
 

 

สํานักงานสหกรณจังหวัด  

  



 

 

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป    กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน สํานักงานสหกรณจังหวัด     สังกัด    ฝายบริหารท่ัวไป 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
คุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานดานธุรการ และ
สารบรรณ บริหารท่ัวไป ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมดําเนินการที่ของเกี่ยวกับเลขานุการ ธุรการ สารบรรณ 
การรวบรวมขอมูล จักทําเอกสารและหนังสือราชการตาง ๆ และ
บริการ ท่ัวไป เชน  การร างโตตอบหนังสือ การกลั่นกรอง 
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของหนังสือ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ไดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด  

รอยละความสําเร็จของงานท่ีไดรับ
มอบหมายภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

2 รวมดําเนินการปฏิบัติงานดานบริหารบุคคล ตาง ๆ เชน การ
จัดเก็บ/บันทึกประวัติขาราชการ (ก.พ.7) ลูกจางประจํา และ
พนักงานราชการ เอกสารประเมินผล คํารับรอง ประวัติการลา
ปวย/ลากิจ ประวัติการทํางานประจําป 

จํานวนเอกสารท่ีมีความครบถวน 
สมบูรณ ถูกตอง ทันตอการใชงาน 
 

3 รวมดําเนินการปฏิบัติงานดานพัสดุ ครุภัณฑ ตาง ๆ เชน การ
ควบคุม จัดทําทะเบียน วัสดุครุภัณฑ การจัดซ้ือจัดจาง การ
ควบคุม การเบิกจาย การตรวจสอบพัสดุครุภัณฑคงเหลือประจําป 
เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานพัสดุ ครุภัณฑ ของหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบ  

จํานวนเอกสารท่ีมีความครบถวน 
สมบูรณ ถูกตอง ทันตอการใชงาน 

 

4 จัดเก็บ รักษาและจัดทําทะเบียนหนังสือเอกสาร จดหมาย และ
หลักฐานตางๆ ของหนวยงาน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ
คนหาและเปนหลักฐานขอมูลท่ีตรวจสอบได 

ระดับความรวดเร็วในการคนหา
ทะเบียนเอกสาร 
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ท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

5 ชวยดําเนินการจัดประชุมและอํานวยความสะดวกตางๆ ระหวาง
การประชุมของหนวยงาน ตลอดจนบันทึกการประชุม และจัดทํา
รายงานการประชุมเพ่ือใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
เอกสารประกอบการประชุม 

-ระยะเวลาในการจัดทํารายงาน
การประชุม 

6 ชวยติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของท่ีประชุมหรือผลการ
ปฏิบัติงานตามคําสั่งหัวหนาสวนราชการ 

ระดับความความรวดเร็วในการ
ติดตาม 

7 ชวยติดตอและประสานงานดานธุรการกับบุคลากร ท้ังภายใน และ
ภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก 
ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 

จํานวนครั้งของการติดตอ
ประสานงาน 

8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี   กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน สํานักงานสหกรณจังหวัด   สังกัด   ฝายบริหารท่ัวไป 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
คุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  
ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือให
การปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมจัดทําและปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงินและบัญชี  เพ่ือให
ภารกิจเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ดานการเงินและบัญชี 

2 รวมจัดทําบัญชี เอกสาร รายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน 
เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและควบคุมการใชจายเงิน 

จํานวน บัญชี เอกสาร รายงานท่ี
เก่ียวของ 

3 รวมจัดทํารายงานการเบิกจายเงินงบประมาณ เพ่ือใหการเบิก
จายเงินงบประมาณมีประสทิธิภาพ และเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงการจัดทําและจัดสรรงบประมาณของหนวยงาน 

รอยละการเบิกจายเงินงบประมาณ 

4 จัดทําทะเบียนคุมการเบิกจายเงินของหนวยงาน เพ่ือใหการใช
จายเงินมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบ 

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ทะเบียนคุมตาง ๆ 

5 รวมดําเนินการเก่ียวกับระบบ GFMIS เพ่ือใหการเบิกจายเงินของ
หนวยงานถูกตองตามระเบียบและทันตอการใชจาย 

ระดับความสําเร็จของเบิกจายเงินใน
ระบบ GFMIS  

6 รวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน/โครงการของ
หนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

จํานวนแผนงาน/โครงการ 

7 ตรวจสอบ และปรบัปรุงขอมูลตางๆ ในระบบการคลัง
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และบัญชี รายงานตางๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
ความถูกตองและปองกันการผิดพลาดของการดําเนินการ 

 

ความถูกตองครบถวนของขอมูล  

3



ท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

8 

 

 

ชวยตรวจสอบความถูกตองของบัญชีเงินสด  บัญชีฝากธนาคาร  
บัญชีแยกประเภท  จัดทํารายงานเชน  การรับเงิน  การจายเงิน   
และทะเบียนคุมตาง ๆ  เพ่ือความถูกตองและปองกันการ
ผิดพลาดของการดําเนินการ 

ความถูกตองครบถวนของขอมูล 

9 รวมศึกษา วิเคราะหและเสนอความเห็นเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติ
ดานการเงิน  การงบประมาณ และการบัญชีเพ่ือความถูกตองของ
การดําเนินการ 

จํานวนเรื่องในการศึกษาระเบียบ 
แนวทางท่ีเก่ียวของ 

10 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน

ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน   กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน สํานักงานสหกรณจังหวัด     สังกัด    ฝายบริหารท่ัวไป 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

  ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับในระดับ
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานดาน
นโยบาย แผนงานหรือโครงการ  บริหารเงินงบประมาณและคาใชจาย  การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
และโครงการ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ของผูบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมวางแผนงาน โครงการ และจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 
รวมถึงการเรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน การใชจาย
งบประมาณตามท่ีไดจัดสรรของหนวยงานใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ
ตามท่ีกรมกําหนด และติดตามรายงานความกาวหนา และงบประมาณ 
ตามท่ีกรมสงเสริมสหกรณกําหนด เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนดตามระบบการสงเสริมสหกรณ (CPS) 

รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานและการใชจายตาม
แผนงาน/โครงการ 

2 ดําเนินการรวบรวม ประมวลผลขอมูลงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงาน
และรายงานผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือเปนขอมูลใน
การเรงรัดติดตามการดําเนินงาน 

ระดับความรวดเร็วของการ
รายงานแผนงาน/โครงการ 

3 ดําเนินการรวบรวม จัดทําขอมูล รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน 
เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ี 

จํานวนขอมูลท่ีจัดทําครบถวน
สมบูรณพรอมใชงาน(เรื่อง) 

4 ติดตอประสานงาน รวมกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือให
เกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน 

จํานวนเรื่องท่ีประสานงาน
ภายในเวลาท่ีกําหนด 

5 รวมใหคําปรึกษา คําแนะนํา ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และชี้แจงเรื่องตางๆ 
ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน เพ่ือหาแนวทางแกไข และใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จํานวนครั้งท่ีใหคําปรึกษา 
คําแนะนํา ขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ 

6 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับ

มอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 

พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง เจาพนักงานธุรการ    กลุมงาน  บริการ 
ช่ือหนวยงาน สํานักงานสหกรณจังหวัด     สังกัด    ฝายบริหารท่ัวไป 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน
ดาน ธุรการ สารบรรณ หรืองานบริหารท่ัวไป ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ของผูบังคับบัญชาและปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ดําเนินการเก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกขอมูล เอกสาร
ทางราชการตางๆ และงานบริการท่ัวไป เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด 

จํานวนความสําเร็จของงานท่ีไดรับ
มอบหมายภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

2 รวมปฏิบัติงานในการจัดประชุมและอํานวยความสะดวกตางๆ ระหวาง
การประชุมของหนวยงาน บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการ
ประชุมเพ่ือใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย 

ระดับความสําเร็จในการจัดการ
ประชุม 

3 จัดเก็บ รักษาและจัดทําทะเบียนหนังสือเอกสาร จดหมาย และหลักฐาน
ตางๆ ของหนวยงาน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการคนหาและเปน
หลักฐานขอมูลท่ีตรวจสอบได 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
ทะเบียนเอกสาร 

4 ชวยปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานพัสดุ เชน การควบคุม จัดทําทะเบียน วัสดุ
ครุภัณฑ การจัดซ้ือจัดจาง การควบคุม การเบิกจาย การตรวจสอบพัสดุ
ครุภัณฑคงเหลือประจําป เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานพัสดุ ครุภัณฑ 
ของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบ  

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานดานพัสดุ 

5 จัดเตรียมขอมูลเบื้องตนดานงานธุรการแกบุคลากรในหนวยงาน เพ่ือ
สนับสนุนงานตางๆ ใหบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

จํานวนครั้งของการจัดเตรียม
ขอมูล 

6 ติดตอและประสานงานดานงานธุรการกับบุคลากรท้ังภายใน และ
ภายนอก เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก ราบรื่น และมี
ประสิทธิภาพ 

จํานวนครั้งของการติดตอ
ประสานงาน 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี    กลุมงาน บริการ 
ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสหกรณจังหวัด     สังกัด  ฝายบริหารท่ัวไป 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยใช
ความรูความสามารถ ในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา 
และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ  

ท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ชวยจัดทําและปฏิบัติงานดานเอกสารทางการเงินและบัญชีระดับ
ตน เพ่ือใหงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ดานการเงินและบัญชี 

2 ชวยจัดทําบัญชี เอกสาร รายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน 
เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและควบคุมการใชจายเงิน 

จํานวน บัญชี เอกสาร รายงานท่ี
เก่ียวของ 

3 ชวยจัดทําทะเบียนคุมการเบิกจายเงินของหนวยงาน เพ่ือใหการ
ใชจายเงินมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบ 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําทะเบียน
คุมตาง ๆ 

4 รวมดําเนินการเก่ียวกับระบบ GFMIS เพ่ือใหการเบิกจายเงินของ
หนวยงานถูกตองตามระเบียบ 

ระดับความสําเร็จของเบิกจายเงินใน
ระบบ GFMIS  

5 รวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน/โครงการของ
หนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

จํานวนแผนงาน/โครงการ 

6 รวมติดตามการเบิกจายเงินงบประมาณ เพ่ือใหการเบิกจายเงิน
งบประมาณมีประสิทธิภาพ และเปนแนวทางในการปรับปรุงการ
จัดทําและจัดสรรงบประมาณของหนวยงาน 

รอยละการเบิกจายเงินงบประมาณ 

8 ชวยตรวจสอบ คัดกรองความถูกตองของเอกสารเบิกจายและ
บันทึกขอมูลตางๆ ในระบบการคลังอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
เพ่ือใหขอมูลถูกตองและเปนปจจุบัน 

จํานวน(วัน)ในการบันทึกขอมูลครบถวน
ภายหลังไดรับเอกสาร 

9 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง  นักวิชาการสหกรณ  กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน    สํานักงานสหกรณจังหวัด  สังกัด   กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการสหกรณ และอุดมการณ 
หลักการ และวิธีการสหกรณ  ในการปฏิบัติงานดานการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ/กลุมเกษตรกร ภายใตการ
กํากับ แนะนํา ของผูบังคับบัญชา  และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความ
ถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําประเด็น  ทําความเห็น สรุป
รายงาน ความเปนไปไดและใหความเห็นในการขอจัดตั้ง
สหกรณและกลุมเกษตรกรของกลุมบุคคล รวมท้ังติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน ของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
ภายหลังการจัดตั้ง 
 

- จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกร ไดรับจัดตั้ง
ไดอยางเหมาะสม 
- จํานวนการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน ของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
ภายหลังการจัดตั้ง 

2 รวมแนะนํา สงเสริม ประสานงาน รวมถึงสนับสนุนการ
ดําเนินการในดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจในพ้ืนท่ีโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการหลวง โครงการในพ้ืนท่ี
เฉพาะ และโครงการอ่ืน ๆ  เพ่ือสงเสริมดําเนินงาน การกํากับ
ดูแลใหปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ การเผยแพรอุดมการณ 
หลักการ และวิธีการสหกรณ  
 

ระดับความสําเร็จของการดําเนนิงาน 
 

3 รวมสงเสริมและพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกร ใหผาน
เกณฑมาตรฐานของกรมสงเสริมสหกรณ และรักษาระดับ
มาตรฐานสหกรณและกลุมเกษตรกรเดิม 

- จํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกรผาน
เกณฑมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
- จํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกรรักษา
ระดับมาตรฐานสหกรณและกลุมเกษตรกร 

4 ร่วมเผยแพร่และให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัระบบ

สหกรณ์ อดุมการณ์  หลกัการ และวิธีการสหกรณ์ ให้แก่

บคุลากรสหกรณ์ กลุม่เกษตรกร และ ประชาชนทัว่ไป 
 
 

- จํานวนเร่ือง/ส่ือในการให้บริการเผยแพร่

ข้อมลู/ 
- จํานวนครัง้ในการจดันิทรรศการ 
- จํานวนครัง้ของการจดัอบรม 
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ท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

5 รวมสงเสริม เผยแพร ใหความรูเก่ียวกับอุดมการณ หลักการ 
และวิธีการสหกรณ ใหแกบุคลากรของสหกรณ กลุมเกษตรกร
และประชาชนท่ัวไป 

จํานวนบุคคลท่ีไดรับการสงเสริมฯ 

6 รวมถายทอดองคความรู การจัดการฝกอบรม การบริหาร
โครงการระดับจังหวัดในภารกิจท่ีเก่ียวของ 

จํานวนครั้งของการถายทอด 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง   นักวิชาการเกษตร    กลุมงาน บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน สํานักงานสหกรณจังหวัด   สังกัด  กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

 ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการดานการเกษตร ในการ
ปฏิบัติงานดานการสงเสริมสหกรณ กลุมเกษตรกร ภายใตการกํากับ แนะนํา ของผูบังคับบัญชา และ
ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเ ก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน  
มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษา วิเคราะห แนะนํา สงเสริม และสนับสนุน การดําเนินงานของ
สหกรณ/กลุมเกษตรกร เก่ียวกับงานดานวิชาการเกษตร เพ่ือใหการ
ดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคของหนวยงานตามระบบการสงเสริม
สหกรณ  

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

2 รวมสงเสริม แนะนํา และสาธิตงานวิชาการดานการเกษตร เพ่ือใหเกษตรกร
มีความรูความเขาใจในการประกอบอาชีพ 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

3 ประสานการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือให
เกิดความรวมมือ และผลสัมฤทธิ์ของงานตามท่ีกรมสงเสริมสหกรณกําหนด 

จํานวนเรื่องท่ีประสานงาน 

4 ใหคําปรึกษา ขอคิดเห็นหรือขอแนะนําแกบุคคล หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือสรางความรวมมือ ในการปฏิบัติงาน 

จํานวนเรื่องท่ีใหคําปรึกษา
ขอคิดเห็น ขอแนะนํา 

5 รวบรวมประมวลผลขอมูลดานขาว พืชผัก ปาลมน้ํามัน กาแฟ รวมท้ังพืช
เศรษฐกิจและผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ เพ่ือเปนขอมูลใหผูท่ีเก่ียวของใน
ไปใชการสงเสริม แนะนําสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

จํานวนขอมูลในการประมวลผล 

6 รวมสงเสริม เผยแพร ใหความรูเก่ียวกับอุดมการณ หลักการ และวิธีการ
สหกรณแกบุคลากรของสหกรณ/กลุมเกษตรกร และประชาชนท่ัวไป 

จํานวนบุคคลท่ีไดรับการสงเสริมฯ 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ   กลุมงาน บริการ 
ช่ือหนวยงาน สํานักงานสหกรณจังหวัด   สังกัด  กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช

ความรูความสามารถ ในการปฏิบัติงานดานการสงเสริมสหกรณ กลุมเกษตรกร ภายใตการกํากับ แนะนํา ของ

ผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มี

ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ชวยรวบรวมขอมูล ในการจัดทําประเด็น  ทําความเห็น สรุปรายงาน 
ความเปนไปไดและขอมูลประกอบในการใหความเห็นในการขอ
จัดตั้งสหกรณและกลุมเกษตรกรของกลุมบุคคล รวมท้ังติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน ของสหกรณและกลุมเกษตรกร ภายหลัง
การจัดตั้ง 
 

- จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
ไดรับจัดตั้งไดอยางเหมาะสม 
- จํานวนการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน ของสหกรณและกลุม
เกษตรกร ภายหลังการจัดตั้ง 

2 รวมสงเสริมและพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกร ใหผานเกณฑ
มาตรฐานของกรมสงเสริมสหกรณ และรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ
และกลุมเกษตรกรเดิม 

- จํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกร
ผานเกณฑมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
- จํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกร
รักษาระดับมาตรฐานสหกรณและ
กลุมเกษตรกร 
 

3 รวมแนะนํา สงเสริม ประสานงานรวมถึงสนับสนุนการดําเนินการในดาน

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจในพ้ืนท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

โครงการหลวง  โครงการในพ้ืนท่ีเฉพาะ และโครงการอ่ืน ๆ เพ่ือสงเสริม

ดําเนินงาน การกํากับดูแลใหปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ การ

เผยแพรอุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 

4 ชวยสงเสริม เผยแพร ใหความรูเก่ียวกับอุดมการณ หลักการ และ
วิธีการสหกรณ ใหแกบุคลากรของสหกรณ กลุมเกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไป 

จํานวนบุคคลท่ีไดรับการสงเสริมฯ 

11



ท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

5 รวมสงเสริมและพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกร ใหผานเกณฑ
มาตรฐานของกรมสงเสริมสหกรณ และรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ
และกลุมเกษตรกรเดิม 

- จํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกร
ผานเกณฑมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
- จํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกร
รักษาระดับมาตรฐานสหกรณและ
กลุมเกษตรกร 

6 ชวยจัดทํา คูมือ เอกสารคําชี้แจงและขอเสนอแนะตางๆ  จํานวนคูมือ เอกสารคําชี้แจง และ

ขอเสนอแนะตางๆ 

7 รวมถายทอดองคความรู การจัดการฝกอบรม การบริหารโครงการ
ระดับจังหวัดในภารกิจท่ีเก่ียวของ 

จํานวนครั้งของการถายทอด 

8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

  
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ช่ือตําแหนง เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ  กลุมงาน  บริการ 
ช่ือหนวยงาน สํานักงานสหกรณจังหวัด  สังกัด   กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ในการ
ปฏิบัติงานดานการสงเสริม แนะนําสหกรณ/กลุมเกษตรกร ดานการพัฒนาธุรกิจและการตลาด เพ่ือใหการดําเนินการ
ของสหกรณ/กลุมเกษตรกรมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง ภายใตการกํากับ แนะนําของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ท่ี
กําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมถายทอดหรือใหความรูเก่ียวกับระบบสหกรณ 
อุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณ ใหแกบุคลากร
สหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนท่ัวไป เพ่ือพัฒนา
เสริมสรางความรู ความเขาใจในงานสหกรณ 

จํานวนบุคลากรสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
และประชาชน ท่ีไดรับความรูหรือไดรับ
การถายทอดฯ 

2 ชวยศึกษา วิเคราะห และดําเนินการสงเสริมและพัฒนา
สหกรณ/กลุมเกษตรกร ดานการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนา
สินคา และบรรจุภัณฑ การตลาดสินคาสหกรณ การสราง
เครือขาย การเชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณกับสหกรณ 
สหกรณกับเอกชน ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือสรางความ
เขมแข็งใหแกสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีไดรับการ
สงเสริม แนะนํา 

3 รวบรวมและศึกษา เพ่ือจัดทําขอมูลสารสนเทศของ
สหกรณ/กลุมเกษตรกร ดานการตลาด  เครือขายธุรกิจ 
ชองทางการตลาด  เพ่ือประกอบการดําเนินงานเก่ียวกับ
การสงเสริมและพัฒนาสหกรณ กลุมเกษตรกร 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูล
สารสนเทศ 

4 ชวยประสานงานใหความชวยเหลือในการดูแล รักษา และ
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 
 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

5 ชวยสงเสริมและพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกร  ให
ผานเกณฑมาตรฐานของกรมสงเสริมสหกรณ  และรักษา
ระดับมาตรฐานสหกรณและกลุมเกษตรกรเดิม 
 

จํานวน สหกรณ/กลุมเกษตรกร ผาน
เกณฑมาตรฐานฯเพ่ิมข้ึน/รักษาระดับ
มาตรฐานฯ 

6 รวมใหคําปรึกษา แนะนํา ในการแกไขปญหาดานพัฒนา
ธุรกิจสหกรณใหแกสหกรณ/กลุมเกษตรกร และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ 

จํานวนครั้ง/แหง ท่ีใหคําปรึกษา แนะนํา 

7 ชวยติดตามและดําเนินการประเมินผลรายงานผลงาน  
และโครงการในหนาท่ีความรับผิดชอบของกลุมงาน 
 

ระดับความสําเร็จของรายงานตาง ๆ 

8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง นักวิชาการสหกรณ   กลุมงาน บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน สํานักงานสหกรณจังหวัด  สังกัด  กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการสหกรณ เศรษฐศาสตร การ
บริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชี  ในการปฏิบัติงานดานการสงเสริม แนะนํา พัฒนาธุรกิจและการตลาดของสหกรณ 
กลุมเกษตรกร เพ่ือใหการดําเนินการของสหกรณ/กลุมเกษตรกรมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน 
มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมถายทอดหรือใหความรูเก่ียวกับระบบสหกรณ 
อุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณ ใหแกบุคลากร
สหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนท่ัวไป เพ่ือพัฒนา
เสริมสรางความรู ความเขาใจในงานสหกรณ 

จํานวนบุคลากรสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
และประชาชน ท่ีไดรับความรูหรือไดรับ
การถายทอดฯ 

2 รวมศึกษา วิเคราะห และดําเนินการสงเสริมและพัฒนา
สหกรณ/กลุมเกษตรกร ดานการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนา
สินคา และบรรจุภัณฑ การตลาดสินคาสหกรณ การสราง
เครือขาย การเชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณกับสหกรณ 
สหกรณกับเอกชน ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือสรางความ
เขมแข็งใหแกสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีไดรับการ
สงเสริม แนะนํา 

3 รวบรวมและศึกษา เพ่ือจัดทําขอมูลสารสนเทศของ
สหกรณ/กลุมเกษตรกร ดานการตลาด  เครือขายธุรกิจ 
ชองทางการตลาด  เพ่ือประกอบการดําเนินงานเก่ียวกับ
การสงเสริมและพัฒนาสหกรณ กลุมเกษตรกร 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําขอมูล
สารสนเทศ 

4 ประสานงานใหความชวยเหลือในการดูแล รักษา และการ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

5 รวมสงเสริมและพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกร ใหผาน
เกณฑมาตรฐานของกรมสงเสริมสหกรณ  และรักษาระดับ
มาตรฐานสหกรณและกลุมเกษตรกรเดิม 
 

จํานวน สหกรณ/กลุมเกษตรกร ผาน
เกณฑมาตรฐานฯเพ่ิมข้ึน/รักษาระดับ
มาตรฐานฯ 

6 รวมใหคําปรึกษา แนะนํา ในการแกไขปญหาดานพัฒนา
ธุรกิจสหกรณใหแกสหกรณ/กลุมเกษตรกร และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ 

จํานวนครั้ง/แหง ท่ีใหคําปรึกษา แนะนํา 

7 ชวยติดตามและดําเนินการประเมินผลรายงานผลงาน  
และโครงการในหนาท่ีความรับผิดชอบของกลุมงาน 
 

ระดับความสําเร็จของรายงานตาง ๆ 

8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ช่ือตําแหนง นักวิชาการมาตรฐานสินคา   กลุมงาน บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน สํานักงานสหกรณจังหวัด   สังกัด   กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ 
สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
 ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานดาน การ
พัฒนาปรับปรุง รูปแบบ ผลติภัณฑ บรรจุภัณฑ พัฒนากระบวนการผลิต เพ่ือพัฒนาระบบสหกรณ การบริหาร
จัดการองคกร การดําเนินธุรกิจ ของสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง  ภายใตการกํากับ 
แนะนํา ของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน 
มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ  
ลําดับท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมสงเสริม แนะนํา วิเคราะห เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบ
ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร/กลุม
อาชีพ เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ และไดการรับรองมาตรฐาน
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

จํานวนสินคาของสหกรณ/กลุมเกษตรกร/
กลุมอาชีพไดรับการรับรองมาตรฐาน  

2 แนะนํา สงเสริมการดําเนินงาน การประชาสัมพันธ การตลาด
ใหแกสหกรณ/กลุมเกษตรกร/กลุมอาชีพ รวมถึงการติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมชองทาง
การตลาด 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ 

3 รวมสนับสนุนการสงเสริมการเชื่อมโยงเครือขายทางธุรกิจ 
การตลาด ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร/กลุมอาชีพ เพ่ือใหเกิด
การถายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ การ
แลกเปลี่ยนสินคาและวัตถุดิบ 

จํานวนสินคาหรือบริการท่ีมีการเชื่อมโยง
เครือขาย 

4 รวมสงเสริม แนะนํา วิเคราะห พัฒนา ปรับปรุง ข้ันตอน 
กระบวนการผลิต โรงเรือน ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร/กลุม
อาชีพ เพ่ือใหไดการรับรองมาตรฐานการผลิตจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีไดรับการ
รับรองมาตรฐานการผลิต 

5 ออกแบบรูปภาพ ฉลาก ตราสินคา สื่อสิ่งพิมพ โฆษณาและ
Website ท่ีใชในกิจกรรมประชาสัมพันธ การตลาดหรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร/กลุมอาชีพ 

จํานวนสินคาท่ีไดรับการออกแบบ 
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ลําดับท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
6 รวบรวมขอมูลสถิติตาง ๆ ตลอดจนจัดทํารายงาน เพ่ือ

ประกอบการสงเสริม แนะนําแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
จํานวนขอมูลท่ีถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน 
 

7 รวมใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตาง ๆ  จํานวนครั้งของการใหคําปรึกษา แนะนํา 
ตอบปญหา และชี้แจง 

8 รวมจัดทํา คูมือ เอกสาร คําชี้แจงและขอเสนอแนะตางๆ  จํานวนคูมือเอกสารคําชี้แจงและ
ขอเสนอแนะตางๆ 

9 รวมสงเสริม เผยแพร ใหความรูเก่ียวกับอุดมการณ หลักการ
และวิธีการสหกรณใหแกบุคลากรของสหกรณ/กลุมเกษตรกร
และประชาชนท่ัวไป 

จํานวนบุคคลท่ีไดรับการสงเสริมฯ 

10 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

  
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ช่ือตําแหนง  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ  กลุมงาน บริการ  
ช่ือหนวยงาน สํานักงานสหกรณจังหวัด   สังกัด กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรูความสามารถ ในการปฏิบัติงานดานการสงเสริม แนะนําสหกรณและกลุมเกษตรกร การพัฒนาโครงสรางและ
ระบบบริหารการจัดการสหกรณ เพ่ือพัฒนาระบบสหกรณ การบริหารจัดการ และการดําเนินการ ของสหกรณและ
กลุมเกษตรกรใหมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง ภายใตการกํากับ แนะนํา ของผูบังคับบัญชา รวมท้ังปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ชวยสงเสริม แนะนํา ศึกษา วิเคราะห การดําเนินงานสหกรณ/
กลุมเกษตรกร ในดานการบริหารจัดการองคกร โครงสราง
ระบบงาน การบริหารงานทรัพยากรบุคคล และการควบคุม
ภายในของสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ระบบงานและการจัดองคกร ใหเหมาะสมกับขนาด
และประเภทของสหกรณ/กลุมเกษตรกรตามระบบการสงเสริม
สหกรณ  

จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีไดรับการ
สงเสริม แนะนํา  

2 ชวยสงเสริม แนะนํา และรวบรวมขอมูลเพ่ือศึกษาวิเคราะห ใน
การลงทุน การจัดหาเงินทุน การดําเนินธุรกิจ ความตองการ
สนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อ แกสหกรณและกลุมเกษตรกรตาม
ระบบการสงเสริมสหกรณ  

จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีไดรับการ
สงเสริม แนะนํา  

3 ชวยสงเสริม แนะนํา และรวบรวมขอมูลเพ่ือศึกษา วิเคราะห 
ความเปนไปไดและวัตถุประสงคในการขอกูเงินกองทุนตาง ๆ ท่ี
ผานกรมสงเสริมสหกรณ  

จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีได 
การพิจารณาเงินกู 
 

4 ชวยติดตาม เรงรัด การสงชําระหนี้ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร
ท่ีครบกําหนด 

รอยละของสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีชําระ
หนี้ไดตามกําหนด 

5 รวบรวมขอมูล เพ่ือใชศึกษา วิเคราะห ในการกําหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ วงเงินกูยืม หรือคํ้าประกันประจําปของสหกรณ 
และกลุมเกษตรกร 

จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกรกําหนด
วงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันประจําป 
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ท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

6 ชวยสงเสริม แนะนํา การใชประโยชนจากอุปกรณการตลาด
ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพ่ือใหสามารถใชอุปกรณการตลาด
ไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

จํานวนอุปกรณการตลาดท่ีมีการใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

7 รวบรวมขอมูลสถิติตาง ๆ ตลอดจนจัดทํารายงาน เพ่ือ
ประกอบการสงเสริม แนะนํา แกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

จํานวนขอมูลท่ีถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน 
 

8 รวมจัดทํา คูมือ เอกสาร คําชี้แจงและขอเสนอแนะตางๆ ท่ี
เก่ียวกับงานในภารกิจของกลุมท่ีสังกัด 

จํานวนคูมือ เอกสารคําชี้แจง และ
ขอเสนอแนะ 

9 รวมสงเสริม เผยแพร ใหความรูเก่ียวกับอุดมการณ หลักการ
และวิธีการสหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ /กลุมเกษตรกร  และ
ประชาชนท่ัวไป 

จํานวนบุคคลท่ีไดรับการสงเสริมฯ 

10 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

  
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ช่ือตําแหนง นักวิชาการสหกรณ  กลุมงาน บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน สํานักงานสหกรณจังหวัด  สังกัด กลุมสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
 ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการสหกรณ เศรษฐศาสตร  
การบริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชี ในการปฏิบัติงานดานการสงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกร การพัฒนา
โครงสรางและระบบบริหารการจัดการสหกรณ เพ่ือพัฒนาระบบสหกรณ การบริหารจัดการ และการดําเนินธุรกิจ 
ของสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง ภายใตการกํากับ แนะนํา ของผูบังคับบัญชา เพ่ือใหการ
ปฏิบตัิงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1 รวมสงเสริม แนะนํา ศึกษา วิเคราะห การดําเนินงาน

สหกรณ/กลุมเกษตรกร ในดานการบริหารจัดการองคกร 
โครงสรางระบบงาน การบริหารงานทรัพยากรบุคคล และ
การควบคุมภายในของสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ระบบงานและการจัดองคกร ให
เหมาะสมกับขนาดและประเภทของสหกรณ/กลุมเกษตรกร
ตามระบบการสงเสริมสหกรณ  

จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีไดรับการ
สงเสริม แนะนํา  

2 รวมสงเสริม แนะนํา ศึกษา วิเคราะห การลงทุน การจัดหา
เงินทุน การดําเนินธุรกิจ ความตองการสนับสนุนเงินทุนและ
สินเชื่อ แกสหกรณและกลุมเกษตรกรตามระบบการสงเสริม
สหกรณ  

จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีไดรับการ
สงเสริม แนะนํา  

3 รวมสงเสริม แนะนํา ศึกษา วิเคราะห ความเปนไปไดและ
วัตถุประสงคในการขอกูเงินกองทุนตาง ๆ ท่ีผานกรมสงเสริม
สหกรณ  

จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีได 
การพิจารณาเงินกู 
 

4 ติดตาม เรงรัด การสงชําระหนี้ของสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ี
ครบกําหนด 

รอยละของสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีชําระ
หนี้ไดตามกําหนด 

5 รวม ศึกษา วิเคราะห เพ่ือกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ 
วงเงินกูยืม หรือคํ้าประกันประจําปของสหกรณ และกลุม
เกษตรกร 

จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกรกําหนด
วงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันประจําป 
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ท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
6 รวม สงเสริม แนะนํา การใชประโยชนจากอุปกรณการตลาด

ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพ่ือใหสามารถใชอุปกรณ
การตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

จํานวนอุปกรณการตลาดท่ีมีการใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

7 รวบรวมขอมูลสถิติตาง ๆตลอดจนจัดทํารายงาน เพ่ือ
ประกอบการสงเสริม แนะนํา แกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

จํานวนขอมูลท่ีถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน 
 

8 ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตางๆ  จํานวนครั้งของการใหคําปรึกษาแนะนํา 
ตอบปญหา และชี้แจง 

9 จัดทํา คูมือ เอกสาร คําชี้แจงและขอเสนอแนะตางๆ ท่ี
เก่ียวกับงานในภารกิจของกลุมท่ีสังกัด 

จํานวนคูมือ เอกสารคําชี้แจง และ
ขอเสนอแนะ 

10 รวมสงเสริม เผยแพร ใหความรูเก่ียวกับอุดมการณ หลักการ
และวิธีการสหกรณใหแกบุคลากรสหกรณ /กลุมเกษตรกร  
และประชาชนท่ัวไป 

จํานวนบุคคลท่ีไดรับการสงเสริมฯ 

11 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ช่ือตําแหนง  นักวชิาการสหกรณ  กลุมงาน  บริหารท่ัวไป  
ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสหกรณจังหวัด  สังกัด   กลุมตรวจการสหกรณ  

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการดานการสหกรณ กฎหมาย
สหกรณและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เศรษฐศาสตร การบริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชี ในการปฏิบัติงาน
ดานการตรวจการ การแกไขขอบกพรอง การชําระบัญชีภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ชวย ศึกษา วิเคราะห สงเสริม แนะนํา การดําเนินการดานกฎหมายวา
ดวยสหกรณและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ การแกไขระเบียบขอบังคับของ
สหกรณ เพ่ือใหการดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ  

จํานวนครั้งการแกไข ระเบียบ 
ขอบังคับ 

2 ชวยดําเนินการเก่ียวกับการรับจดทะเบียน การควบ  การแยก การเลิก 
การชําระบัญชี การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ/ กลุม
เกษตรกร 

จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกร      
ท่ีดําเนินการ 

3 รวมในการวางแผน พัฒนา ศึกษา วิเคราะหการดําเนินงาน และจัดทํา
แผน รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 

4 ชวยศึกษา วิเคราะห การแกไขขอบกพรองของสหกรณ การรองเรียน 
การดําเนินงานของสหกรณ เพ่ือนําเสนอนายทะเบียนสหกรณวินิจฉัย 
หรือสั่งการแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมวางแนวทางการ
ปองกันแกไข 

มีแนวทางในการปองกัน/แกไข
ขอบกพรองของสหกรณไดอยาง
เหมาะสม (เรื่อง) 
 

5 ชวยดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน ตอบขอหารือ ท่ีเก่ียวของกับ
การใชอํานาจของนายทะเบียนสหกรณ 

จํานวนเรื่องท่ีดําเนินการ 

6 รวบรวมขอมูลหรือขอเท็จจริงเพ่ือสนับสนุนในการปฏิบัติงาน จํานวนเรื่อง/ขอมูล 
7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ช่ือตําแหนง  นิติกร    กลุมงาน  บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสหกรณจังหวัด  สังกัด   กลุมตรวจการสหกรณ  

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
  ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ซ่ึงตองใชความรูความสามารถทางวิชาการกฎหมายสหกรณ
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ในการปฏิบัติงานดานการตรวจการ  การแกไขขอบกพรอง การชําระบัญชี ภายใต
การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมี
ความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1 รวบรวมขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน ตลอดจนขอกฎหมายท่ี

เก่ียวของ เพ่ือประกอบการวินิจฉัยปญหากฎหมาย หรือการ
พิจารณาดําเนินการทางกฎหมายดานตางๆ เชน การรางแกไข  
เพ่ิมเติม กฎ ระเบียบ ขอบังคับและการแกไขขอบกพรองของ
สหกรณ การเตรียมขอเท็จจริงเพ่ือใชในการดําเนินคดี 

จํานวนเรื่องของการดําเนินการ 

2 รวมจัดทํานิติกรรมหรือเอกสารท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมาย จํานวนนิติกรรม/สัญญา 

3 รวมดําเนินการในการชําระบัญชีสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผูชําระบัญช ี

จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีชําระบัญชี 

4 รวมถายทอดความรูดานกฎหมายในการกําหนดระเบียบ คําสั่ง 
ประกาศ หลักเกณฑ ขอกําหนดตาง ๆ ของนายทะเบียนสหกรณ 

จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีไดรับการ
ถายทอดความรู 

5 ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตางๆ ดาน
กฎหมาย ใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

จํานวนเรื่องท่ีใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบ
ปญหา และชี้แจง 

6 จัดทํา คูมือ เอกสารคําชี้แจงและขอเสนอแนะตางๆ  จํานวนคูมือ เอกสาร คําชี้แจงและ
ขอเสนอแนะตางๆ 

7 รวมสงเสริม เผยแพร ใหความรูเก่ียวกับอุดมการณ หลักการและ
วิธีการสหกรณ ใหแกบุคลากรสหกรณ/กลุมเกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไป 

จํานวนบุคคลท่ีไดรับการสงเสริมฯ 

8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ช่ือตําแหนง    นักวิชาการสหกรณ  กลุมงาน บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสหกรณจังหวัด สังกัด    กลุมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการสหกรณ 
เศรษฐศาสตร การบริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชี ในการปฏิบัติงานดานการสงเสริมแนะนําสหกรณ/กลุม
เกษตรกร ภายใตการกํากับ แนะนํา ของผูบังคับบัญชา  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1 ชวยจัดทําบัญชี งบการเงิน ทะเบียนคุม และเอกสารท่ีเก่ียวของแก

สหกรณ/กลุมเกษตรกร เพ่ือใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร มีระบบบัญชี 
งบการเงิน และเอกสารหลักฐานตางๆ ถูกตองตามหลักการบัญชี 
และตรวจสอบได 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําบัญชี
ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

2 รวมสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูชําระบัญชีเพ่ือใหการชําระบัญชี
ของสหกรณ/กลุมเกษตรกรบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
สงเสริม สหกรณ/กลุมเกษตรกรให
ไดรับการชําระบัญชี 

3 รวมศึกษา วิเคราะห สงเสริม แนะนํา การดําเนินงานของสหกรณ/
กลุมเกษตรกร เพ่ือใหผานเกณฑมาตรฐานของกรมสงเสริมสหกรณ
ตามระบบการสงเสริมสหกรณ  

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
สงเสริม สหกรณ/กลุมเกษตรกรให
ผานเกณฑมาตรฐาน 

4 รวมสงเสริม แนะนํา การบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ    
การควบคุมภายในใหกับสหกรณ/กลุมเกษตรกรตามระบบการ
สงเสริมสหกรณ  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 

5 รวบรวม ประมวลผลขอมูลของสหกรณ/กลุมเกษตรกร รวมถึงจัดทํา
รายงานเพ่ือเปนขอมูลใหผูเก่ียวของสามารถนําไปใชในการสงเสริม 
แนะนํา สหกรณ/กลุมเกษตรกรตามระบบการสงเสริมสหกรณ  

จํานวนขอมูลในการประมวลผล 

6 รวมวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
เพ่ือใหทราบถึงปญหาและแนวทางในการแกไข 

จํานวนเรื่องของการวิเคราะหความ
เสี่ยง 

7 รวมใหคําปรึกษา แนะนําในการถายทอดองคความรูดานบัญชี 
การเงิน การจัดทําทะเบียนและหลักฐาน เอกสารท่ีเก่ียวของแก
เจาหนาท่ีของสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพ่ือให มีความรู ความเขาใจ 

จํานวนครั้งในการใหคําปรึกษา
แนะนํา 

8 รวมใหคําแนะนํา คําปรึกษาเบื้องตนในดานกฎหมาย ขอบังคับ 
คําสั่ง และระเบียบท่ีเก่ียวของของสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพ่ือให
ดําเนินการไดถูกตองตามกฎหมาย 

จํานวนเรื่องท่ีใหคําปรึกษา แนะนํา 
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ท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
9 ติดตอประสานงาน สื่อสารประชาสัมพันธ รวมถึงสรางความเขาใจ

ระหวาง สหกรณ/กลุมเกษตรกร กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือให
เกิดความรวมมือ ในการปฏิบัติงาน 

จํานวนครั้งของการประสานงาน 

10 รวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
หรือคณะทํางานตางๆ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและการดําเนินงาน
รวมกัน 

จํานวนครั้งในการเขารวมประชุม
คณะกรรมการหรอืคณะทํางาน 

11 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมหรือการปฏิบัติตามคําสั่ง
ของนายทะเบียนสหกรณ เพ่ือใหทราบความกาวหนาของการ
ปฏิบัติงาน 

จํานวนครั้งในการรายงานผล 

12 รวมสงเสริม เผยแพร ใหความรูเก่ียวกับอุดมการณ หลักการ และ
วิธีการสหกรณ ใหแกบุคลากรของสหกรณ กลุมเกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไป 

จํานวนบุคคลท่ีไดรับการสงเสริม 

13 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ช่ือตําแหนง    เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ  กลุมงาน  บริการ 
ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสหกรณจังหวัด  สังกัด     กลุมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

เพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับ การสงเสริม แนะนําสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพ่ือพัฒนาระบบสหกรณ การบริหารจัดการ
องคกร และการดําเนินธุรกิจ ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร ใหมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ของผูบังคับบัญชาในกลุมสงเสริมสหกรณ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความ
ถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ชวยจัดทําบัญชี งบการเงิน ทะเบียนคุม และเอกสารท่ีเก่ียวของแก
สหกรณ/กลุมเกษตรกร เพ่ือใหสหกรณ/กลุมเกษตรกร มีระบบบัญชี 
งบการเงิน และเอกสารหลักฐานตางๆ ถูกตองตามหลักการบัญชี 
และตรวจสอบได 

ระดับความสําเร็จของการจัดทําบัญชี
ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

2 รวมสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูชําระบัญชีเพ่ือใหการชําระบัญชี
ของสหกรณ/กลุมเกษตรกรบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
สงเสริม สหกรณ/กลุมเกษตรกรให
ไดรับการชําระบัญชี 

3 รวมศึกษา วิเคราะห สงเสริม แนะนํา การดําเนินงานของสหกรณ/
กลุมเกษตรกร เพ่ือใหผานเกณฑมาตรฐานของกรมสงเสริมสหกรณ
ตามระบบการสงเสริมสหกรณ  

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
สงเสริม สหกรณ/กลุมเกษตรกรให
ผานเกณฑมาตรฐาน 

4 รวมสงเสริม แนะนํา การบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ    
การควบคุมภายในใหกับสหกรณ/กลุมเกษตรกรตามระบบการ
สงเสริมสหกรณ  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 

5 รวบรวมประมวลผลขอมูลของสหกรณ/กลุมเกษตรกร รวมถึงจัดทํา
รายงานเพ่ือเปนขอมูลใหผูเก่ียวของสามารถนําไปใชในการสงเสริม 
แนะนํา สหกรณ/กลุมเกษตรกรตามระบบการสงเสริมสหกรณ  

จํานวนขอมูลในการประมวลผล 

7 ใหคําปรึกษา แนะนําในการถายทอดองคความรูดานบัญชี การเงิน 
การจัดทําทะเบียนและหลักฐาน เอกสารท่ีเก่ียวของแกเจาหนาท่ีของ
สหกรณ/กลุมเกษตรกร เพ่ือให มีความรู ความเขาใจ  

จํานวนครั้งในการใหคําปรึกษา
แนะนํา 

8 ติดตอประสานงาน สื่อสารประชาสัมพันธ รวมถึงสรางความเขาใจ
ระหวาง สหกรณ/กลุมเกษตรกร กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือให
เกิดความรวมมือ ในการปฏิบัติงาน 

จํานวนครั้งของการประสานงาน 
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ท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

9 รวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
หรือคณะทํางานตางๆ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและการดําเนินงาน
รวมกัน 

จํานวนครั้งในการเขารวมประชุม
คณะกรรมการหรอืคณะทํางาน 

10 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมหรือการปฏิบัติตามคําสั่ง
ของนายทะเบียนสหกรณ เพ่ือใหทราบความกาวหนาของการ
ปฏิบัติงาน 

จํานวนครั้งในการรายงานผล 

11 รวมสงเสริม เผยแพร ใหความรูเก่ียวกับอุดมการณ หลักการ และ
วิธีการสหกรณ ใหแกบุคลากรของสหกรณ กลุมเกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไป 

จํานวนบุคคลท่ีไดรับการสงเสริมฯ 

12 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ช่ือตําแหนง นักวชิาการสหกรณ กลุมงาน บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสหกรณจังหวัด สังกัด นิคมสหกรณ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการสหกรณ กฎหมายสหกรณ
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เศรษฐศาสตร การบริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชี ในการปฏิบัติงานดานการ
จัดที่ดินใหแกราษฎรในเขตจัดนิคม วางแผนและประสานงานดานการสงเสริมและพัฒนานิคมสหกรณ 
ปญหาขอพิพาท ในการดําเนินการหรือแกปญหาในนิคมสหกรณ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ชวยจัดทําประเด็น ทําความเห็น สรุปรายงาน และเสนอแนะในการ
กําหนดนโยบายแนวทางการจัดท่ีดินใหแกราษฎรในพ้ืนท่ีนิคม
สหกรณ งานจัดนิคมสหกรณ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายการจัด
ท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 การอนุญาตใหสมาชิกหรือ
หนวยงานหรือองคการตางๆ เขาทําประโยชนในท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบ การบริหารเงินทุนและเงินรายไดทุกประเภท และการ
ดําเนินการประกาศสิ้นสภาพนิคมสหกรณ 

รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

2 ชวยจัดทําประเด็น ทําความเห็น สรุปรายงาน และเสนอแนะในการ
กําหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาโครงสราง ระบบงาน การบริหาร
จัดการองคกร การบริหารทรพัยากรบุคคล การบริหารเงินทุน ระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสหกรณในพ้ืนท่ี
นิคมสหกรณ เพ่ือเสนอแนะในการกําหนดนโยบายแนวทางการ
สงเสริมและพัฒนาสหกรณในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ 

รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

3 รวมดําเนินการจัดที่ดินใหแกราษฎรในพื้นที่นิคมสหกรณ งานจัด
นิคมสหกรณ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายการจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ 
พ.ศ. 2511 การถือครองที่ดินของสมาชิก การอนุญาตใหสมาชิก
หรือหนวยงานหรือองคการตางๆ เขาทําประโยชนในท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบ การบริหารเงินทุนและเงินรายไดทุกประเภท และการ
ดําเนินการประกาศสิ้นสภาพนิคมสหกรณ 

รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

4 รวมจัดทําและพัฒนางานวิชาการเพ่ือการสงเสริมและพัฒนา
โครงสรางองคกร ระบบงาน การบริหารจัดการองคกร การ
บริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารเงินทุน ระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ ในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ ท่ี
เหมาะสมกับประเภท ขนาดและสภาพพ้ืนท่ี และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวกับภารกิจของหนวยงาน เพ่ือเปนคูมือในการปฏิบัติงานแก
บุคลากรของนิคมสหกรณใชเปนประโยชนในการสงเสริมและพัฒนา
สหกรณในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ 

รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

5 รวมจัดการฝกอบรมหรือถายทอดความรูหรือนิเทศงาน รวมถึงการ
จัดทําคูมือ จัดทําคําชี้แจงและขอแนะนําตางๆ ท่ีเก่ียวกับงานใน
หนาท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกบุคลากรใน
หนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

6 ชวยสงเสริมและพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหผานเกณฑ
มาตรฐานของกรมสงเสริมสหกรณ และรักษาระดับมาตรฐาน
สหกรณและกลุมเกษตรกรเดิม 

จํานวนสหกรณและกลุม
เกษตรกรท่ีผานเกณฑ
มาตรฐานของกรม 

7 ชวยแนะนําแกสหกรณ กลุมเกษตรกร ประชาชนท่ัวไป เก่ียวกับ
อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ การจัดตั้งสหกรณ การ
บริหารจัดการ การบริหารการเงิน การพัฒนาธุรกิจ และการตลาด
ของสหกรณ และกลุมเกษตรกร การสรางเครือขายการเชื่อมโยงธุรกิจ
ความเปนไปไดของการลงทุน โครงสรางการจัดระบบงาน การควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง การชําระหนี้ของสหกรณใหสามารถ
ชําระหนี้ไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และตรงตามวัตถุประสงคการ
กูเงิน เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาสหกรณ กลุมเกษตรกรอยาง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงสุด 

จํานวนครั้งของการให
คําปรึกษา แนะนํา 

8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ช่ือตําแหนง เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ  กลุมงาน  บริการ 
ช่ือหนวยงาน  สํานักงานสหกรณจังหวัด   สังกัด   นิคมสหกรณ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา เพ่ือ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับ การสงเสริม แนะนําสหกรณ/กลุมเกษตรกร  ดานการจัดท่ีดินใหแกราษฎรในเขตจัดนิคม 
วางแผนและประสานงานดานการสงเสริมและพัฒนานิคมสหกรณ ปญหาขอพิพาท ในการดําเนินการหรือ
แกปญหาในนิคมสหกรณ ภายใตการกํากับ แนะนําของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ชวยดําเนินการที่เกี่ยวของกับจัดที่ดินใหแกราษฎรในพื้นที่นิคม
สหกรณ งานจัดนิคมสหกรณ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายการจัด
ท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 การถือครองท่ีดินของสมาชิก 
การอนุญาตใหสมาชิกหรือหนวยงานหรือองคการตางๆ เขาทํา
ประโยชนในท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ การบริหารเงินทุนและเงิน
รายไดทุกประเภท และการดําเนินการประกาศสิ้นสภาพนิคมสหกรณ 

รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

2 ชวยจัดทําและพัฒนางานวิชาการเพ่ือการสงเสริมและพัฒนา
โครงสรางองคกร ระบบงาน การบริหารจัดการองคกร การ
บริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารเงินทุน ระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ ในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ
ท่ีเหมาะสมกับประเภท ขนาดและสภาพพ้ืนท่ี และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวกับภารกิจของหนวยงาน เพ่ือเปนคูมือในการปฏิบัติงานแก
บุคลากรของนิคมสหกรณใชเปนประโยชนในการสงเสริมและ
พัฒนาสหกรณในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ 

รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

3 ชวยจัดการฝกอบรมหรือถายทอดความรูหรือนิเทศงาน รวมถึง
การจัดทําคูมือ จัดทําคําชี้แจงและขอแนะนําตางๆ ท่ีเก่ียวกับงาน
ในหนาท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกบุคลากร
ในหนวยงานใหสามารถปฏิบัติ งานไดอย าง ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ 

รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 

4 ชวยสงเสริมและพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหผาน
เกณฑมาตรฐานของกรมสงเสริมสหกรณ และรักษาระดับ
มาตรฐานสหกรณและกลุมเกษตรกรเดิม 

จํานวนสหกรณและกลุม
เกษตรกรท่ีผานเกณฑ
มาตรฐานของกรม 

5 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ช่ือตําแหนง   นักวชิาการสหกรณ         กลุมงาน บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุรี  สังกัด  ศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี   

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการสหกรณ กฎหมายสหกรณ 
เศรษฐศาสตร การบริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชี ในการปฏิบัติงานดานสงเสริมพัฒนาระบบการบริหาร
การจัดการ และการพัฒนาธุรกิจสหกรณ การแกไขปญหาและการประกอบอาชีพ ยกระดับสภาพความเปนอยู
ของสมาชิกสหกรณในศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมดําเนินการเก่ียวกับงานดานกฎหมายวาดวยสหกรณ
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ 

2 รวมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณในศูนยสาธิต
สหกรณโครงการหุบกะพงฯ ในดานการดําเนินธุรกิจ และ
ดานการตลาด เชน การจัดหาตลาด การเชื่อมโยงเครือขาย
ธุรกิจ การพัฒนาสินคา การบรรจุภัณฑ ดานการบริหาร
จัดการองคกร เชน การจัดโครงสรางท่ีเหมาะสมกับประเภท
และขนาดสหกรณ กลุมเกษตรกร การจัดระบบงาน การ
บริหารงานบุคคล การควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยง และในดานอ่ืนๆ เชน ความเปนไปไดของการลงทุน 
เพ่ือความเขมแข็งและยั่งยืนของสหกรณ กลุมเกษตรกร 
และเพ่ือประโยชนสูงสุดแกสมาชิก 

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ 

3 รวมสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคโครงการและนโยบาย และเพ่ือหาวิธีการ
ยกระดับสภาพความเปนอยูของสมาชิกสหกรณในศูนย
สาธิตสหกรณโครงการหุบกะพงฯ 

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ 

4 รวมใหความรูเก่ียวกับการบริหารงานองคกร บริหารธุรกิจ
แกบุคลากรสหกรณในศูนย เพ่ือใหสหกรณดําเนินงาน
ภายใตกรอบของกฎหมายวาดวยสหกรณ และกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมถึงขอบังคับ ระเบียบ ขอกําหนดตาง ๆ 
คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ นโยบาย มติท่ีประชุมใหญ 
และมติท่ีประชุมของคณะกรรมการ 

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

5 รวมสงเสริม สนับสนุนใหสหกรณ กลุมเกษตรกร มีสวน
รวมในการพัฒนาองคกรตนเองใหเขมแข็งและยั่งยืน โดย
สามารถวางแผน ดําเนินการ และแกไขปญหาไดดวย
ตนเอง 

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ 

6 รวมดําเนินการเก่ียวกับการขอกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ
ของสหกรณในสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพงฯ และ
เงินทุนอ่ืน ท่ีผานกรมของสหกรณ รวมถึงการเรงรัด ติดตาม
การชําระหนี้ การใชเงินกูใหตรงตามวัตถุประสงคการกูเงิน
และงานสงเสริมและพัฒนาสหกรณ 

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ 

7 รวมสงเสริมและพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกร ใหผาน
เกณฑมาตรฐานของกรมสงเสริมสหกรณ และรักษาระดับ
มาตรฐานสหกรณ และกลุมเกษตรกรเดิม 
 

-จํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกรผาน
เกณฑมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
-จํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกรรักษา
ระดับมาตรฐานสหกรณและกลุม
เกษตรกร 

8 รวมสงเสริม สนับสนุนใหสหกรณในศูนยสาธิตสหกรณ
โครงการหุบกะพง ฯ มีสวนรวมในการพัฒนาองคกร
ตนเองใหเขมแข็งและยั่งยืน โดยสามารถวางแผน 
ดําเนินการ และแกไขปญหาไดดวยตนเอง 

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ 

9 ชวยเผยแพร หรือถายทอดความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ระบบสหกรณ อุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณ
ใหแกบุคลากรสหกรณ และประชาชนท่ัวไป 

จํานวนครั้งในการเผยแพรหรือถายทอด
ความรู 

10 ชวยจัดทําเอกสาร ตํารา เพ่ือสรางความรู ความเขาใจใน
เรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของหนวยงานภายใต
โครงการหุบกะพง และการดําเนินงานของสหกรณใน
ศูนยฯ และในเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือการเผยแพร 
รวมท้ังใหความรูแกบุคคลผูสนใจ 

จํานวนเรื่องในการจัดทําเอกสาร ตํารา 

11 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
  

33



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง   นักวิชาการเกษตร         กลุมงาน บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุรี  สังกัด  ศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี   

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

 ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการดานการเกษตร ในการ
ปฏิบัติงานดานการสงเสริมสหกรณ กลุมเกษตรกร ภายใตการกํากับ แนะนํา ของผูบังคับบัญชา และ
ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเ ก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง ครบถวน  
มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษา วิเคราะห แนะนํา สงเสริม และสนับสนุน การ
ดําเนินงานของสหกรณ/กลุมเกษตรกร เก่ียวกับงานดาน
วิชาการเกษตร เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค
ของหนวยงานตามระบบการสงเสริมสหกรณ  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 

2 รวมสงเสริม แนะนํา และสาธิตงานวิชาการดานการเกษตร 
เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจในการประกอบอาชีพ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 

3 ประสานการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและ
ภายนอก เพ่ือใหเกิดความรวมมือ และผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามท่ีกรมสงเสริมสหกรณกําหนด 

จํานวนเรื่องท่ีประสานงาน 

4 ใหคําปรึกษา ขอคิดเห็นหรือขอแนะนําแกบุคคล หรือ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางความรวมมือ ในการปฏิบัติงาน 

จํานวนเรื่องท่ีใหคําปรึกษาขอคิดเห็น ขอแนะนํา 

5 รวบรวมประมวลผลขอมูลดานขาว พืชผัก ปาลมน้ํามัน 
กาแฟ รวมท้ังพืชเศรษฐกิจและผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ 
เพ่ือเปนขอมูลใหผูท่ีเก่ียวของในไปใชการสงเสริม แนะนํา
สหกรณ/กลุมเกษตรกร 

จํานวนขอมูลในการประมวลผล 

6 รวมสงเสริม เผยแพร ใหความรูเก่ียวกับอุดมการณ หลักการ 
และวิธีการสหกรณแกบุคลากรของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
และประชาชนท่ัวไป 

จํานวนบุคคลท่ีไดรับการสงเสริมฯ 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 

ช่ือตําแหนง เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ       กลุมงาน บริการ 
ช่ือหนวยงาน สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุรี  สังกัด  ศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี   

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา เพ่ือ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับ การสงเสริม แนะนําสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพ่ือพัฒนาระบบสหกรณ การบริหารจัดการ
องคกร และการดําเนินธุรกิจของสหกรณ/กลุมเกษตรกร ใหมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ของผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง 
ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมดําเนินการเก่ียวกับงานดานกฎหมายวาดวยสหกรณ
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ 

2 รวมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณในศูนยสาธิต
สหกรณโครงการหุบกะพงฯ ในดานการดําเนินธุรกิจ และ
ดานการตลาด เชน การจัดหาตลาด การเชื่อมโยงเครือขาย
ธุรกิจ การพัฒนาสินคา การบรรจุภัณฑ ดานการบริหาร
จัดการองคกร เชน การจัดโครงสรางท่ีเหมาะสมกับประเภท
และขนาดสหกรณ กลุมเกษตรกร การจัดระบบงาน การ
บริหารงานบุคคล การควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยง และในดานอ่ืนๆ เชน ความเปนไปไดของการลงทุน 
เพ่ือความเขมแข็งและยั่งยืนของสหกรณ กลุมเกษตรกร 
และเพ่ือประโยชนสูงสุดแกสมาชิก 

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ 

3 รวมใหความรูเก่ียวกับการบริหารงานองคกร บริหารธุรกิจ
แกบุคลากรสหกรณในศูนยฯ เพ่ือใหสหกรณดําเนินงาน
ภายใตกรอบของกฎหมายวาดวยสหกรณ และกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมถึงขอบังคับ ระเบียบ ขอกําหนดตาง ๆ 
คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ นโยบาย มติท่ีประชุมใหญ 
และมติท่ีประชุมของคณะกรรมการ 

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ 

4 รวมดําเนินการเก่ียวกับการขอกูเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ
ของสหกรณในสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพงฯ และ
เงินทุนอ่ืน ท่ีผานกรมของสหกรณ รวมถึงการเรงรัด ติดตาม
การชําระหนี้ การใชเงินกูใหตรงตามวัตถุประสงคการกูเงิน
และงานสงเสริมและพัฒนาสหกรณ 

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ 
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ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

5 รวมสงเสริมและพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกร ใหผาน
เกณฑมาตรฐานของกรมสงเสริมสหกรณ และรักษาระดับ
มาตรฐานสหกรณ และกลุมเกษตรกรเดิม 
 

-จํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกรผาน
เกณฑมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
-จํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกรรักษา
ระดับมาตรฐานสหกรณและกลุม
เกษตรกร 

6 ชวยเผยแพร หรือถายทอดความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ระบบสหกรณ อุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณ
ใหแกบุคลากรสหกรณ และประชาชนท่ัวไป 

จํานวนครั้งในการเผยแพรหรือถายทอด
ความรู 

7 ชวยจัดทําเอกสาร ตํารา เพ่ือสรางความรู ความเขาใจใน
เรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของหนวยงานภายใต
โครงการหุบกะพง และการดําเนินงานของสหกรณใน
ศูนยฯ และในเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือการเผยแพร 
รวมท้ังใหความรูแกบุคคลผูสนใจ 

จํานวนเรื่องในการจัดทําเอกสาร ตํารา 

8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

  
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ช่ือตําแหนง เจาพนักงานการเกษตร         กลุมงาน บริการ 
ช่ือหนวยงาน สํานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุร ี  สังกัด ศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา เพ่ือ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสงเสริม แนะนําดานการเกษตร เพ่ือพัฒนาระบบสหกรณ การบริหารจัดการองคกร 
และการดําเนินธุรกิจของสหกรณ/กลุมเกษตรกร ใหมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง ภายใตการกํากับ แนะนํา ของ
ผูบังคับบัญชา และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความถูกตอง 
ครบถวน มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมศึกษา วิเคราะห แนะนํา สงเสริม และสนับสนุน การ
ดําเนินงานของสหกรณ/กลุมเกษตรกร เก่ียวกับงานดาน
วิชาการเกษตร เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค
ของหนวยงานตามระบบการสงเสริมสหกรณ  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 

2 รวมสงเสริม แนะนํา และสาธิตงานวิชาการดานการเกษตร 
เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจในการประกอบอาชีพ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 

3 ประสานการทํางานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอก เพ่ือใหเกิดความรวมมือ และผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามท่ีกรมสงเสริมสหกรณกําหนด 

จํานวนเรื่องท่ีประสานงาน 

4 ใหคําปรึกษา ขอคิดเห็นหรือขอแนะนําแกบุคคล หรือ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางความรวมมือ ในการปฏิบัติงาน 

จํานวนเรื่องท่ีใหคําปรึกษาขอคิดเห็น ขอแนะนํา 

5 รวบรวมประมวลผลขอมูลดานขาว พืชผัก ปาลมน้ํามัน 
กาแฟ รวมท้ังพืชเศรษฐกิจและผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ 
เพ่ือเปนขอมูลใหผูท่ีเก่ียวของในไปใชการสงเสริม แนะนํา
สหกรณ/กลุมเกษตรกร 

จํานวนขอมูลในการประมวลผล 

6 รวมสงเสริม เผยแพร ใหความรูเก่ียวกับอุดมการณ หลักการ 
และวิธีการสหกรณแกบุคลากรของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
และประชาชนท่ัวไป 

จํานวนบุคคลท่ีไดรับการสงเสริมฯ 

7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวนของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
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