เพ่ือใหการบริหารการประชุมหรืองาน
พิธีการตาง ๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
หนวยงาน  

รอยละความถูกตองของการดําเนินการ 

6 ชวยติดตาม เรงรัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนงาน โครงการและคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไป กลุมงาน บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ สังกัด ฝายบริหารท่ัวไป 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ โดยใชความรู ความสามารถ 
ในดานการจัดการท่ัวไป ธุรการ สารบรรณ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ดําเนินการเก่ียวกับการรวบรวมแผนงาน โครงการ ในการ
จัดทําคําขอตั้งงบประมาณ จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
และคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 

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 

รอยละความถูกตองของการดําเนินการ 

6 ติดตาม เรงรัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนงาน โครงการและคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ กลุมงาน บริการ 

ช่ือหนวยงาน  สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ สังกัด ฝายบริหารท่ัวไป 

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 ชวยดําเนินการเก่ียวกับการรวบรวมแผนงาน โครงการ ใน
การจัดทําคําขอต้ังงบประมาณ จัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 

- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
- ระยะเวลาในการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

2 ชวยดําเนินการเก่ียวกับงานการเงิน การบัญชี วัสดุ 
ครุภัณฑ จัดซ้ือจัดจาง และการบริหารงานบุคลของ
หนวยงาน 

รอยละความถูกตองของการดําเนินการ 

3 ชวยดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานบริหาร
ท่ัวไปของหนวยงาน  

รอยละความถูกตองของการดําเนินการ 

5 ชวยจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการตาง ๆ ของ
กอง เพ่ือใหการบริหารการประชุมหรืองานพิธีการตาง ๆ 
นั้นบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน    

จํานวนครั้งในการดําเนินการ 

6 ดําเนินการเก่ียวกับงานบันทึกขอมูล และงานพิมพหนังสือ
ราชการ และเอกสารตาง ๆ 

จํานวนขอมูลท่ีบันทึกหรือรอยละความ
ถูกตองในการพิมพหนังสือราชการ 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคล กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ 

สังกัด      กลุมแผนพัฒนาการถายทอดเทคโนโลย ี
การสหกรณ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานดานการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1 รวมศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลการจัดทําแผนแมบท 

แผนกลยุทธดานการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

ระดับความสําเร็จในการศึกษา 
รวบรวม และวิเคราะหขอมูลการ
จัดทําแผนแมบท/แผนกลยุทธ 

2 รวมศึกษา รวบรวม และวิเคราะห งานดานวิชาการของหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือจัดทําแผนเพ่ือการถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผน
เพ่ือการถายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ 

3 รวมปฏิบัติงานการใหคําปรึกษา แนะนําดานวิชาการท่ีเก่ียวกับ
หลักสูตรการฝกอบรม จัดระบบการศึกษารวมกับสถาบันการศึกษา 

จํานวนครั้งใหคําปรึกษา 

4 รวมปฏิบัติงานการถายทอดเทคโนโลยีและ รวมเปนวิทยากรแก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ระดับความสําเร็จในถายทอด
เทคโนโลยี 

5 รวมปฏิบัติงานการบริหารจัดการความรูของกรมสงเสริมสหกรณ
และขบวนการสหกรณ อยางเปนระบบ และตอเนื่องอยางยั่งยืน 

ระดับความสําเร็จในการบริหาร
จัดการความรู 

6 รวมศึกษา วิเคราะห กําหนดหลักเกณฑในการวัดผล ติดตาม และ
ประเมินผล รวมท้ังดําเนินการติดตาม ประเมินผลการถาย
เทคโนโลยี 

ระดับความสําเร็จในการศึกษา 
วิเคราะห และกําหนดหลักเกณฑ 

7 รวมจัดทําและพัฒนาชุดฝกอบรม รวมท้ังคู มือการถายทอด
เทคโนโลยี 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําและ
พัฒนาชุดฝกอบรม 

8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ กลุมงาน     บริการ 
ช่ือหนวยงาน  สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

การสหกรณ 
สังกัด         กลุมแผนพัฒนาการถายทอด 

เทคโนโลยีการสหกรณ 

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  นักวิชาการเผยแพร กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ สังกัด  กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานดานการเผย
แพรประชาสัมพันธ  ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับงานประชาสัมพันธโดยวิธีการตาง ๆ และจัดทําอกสาร 
ขาวสาร เพ่ือเผยแพร  ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ  

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษา วิเคราะห องคความรู ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือวางแผนประชาสัมพันธ และดําเนินการเผยแพร
กิจกรรม ความรู และความกาวหนาดานสหกรณและกลุม
เกษตรกร รวมถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลงานวิชาการ 
การดําเนินงานและการพัฒนาสหกรณ      

ระดับความสําเร็จของการเผยแพรกิจกรรม 
ขาวสาร ความรู 

2 รวมศึกษา วิเคราะห และติดตามการประเมินผลการผลิต
และการเผยแพรความรู กิจกรรม และความกาวหนาดาน
การสหกรณและกลุมเกษตรกร 

ระดับความสําเร็จของการติดตามการ
ประเมินผลการผลิตและการเผยแพร
ความรู 

3 สรางสรรคและผลิตสื่อทุกชนิด และจัดทําเอกสาร วารสาร 
จดหมายขาว รายงานประจําป ขาว บทความ สารคดี 
นิทรรศการ และใหบริการโสตทัศนูปกรณ เพ่ือสนับสนุน
งานสงเสริมสหกรณ 

ระดับความสําเร็จของการสรางสรรคและ
ผลิตสื่อ 

4 ผ ลิ ต  แ ล ะ พั ฒ น า สื่ อ  วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ  ต ล อ ด จ น
โสตทัศนูปกรณ ในการถายทอดเทคโนโลย ี

ระดับความสําเร็จของการผลิต และ
พัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ 

5 ดําเนินการและเปนศูนยขอมูลขาวสารการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานและความกาวหนาของ
สหกรณ และกลุมเกษตรกร 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

6 ถายภาพนิ่งและวีดีทัศนสนับสนุนการเผยแพรดานการ
สหกรณและกลุมเกษตรกร 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของ
หนวยงานอ่ืน ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร    กลุมงาน   บริหารท่ัวไป 

ช่ือหนวยงาน  สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ สังกัด    กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ

คุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยี  
ฮารดแวร ซอฟทแวร และระบบเครือขาย คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของ
ผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ตรวจสอบและแกไขปญหาการใชงานโปรแกรมระบบงานใหกับ
หนวยงาน 

จํานวนครั้งในการใหบริการ 

2 จัดระบบและวางแผนการประมวลผลขอมูลดวยเครื่องจักร
ประมวลผล หรือการเขียนคําสั่งใหเครื่องจักรประมวลผลทํางาน 

จํานวนครั้งในการใหบริการ 

3 ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล อุปกรณตอพวง และ
ชุดคําสั่งสําเร็จรูปใหเขากับความตองการใชงานของหนวยงาน 
รวมท้ังการตรวจสอบ ดูแลบํารุงรักษาและแกไขปญหาการใช
งานเบื้องตน 

จํานวนครั้งในการใหบริการ 

4 วางแผน ใหคําปรึกษาแนะนํา เผยแพรวิชาการตาง ๆ เก่ียวกับ
การใชงานเครื่องคอมพิวเตอร 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ 

5 จัดสงขอมูล ขาวสาร ในการประชาสัมพันธใหกับสื่อมวลชน 
สหกรณจังหวัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของผานระบบเครือขาย
อิเล็กทรอนิกสหรืออ่ืน ๆ 

จํานวนการเผยแพร ประชาสัมพันธ 

6 รวมผลิต และพัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ ใน
การถายทอดเทคโนโลยี 

จํานวนสื่อเผยแพร 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง    เจาหนาท่ีเครื่องคอมพิวเตอร    กลุมงาน   เทคนิค 

ช่ือหนวยงาน  สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ สังกัด    กลุมเผยแพรและประชาสัมพันธ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยใชความรู 
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับดานเทคโนโลยี  ฮารดแวร ซอฟทแวร และระบบเครือขาย คอมพิวเตอร
และอุปกรณตอพวง ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชาใน กลุมฐานขอมูลสารสนเทศ เพ่ือให
งานมีความถูกตอง ครบถวน ทันเวลาสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ  

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ดูแลการ แกไขปญหาและบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร และ
อุปกรณตอพวงตาง ๆ รวมท้ังใหคําแนะนําในดานการใชเครื่อง
คอมพิวเตอร การใชงานโปรแกรม  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

2 ดูแล บํารุงรักษา ระบบเครือขายคอมพิวเตอรขององคกร อาทิ 
ระบบ LAN WIFI  อีเมล อินเตอรเน็ต อินทราเน็ต และอุปกรณ
ตอพวงตาง ๆ พรอมท้ังติดต้ังสายเคเบิลเพ่ือเชื่อมตอเครือขาย
คอมพิวเตอรในหนวยงาน 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

3 ดูแลวางแผน รักษาความปลอดภัยและปองกันภัยคุกคาม ใน
การใชงานคอมพิวเตอร  ระบบเครือขาย ระบบเวปไซต 
อินทราเน็ต ของกรม 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

4 ใหความรูเก่ียวกับการใชงานโปรแกรมหรือซอฟทแวรตางๆ แก
ผูใชงาน 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

5 จัดเตรียมคูมือ เอกสารเผยแพร การใชงานคอมพิวเตอร ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

6 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคล กลุมงาน   บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน  สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ สังกัด      ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ  
สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการดานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ในการปฏิบัติงานดานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของ
ผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน   

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษา รวบรวม และวิเคราะห  ความจําเปนในการ
ฝกอบรมและพัฒนาหลักสูตร ในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ 

2 รวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการศึกษา วิเคราะห นโยบาย และ
วางแผนดานการพัฒนาบุคลากร และจัดทําแผนพัฒนาการ
ถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ 

3 รวมศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการจัด
หลักสูตรและการถายทอดความรูดานการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ 

4 รวมจัดทําและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม รวมทั้งรวม
บริหารโครงการฝกอบรม 

จํานวนหลักสูตรการฝกอบรมท่ีดําเนินการ 

5 ปฏิบัติงานเก่ียวกับกับการประสานความรวมมือดานการ
พัฒนาบุคลากรในขบวนการสหกรณท้ังในและ
ตางประเทศ ตลอดจนการประมวลงานดานวิชาการของ
กรม เพ่ือประโยชนในการจัดทําแผนการถายทอด 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ 

6 จัดทําและพัฒนาเอกสารเก่ียวกับการฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากร 

จํานวนเอกสารฝกอบรม 

7 สงเสริม เผยแพร อุดมการณ หลัก และวิธีการสหกรณแก
สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร และประชาชนท่ัวไป 

จํานวนบุคคลท่ีรับการเผยแพร 

8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการของกรมสงเสริมสหกรณ 

    
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา      กลุมงาน   บริการ 
ช่ือหนวยงาน  สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ สังกัด     ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ  

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยใชความรู 
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานโสตทัศนศึกษา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของ
ผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน   

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 จัดทําแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอรแผนท่ีและตารางแสดง
สถิติขอมูลตาง ๆ  หรือสื่อเผยแพร เพ่ือใชในการประชุม 
สัมมนา ฝกอบรม และการแสดงนิทรรศการตาง ๆ รวมท้ัง 
Web site ของหนวยงาน 

จํานวนครั้งในการจัดทําสื่อ  

2 ใชและควบคุมการใชเครื่องโสตทัศนูปกรณประเภทตาง ๆ เชน 
เครื่องฉายภาพ โปรเจคเตอร เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียง     
ตาง ๆ เพ่ือประกอบการประชุมสัมมนา หรือการฝกอบรมตาง ๆ 

จํานวนครั้งการจัดประชุม หรือการ
ฝกอบรม 

3 เก็บรักษาซอมบํารุงโสตทัศนูปกรณประเภทตาง ๆ จํานวนโสตทัศนูปกรณท่ีบํารุงรักษา 

4 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

  
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี กลุมงาน   บริการ 
ช่ือหนวยงาน  สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ สังกัด     ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ  

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา  และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ  
ลําดับท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 จัดทําและปฏิบัติงานดานเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับ
ตน เพ่ือใหงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ดานการเงินและบัญชี 

2 จัดทําบัญชี เอกสาร รายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน เพ่ือ
แสดงสถานะทางการเงินและควบคุมการใชจายเงิน 

จํานวน บัญชี เอกสาร รายงานท่ี
เก่ียวของ 

3 จัดทําทะเบียนคุมการเบิกจายเงินของหนวยงาน เพ่ือใหการใช
จายเงินมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบ 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําทะเบียน
คุมตาง ๆ 

4 ดําเนินการเก่ียวกับระบบ GFMIS เพ่ือใหการเบิกจายเงินของ
หนวยงานถูกตองตามระเบียบ 

ระดับความสําเร็จของเบิกจายเงินใน
ระบบ GFMIS  

5 รวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน/โครงการของ
หนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

จํานวนแผนงาน/โครงการ 

6 รวมติดตามการเบิกจายเงินงบประมาณ เพ่ือใหการเบิกจายเงิน
งบประมาณมีประสทิธภิาพ และเปนแนวทางในการปรับปรุงการ
จัดทําและจัดสรรงบประมาณของหนวยงาน 

รอยละการเบิกจายเงินงบประมาณ 

7 ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนเก่ียวกับงานในหนาท่ีแก
บุคลากรภายในหนวยงาน เพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับงาน
การเงินและบัญชี 

จํานวนครั้งในการใหขอคิดเห็นหรือ
คําแนะนํา 

8 ตรวจสอบ คัดกรองความถูกตองของเอกสารเบิกจายและบันทึก
ขอมูลตางๆ ในระบบการคลังอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เพ่ือให
ขอมูลถูกตองและเปนปจจุบัน 

จํานวน(วัน)ในการบันทึกขอมูลครบถวน
ภายหลังไดรับเอกสาร 

9 ปฏบิัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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