
 
 

สวนที่ 1 
คําบรรยายลักษณะงานในภาพรวม 
ของพนักงานราชการแตละตําแหนง 
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ชื่อตําแหนง    เจาพนักงานการเกษตร 
 
กลุมงาน บริการ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบตัิงานในฐานะผูปฏิบตังิานขั้นตน มีหนาที่ความรบัผิดชอบเกี่ยวกับการสงเสริม
แนะนําวิทยาการดานการเกษตร และปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบตัิงานดานการสงเสริมวิชาการ หรือวิทยาการดานการเกษตรแกสหกรณ/กลุม
เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรอื่น ๆ  โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 

1. แนะนํา สงเสรมิ และใหความชวยเหลือเกีย่วกับงานวิชาการและวิทยาการดาน
การเกษตรทัว่ไป เชน การปรับปรุง บํารุงพันธุ การขยายพันธุ การใชปุย การ
ปรับปรุงวิธีการผลิต 

2. เผยแพร ประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ วิธีการสหกรณใหแก
สหกรณ/กลุมเกษตรกร และประชาชนทัว่ไป 

3. ใหคําปรึกษา แนะนํา อบรม ดานวิชาการ และความกาวหนาทางการเกษตรแก
สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรอื่น ๆ 

4. จัดทําแผนงาน สถิตขิอมูลการประเมินผลงานและการรายงานตาง ๆ เกี่ยวกบัการ
สงเสริมการเกษตร 

5. ชวยปฏิบตัิงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการพเิศษอ่ืน ๆ 
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

6. ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  
7. ปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ชื่อตําแหนง    เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 
 
กลุมงาน บริการ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบตัิงานในฐานะผูปฏิบตังิานขั้นตน มีหนาที่ความรบัผิดชอบงานสงเสริมสหกรณ และ
ปฏิบตัิงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

ปฏิบตัิงานดานการสงเสริมสหกรณ โดยปฏบิัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
1. สงเสรมิ เผยแพร และใหความรูเกีย่วกับอุดมการณ หลกัการ วธิีการสหกรณ ใหแก 

บุคลากรสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทัว่ไป     
2. แนะนํา สงเสรมิ ใหสหกรณ กลุมเกษตรกร และกลุมอ่ืน ๆ ภายใตการสงเสริมแนะนาํ 

ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสหกรณ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  
3. สอน แนะนํา ชวยเหลือใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ / กลุมเกษตรกร  

บันทึกบญัชีขัน้ตนใหเปนปจจุบัน    
4. แนะนํา ชวยเหลือ ใหคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ / กลุมเกษตรกร จัดทํางบ

การเงินพรอมรายละเอียดประกอบใหแลวเสร็จ    
5. ชวยในการวางแผนพัฒนา ศึกษา วิเคราะห การดําเนินงานสหกรณ 
6. แนะนํา สงเสรมิและชวยเหลอืดานการบัญชีและการดําเนินงานตามโครงการตางๆ  
     ที่สหกรณ / กลุมเกษตรกรไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  
7. ชวยปฏิบตัิงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการพิเศษอ่ืน ๆ 
     ตามที่ไดรับมอบหมาย   
8.  ปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ชื่อตําแหนง         เจาหนาที่การเงินและบัญช ี
 
กลุมงาน บริการ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบตัิงานในฐานะผูปฏิบตังิานขั้นตนเกีย่วกับการเงินและบัญชีที่คอนขางยาก ภายใต
การกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบตัิที่มีอยูอยางกวาง ๆ และ
ปฏิบตัิงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหนวยงานที่คอนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยาง
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 

1. จัดทําฎีกา ใบนําสง ตรวจสอบหลักฐาน และใบสําคัญการเบิกจายเงิน  
2. การจัดทําบัญชีทั่วไป และบัญชีตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงบประมาณของราชการ  
3. จัดทําและควบคุมบัญชีพัสดุ 
4. จัดทํารายงานทางการเงินและบัญชี  
5. การพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกบัระเบยีบปฏิบัติดานการเงิน การงบประมาณ 

และการบญัชี  
6. รางบันทึกและจัดทําหนังสือโตตอบเกีย่วกบังานที่ไดรบัมอบหมาย  
7. การบนัทึก ตรวจสอบ และสงขอมูลตาง ๆ ในระบบการคลังอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
8. ดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหระบบ GFMIS เปนไปดวย

ความถูกตอง รวดเรว็ และเปนปจจุบัน  
9. ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชีแ้จงเกี่ยวกับงานในหนาที่  
10. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่เครือ่งคอมพิวเตอร 
 
กลุมงาน บริการ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบตัิงานเกีย่วกับการควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร ภายใตการกํากบั 
ตรวจสอบโดยใกลชิด และปฏิบตัิงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบตัิงานเกีย่วกับการควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร โดยปฏิบตัิหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 

1. ชวยดําเนินการตรวจสอบและติดตั้งระบบ LAN และหมายเลข IP เครื่องคอมพิวเตอร  
     และอุปกรณตอพวง  
2. ตรวจสอบการทํางานของเครื่องในระบบเครือขาย ดูแล บํารุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร 

และอุปกรณตอพวงตาง ๆ 
3. สํารวจและปรบัปรงุการกําหนดมาตรฐานขัน้ต่ําของเครื่องและอุปกรณตาง ๆ ของ

เครื่องคอมพิวเตอรใหสอดคลองกับภารกจิงานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 
4. ดําเนินการติดตั้งระบบ LAN ใหกับหนวยงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค  
5. ดําเนินการตรวจสอบ ประสานงานในการจัดทําเวปไซตใหตรงกับมาตรฐานที่กําหนด  
6. ดําเนินการ SCAN ขอมูลขาวสารตาง ๆ เพ่ือประกอบการจัดทําเวปไซต  
7. ดําเนินการสั่งและตรวจเช็ค E-mail ของ ศนูยสารสนเทศ 
8. ปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่ธุรการ 
 
กลุมงาน บริการ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบตัิงานในฐานะผูปฏบิัตงิานขัน้ตน โดยรับผิดชอบปฏิบัตงิานธุรการและงานสารบรรณ
ที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับ ตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวปฏิบตัทิี่มีอยู
อยางกวางๆ และปฏบิัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบัติงานดานธุรการและงานสารบรรณที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 

1. ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป 
2. ปฏิบัติงานดานสารบรรณ 
3. ชวยปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และวัสดุ 
4. ควบคุมการรับสงแยกประเภท และจัดสงหนังสือเอกสารใหหนวยงานที่เกี่ยวของ  
5. รางหนังสือโตตอบ บันทึก ยอเรื่อง สรุปความเห็นที่ยากพอสมควร  
6. ควบคุมการเกบ็ พิมพ คัดสําเนา และคนหาหนังสือหรือเอกสารทางราชการ  
7. ควบคุมดูแลการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในเรือ่งสถานทีเ่พ่ือใชในการจัดการ

งานตาง ๆ ตลอดจนดูแลการซอมแซมรักษาสถานที่ และทรัพยสินของสวนราชการ 
8. ชวยติดตามรวบรวม และจัดทํารายงานผลการปฏิบตัิงาน 
9.  ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย  
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ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
 
กลุมงาน บริการ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
  รับผิดชอบปฏบิัติงานการบนัทึกขอมูลเพือ่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร ในลักษณะที่ยาก
พอสมควร ภายใตการกํากบัตรวจสอบโดยทั่วไป โดยตองใชความละเอียด รอบคอบ ความรวดเร็ว และ
ความชํานาญคอนขางสูง และปฏบิัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบตัิงานเกีย่วกับการบันทึกขอมูลเพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร และงานบันทึก     
งานพิมพขอมูล หรือเอกสารตาง ๆ โดยปฏิบตัิหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 

1. งานบันทึกขอมูลเพื่อใชกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร และงานพิมพหนังสือราชการ และ
เอกสารตาง ๆ 

2. ชวยปฏิบตัิงานดานการเงิน บัญชี และวัสดุ  
3. ชวยปฏบิตัิงานดานสารบรรณ 
4. วางขั้นตอนของงานบันทึกขอมูล การตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร 
     และขอมูลที่ไดรับมากอนที่จะดําเนินการบันทึกตอไป  
5. ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูล เพ่ือการประมวลผลขอมูลในขั้นตอไป  
6. จําแนกประเภทและกําหนดแบบการบนัทกึขอมูลใหเปนไปตามความตองการ 
7. ดูแลบํารุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณอ่ืนๆ ที่ใชในการปฏบิตัิงานเบื้องตน  
8.  ปฏิบตัิหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่พัสดุ 
 
กลุมงาน บริการ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  รับผิดชอบปฏบิัติงานขัน้ตนเกี่ยวกบัการพัสดุที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากบั 
ตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวปฏบิัตทิี่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติงานอ่ืน      
ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบตัิงานเกีย่วกับงานพัสดุของกรมสงเสริมสหกรณ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง เชน 

1. รับผิดชอบเกีย่วกับงานจัดซื้อวัสดุ การจัดจาง การซอมวัสดุ ครุภัณฑ การจางเหมา 
การจางที่ปรึกษา 

2. ดําเนินการเรื่องการบริจาคทรัพยสินใหทางราชการ 
3. ดําเนินการเกี่ยวกับดูแล รักษา การซอมแซมอาคาร สถานที่ รวมทั้งระบบ

สาธารณูปโภคตาง ๆ 
4. ชวยปฏิบตัิงานเกีย่วกับระบบการคลังอิเลก็ทรอนกิส (GFMIS) ไดแก การสรางขอมูล

หลักผูขาย การสรางใบสั่งซื้อวัสดุ การบันทึกจาง/เชาที่มีการชําระเงินเปนงวดๆ  
การบันทึกจัดซื้อจัดจางงานระหวางทํา การจัดซื้อสินทรัพย การบันทึกใบสั่ง/จาง/เชา  
ทุกกรณี การสรางสัญญา การเปลีย่นแปลง  แกไขใบสั่งซือ้ การพิมพใบสั่งซื้อ/จาง/เชา 
การพิมพเอกสารสัญญา การบันทกึรับวสัดุ/สินทรพัยถาวร  การเปลีย่นแปลงขอมูล
หลักสินทรัพย 

5. ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชีแ้จงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที ่
6. จัดทํารายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําเดือนตามพระราชบญัญัตขิอมูลขาวสารราชการ 
7. ปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่โสตทัศนศึกษา 
 
กลุมงาน บริการ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบตัิงานในฐานะผูปฏิบตังิานขั้นตนเกีย่วกับงานโสตทศันศึกษา ภายใตการกํากับ
ตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง และปฏิบตัิงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบตัิงานขั้นตนเกี่ยวกับงานโสตทศันศึกษา โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน 

1. รับผิดชอบในการรวมผลติสื่อการประชาสัมพันธและเผยแพร  
2. ใหบริการดานโสตทศันูปกรณแกหนวยงานตาง ๆ ของกรม และหนวยงานที่

เกี่ยวของ 
3. ปฏิบัติงานดานโสตทัศนศึกษา ในการประชุม ฝกอบรม หรือการจัดนิทรรศการ 

ของสวนราชการตาง ๆ เชน จัดทําแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร แผนที่และ
ตารางแสดงสถิตขิอมูลตาง ๆ 

4. ใชและควบคมุโสตทัศนปูกรณประเภทตาง ๆ เชน เครื่องฉายภาพเคลื่อนไหว 
เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เพ่ือประกอบคาํบรรยาย
ในการประชุมหรือการฝกอบรมตาง ๆ  

5. บันทกึเสยีง ถายภาพยนตร และภาพนิ่ง ตลอดจนลาง อัด ขยายภาพ จัดหา จัดเกบ็ 
และควบคุมการเบกิจาย  

6. ซอมแซมและบํารุงรักษาโสตทศันูปกรณ  
7. ปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่สงเสริมสหกรณ 

กลุมงาน บริการ 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบตัิงานการสงเสริมสหกรณที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป 
หรือตามคําสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏบิัติที่มีอยูกวาง ๆ  และปฏบิัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 ปฏิบตัิงานเกีย่วกับดานการสงเสริมสหกรณ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง เชน 
1. สงเสริม เผยแพร อุดมการณ หลักและวธิีการสหกรณแกสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

และประชาชนทั่วไป       
2. แนะนําเกี่ยวกบัสงเสริมการจัดตั้งสหกรณ การดําเนินธุรกิจ และการบริหารการ

จัดการใหแกสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจ การรวบรวมขอมูลและประมวลผล

ขอมูลเพ่ือประกอบการดําเนินการจัดตั้งสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
4. แนะนํา สงเสรมิ การดําเนินการตาง ๆ ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร ภายใตกฎหมาย 
     สหกรณ หรือกฎหมายอื่นที่เกีย่วของ 
5. ชวยปฏิบตัิงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการพิเศษอ่ืน ๆ ตามที่

ไดรับมอบหมาย  
6. ปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป 
 
กลุมงาน บริหารทั่วไป 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบตัิงานเลขานุการที่คอนขางยากมาก งานบริหารทั่วไป ซึ่งมีหนาที่ความรบัผิดชอบ
และคุณภาพของงานสูง โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบ หรือภายใตการตรวจสอบบาง 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ศึกษาวิเคราะห ทําความเหน็ สรปุรายงาน เสนอแนะ และดําเนนิการปฏิบตัิงานบรหิาร
ทั่วไปที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 

1. ควบคุมตรวจสอบการจัดการงานตางๆ เชน งานธุรการ งานบคุคล งานการเงินบัญชี  
     และพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวม 
     ขอมูลสถิติ เปนตน  
2. ปฏบิตัิงานเลขานุการที่คอนขางยากมาก เชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร  
3. เตรียมเร่ืองและ เตรียมการสาํหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอทีป่ระชุม  
4. ทํารายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ  
5. ประสานหรือตดิตอกบับคุคลและหนวยงานตางๆ ทีเ่กี่ยวของ 
6. ติดตามผลการปฏิบตัิงานตามมตขิองทีป่ระชุมหรือผลการปฏิบตัิงานตามคําสั่งของ

หัวหนาสวนราชการ 
7. ตอบปญหา ใหคําปรึกษาแนะนํา และชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ 
8. ปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย  
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ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 
 
กลุมงาน บริหารทั่วไป 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบตัิงานในฐานะผูปฏิบตังิานขั้นตน ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
คอนขางสูง โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง โดยรับผิดชอบงาน
เกี่ยวกบัการจัดระบบและวางแผนการประมวลผลขอมูลดวยเครื่องจักรประมวลผล หรือการเขยีนคําสั่งให
เครื่องจักรประมวลผลทํางาน และปฏบิัตงิานอ่ืนที่เกี่ยวของตามที่ไดรบัมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบตัิงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกบัการจัดระบบและวางแผนการประมวลผลขอมูลดวย
เครื่องจักรประมวลผล หรือการเขียนคําสัง่ใหเครื่องจักรปะมวลผลทาํงาน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง
หน่ึงหรือหลายอยาง เชน 

1. วิเคราะหวิธีการและลําดับของการประมวลผลขอมูล ตามความตองการของหนวยงานตางๆ  
2. ควบคุม ตรวจสอบ ศึกษา วเิคราะหเพ่ือพัฒนาและปรบัปรงุการใชเครื่องจักรประมวลผล

และคําสั่งชุดใหมีประสิทธิภาพสูงสุดทันกับววิัฒนาการของเครื่องจักรประมวลผล  
3. ติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณตอพวง รวมทั้งชุดคําสั่งสําเร็จรูปให

เขากับความตองการของหนวยงาน 
4. เขียนชุดคําสั่งที่คอนขางยุงยากซับซอน และคูมืออธิบายชุดคําสั่ง 
5. เผยแพรวชิาการและการดําเนินงานวางแผนการใชเครื่องจักรประมวลผล 
6. ปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ชื่อตําแหนง      เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน 
 
กลุมงาน บริหารทั่วไป 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบตัิงานในฐานะผูปฏิบตังิานขั้นตน เกีย่วกับการวิเคราะหนโยบายและแผนโดยไม
จําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบการปฏิบตังิานหรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏบิัติหนาทีเ่กี่ยวของ
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

 เปนผูปฏิบัติงานในระดับตนจนถึงการปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับการ
วิเคราะหนโยบายและแผน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 

1. ศึกษา วเิคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือประกอบการ
กําหนดนโยบาย  

2. จัดทําแผนงานหรือโครงการ  
3. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ ไมวาจะเปนนโยบาย  
    แผนงานโครงการทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง 
    ในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัด แลวแตกรณี  
4. สงเสริม เผยแพร อุดมการณ หลัก และวธิีการสหกรณ 
5. ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่  
6. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย  

หมายเหต ุ  ลักษณะงานอืน่ที่เกี่ยวของใหครอบคลุมถงึงานดานกฎหมาย การใหการศึกษาอบรม และ
งานสถิตติางๆ ดวย 
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ชื่อตําแหนง    บรรณารักษ 
 
กลุมงาน บริหารทั่วไป 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบตัิงานเกีย่วกับการจัดวางระบบ การจดัเก็บ ดูแลรักษาหนังสือ/วารสาร และส่ิงพิมพ
ตาง ๆ ตลอดจนใหบริการศึกษา คนควาแกขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางของกรม 
ประชาชนทั่วไป และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบตัิงานเกีย่วกับการจัดวางระบบ การจัดเก็บ และดูแลรักษาหนงัสือ/วารสาร และ
สิ่งพิมพตาง ๆ โดยปฏิบตัหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 

1. ศึกษา วิเคราะห คัดเลือก จัดหา และจัดวางระบบการจัดเก็บ และดูแลรักษาหนังสือ/
วารสาร และสิง่พิมพตาง ๆ  

2. ใหบรกิารศึกษา คนควาแกขาราชการ ลกูจางประจํา และพนักงานราชการของกรม 
ตลอดจนประชาชน นิสิต และนักศึกษาทัว่ไป  

3. บริการตอบคาํถาม ใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยการคนควาอางอิง และสืบคน
ขอมูลผานระบบเครือขายสารสนเทศ 

4. ใหบริการโดยใชระบบอิเล็กทรอนิกสโปรแกรมสําเร็จรูประบบหองสมุดอัตโนมัติ  
5. ใหเลขหมูหนังสือ ทําดัชนี บรรณานุกรม 
6. ประสานงานและใหความรวมมือกับหองสมุดหรือสถาบันอ่ืนทั้งในและตางประเทศ 
7. จัดทําฐานขอมูล ดรรชนีวารสาร และบตัรรายการ ที่สามารถสืบคนไดดวยระบบ

คอมพิวเตอร 
8. ปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ชื่อตําแหนง    บุคลากร 
 
กลุมงาน บริหารทั่วไป 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบตัิงานในฐานะผูปฏิบตังิานขั้นตนเกีย่วกับงานบุคคลของสวนราชการซึ่งมีความ
รับผิดชอบในงานที่มีความยุงยากซับซอนและคุณภาพของงานสูง ปฏิบตัิงานโดยไมจําเปนตองมีผูกํากับ
ตรวจสอบ หรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏบิัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบตัิงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกบังานบุคคลของสวนราชการ โดยปฏิบตัิหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 

1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ขอมูลเพื่อการขอกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน  
2. การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบการบรรจุแตงตั้ง โอนยาย การเลื่อนเงินเดือน 

การเลื่อนตําแหนง 
3. รวบรวม ศึกษา วิเคราะหปญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคคล 
4. รวบรวมรายละเอียดขอมูลเพ่ือชี้แจงเหตผุลในการดําเนินเรื่องขออนุมัติเกี่ยวกับงาน

บุคคลใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคบั  
5. ดําเนินการเรื่องการขอรับบาํเหน็จ บํานาญ และเงินทดแทนตางๆ  
6. การจัดทําเปลีย่นแปลงแกไข เกี่ยวกบัประวัตกิารรบัราชการของบคุคลในสวนราชการ 
7. ดําเนินงานเกี่ยวกับงานสงเสริมสวัสดิการแกบุคคลของสวนราชการ  
8. ใหคําปรึกษาแนะนําตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกบังานในหนาที่  
9. ติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสวนราชการ 
10. ปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย  
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ชื่อตําแหนง    นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
กลุมงาน บริหารทั่วไป 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบตัิงานในฐานะผูปฏิบตังิานระดับตน เกี่ยวกบังานฝกอบรมและพฒันาที่ยุงยาก
พอสมควร โดยปฏิบตัิงานภายใตการกํากบั แนะนํา หรือตรวจสอบบาง และปฏิบตังิานอ่ืนที่เกี่ยวของ
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบตัิหนาที่เกี่ยวกับงานดานฝกอบรมและพัฒนา โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชน 

1. การรวบรวมขอมูลการพัฒนาทรัพยากรบคุคล  
2. ศึกษา วิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรมและพัฒนา  
3. จัดทําและพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใชในการฝกอบรม 
4. จัดทําและพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนา 
5. ศึกษา วิจัย ตดิตามประเมินผลการฝกอบรมและพัฒนาที่ไดดําเนินการไปแลว  
6. รวบรวมขอมูลเพื่อใชในการศึกษา วิเคราะห นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร 
7. การจัดทําแผนพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ 
8. ประสานงานดานวิชาการของสํานักจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ สํานักพัฒนาระบบ 
     การบริหารการจัดการสหกรณ และสาํนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ เพ่ือใชประกอบการ 
     จัดทําแผนฝกอบรมและพัฒนา  
9. สงเสริม เผยแพร อุดมการณ หลัก และวธิีการสหกรณ 
10. ใหคําปรกึษา แนะนํา และเปนวิทยากรบรรยาย ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตาง ๆ    
     เกี่ยวกับงานในหนาที ่
11. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการเกษตร 
 
กลุมงาน บริหารทั่วไป 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบตัิงานในฐานะผูปฏิบตังิานขั้นตนเกีย่วกับงานดานวิชาการเกษตรที่คอนขางยาก
มาก โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏบิัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบตัิงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกบัการศึกษา วิเคราะห วิจัย นําความเห็น สรุป
รายงาน เสนอแนะการดําเนินงานเกี่ยวกบัวิชาการเกษตร และการเผยแพรวิทยาการดานการเกษตร 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 

1. การปรับปรุงบํารุงพันธุ การคัดพันธุ การขยายพันธุ การปรับปรุงวิธีการผลิต การใชปุย 
การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร การจัดและรักษามาตรฐานพันธุพืช – สัตว   

2. ศึกษา วเิคราะห วิจัย เพ่ือควบคุมพันธุพืช-สตัว วตัถุมีพิษและปุยเคมี 
3. ใหความชวยเหลือ สงเสรมิ แนะนําวชิาการ และวทิยาการดานการเกษตรแกสหกรณ/

กลุมเกษตรกรในโครงการตาง ๆ ที่ไดรบัมอบหมาย 
4. เผยแพร ประชาสัมพันธความรูเกีย่วกับ อุดมการณ หลักการ และวธิีการสหกรณ

ใหแกสหกรณ/กลุมเกษตรกร   
5. จัดเก็บขอมูล ประมวลผลขอมูลดานขาว พืชผัก ปาลมนํ้ามัน กาแฟ รวมทั้งพืชเศรษฐกิจ

และผลผลติทางการเกษตรอื่น ๆ 
6. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือดําเนินการตาง ๆ  ในการสงเสริมวิชาการเกษตร 
7. ดําเนินการสงเสริมติดตาม ควบคุมประสทิธิภาพและคุณภาพการผลติดานการเกษตร

ตามโครงการ Food Safety  
8. การใหคําปรึกษา แนะนํา และสาธติงานวชิาการเกษตร 
9. ปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 
กลุมงาน บริหารทั่วไป 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบตัิงานโดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบางเกี่ยวกับ
การติดตั้ง การใชคอมพิวเตอรสวนบุคคลและชุดคําสั่งสาํเร็จรูป การจัดระบบและวางแผนการประมวล
ขอมูลดวยเครือ่งคอมพิวเตอร การเขียนชุดคําสั่งและคูมืออธิบายชุดคําสั่ง กําหนดลักษณะและออกแบบ
ประยุกตดานระบบสื่อสารขอมูล และปฏบิัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบตัิงานที่ยากถึงคอนขางยากมาก เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร โดยปฏิบัติหนาที่
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 

1. การติดตั้ง คอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณที่เกี่ยวของ 
2. ติดตั้งชุดคําสัง่สําเร็จรูปปรบัปรุงการใชชดุคําสั่งสําเร็จรูปใหเขากบัความตองการ

ของหนวยงาน  
3. ศึกษาวิเคราะหความตองการของหนวยงานในการใชเครื่องคอมพิวเตอร  
4. วางแผน กําหนดระเบียบ วธิีการปฏิบตัิงานประมวลผลขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร  
5. เขียนชุดคําสั่งที่ยุงยากซับซอน และคูมืออธิบายชุดคําสัง่  
6. วิเคราะหกําหนดลักษณะ และออกแบบงานประยกุตดานเครือขายทองถิ่น (Local 

Area Network หรือ LAN)  
7. ฝกอบรม ใหคาํปรึกษาแนะนํา และชวยแกปญหา ตางๆ เกี่ยวกบังานที่รับผิดชอบ

แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  
8. ปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย  
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการเงนิและบญัช ี
 
กลุมงาน บริหารทั่วไป 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบตัิงานเกีย่วกับงานวชิาการเงินและจัดทําบญัชีทีค่อนขางยากมาก โดยไมจําเปนตองมี
ผูกํากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบัติงานอื่นทีเ่กี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบตัิงานเกีย่วกับงานวิชาการเงินและบัญชี โดยปฏบิัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน 

1. รับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล และชวยปฏิบตัิงานเกีย่วกับการศึกษา วิเคราะห  
     กฎหมายและระเบียบการบริหารงานคลัง เพ่ือจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
2. ชวยดําเนินการปรับปรุงระบบเพื่อพัฒนาวธิีการปฏิบตัิงานดานการเงิน บัญชี  
     งบประมาณ และการคลงั ใหทันสมัย 
3. ชวยศึกษา วิเคราะห นําความเห็น สรุปรายงาน เกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ

รายจายประจาํป 
4. ประเมินผล และติดตามผล รวมทั้งตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณ การจัดทําบัญชี ฎีกา งบเดือน ใหเปนไปตามระเบียบและวธิีการที่กําหนด 
5. ดําเนินการเรื่องขอทําความตกลงตาง ๆ กับกระทรวงการคลัง  
6. ใหคําปรึกษา แนะนํา เผยแพรความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ

บริหารงานคลงั  
7. ปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

 
 
ชื่อตําแหนง    นักวิชาการเผยแพร 
 
กลุมงาน บริหารทั่วไป 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบตัิงานเกีย่วกับงานวิชาการเผยแพรกิจกรรมและความรูตาง ๆ โดยไมจําเปนตองมีผู
กํากับ ตรวจสอบ หรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏบิัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบตัิงานเกีย่วกับงานวิชาการเผยแพรกิจกรรมและความรู โดยปฏบิัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 

1. ศึกษา วิเคราะห เสนอความเห็นในการดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธ 
2. ดําเนินการเผยแพรความรูเกี่ยวกับอุดมการณ หลัก และวิธีการสหกรณ ประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัผลงานทางวิชาการ และการปฏบิตัิงานของหนวยงาน 
3. รับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลและชวยเหลือการจัดทําขาว บทความ  และสารคดี 

เกี่ยวกบัการสงเสริมและพฒันาสหกรณ เพ่ือเผยแพรทางสื่อมวลชน โดยจัดทําเปน
ภาพถาย ภาพสไลด วีดีทศัน  

4. รวบรวมขอมูล และชวยเหลือการจัดทาํเอกสารและภาพเผยแพร เพ่ือเผยแพรแก 
สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร และบคุคลทัว่ไป 

5. จัดทําระบบขอมูลขาวสาร เขียนบทความ ประสานงาน หาขอมูล ทําขาว ถายภาพ 
    ประกอบการจัดทําหนังสือพิมพสหกรณ สารสหกรณ และเอกสารเผยแพรของกรม              
    ใหกับหนวยงานตาง ๆ  สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร และประชาชนทัว่ไป 
6. การตรวจและนําเสนอขาวจากสิ่งพิมพหรือสื่ออ่ืน ๆ 
7.  จัดทําบรรยายสรุป บทสัมภาษณ บทวทิยุ จัดเตรียมการแถลงขาว 
8. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือดําเนินการดานการเผยแพร

ประชาสัมพันธ การฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร 
9. ปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรบัมอบหมาย 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการมาตรฐานสินคา 
 
กลุมงาน บริหารทั่วไป 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบตัิงานในฐานะผูปฏบิัตงิานขัน้ตน เกีย่วกับการสงเสริม แนะนํา วเิคราะห เพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุง สงเสริมรูปแบบผลิตภัณฑ โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบการปฏบิัติงาน หรือภายใตการ
ตรวจสอบบาง และปฏิบตัหินาที่อ่ืนที่เกีย่วของตามทีไ่ดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

 ปฏิบตัิงานในระดับตนจนถงึการปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับการสงเสรมิ 
แนะนํา วิเคราะห เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง สงเสริมรูปแบบผลิตภัณฑ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชน 

1. สงเสริม แนะนํา วิเคราะห เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบผลติภัณฑ การบรรจุภัณฑ  
     ใหแกกลุมอาชีพในสังกัดสหกรณ / กลุมเกษตรกร เพ่ือใหไดการรับรองคุณภาพ 
     มาตรฐานจากหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน 
2. แนะนํา สงเสรมิการดําเนินงาน การประชาสัมพันธ การตลาดใหแกกลุมอาชีพ 
     ในสังกัดสหกรณ / กลุมเกษตรกร 
3. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือหาชองทางการตลาดทั้งในประเทศ 

และตางประเทศ  
4. สงเสริมใหกลุมอาชีพมีการประสานงานเปนเครือขายเพื่อใหเกิดการถายทอด

เทคโนโลยเีพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ การแลกเปลี่ยนสนิคาและวตัถดิุบ  
5. สงเสริม เผยแพร อุดมการณ หลัก และวธิีการสหกรณ 
6. ปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการสถิต ิ
 
กลุมงาน บริหารทั่วไป 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบตัิงานในฐานะผูปฏบิัตงิานขัน้ตนเกีย่วกบัวชิาการสถิติ ที่มีหนาทีค่วามรบัผิดชอบและ
คุณภาพของงานสูง โดยไมจําเปนตองมีผูกาํกับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบตัิงานอ่ืนที่
เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบตัิงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกบัวชิาการสถิติ โดยปฏิบตัิหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชน 

1. ศึกษา วิเคราะห และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางปฏิบัติงาน
ทางดานสถิต ิ

2. ศึกษา วิเคราะห วางแผน ออกแบบ และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําสถิตขิอมูล 
     ของกรม และหนวยงานที่เกี่ยวของ  
3. ใหบริการขอมูลสถติิตาง ๆ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
4. ประสานงาน วิเคราะห สังเคราะห และรวบรวมขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพ่ือประโยชนตอการปฏิบัติภารกิจของกรม  
5. วิเคราะหความคลาดเคลื่อนทางสถิติ  
6. วิเคราะหขอมูลเพ่ือประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เพ่ือปรบัปรงุ

ระเบยีบวธิีสถติิ  
7. ติดตอประสานงานกบัหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เกีย่วกับการใชระเบียบวธิี

ทางคณิตศาสตร  
8. เขารวมประชมุ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ

งานในหนาที ่
9. ปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการสหกรณ 

กลุมงาน บริหารทั่วไป 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบตัิงานในฐานะผูปฏิบตังิานขั้นตนเกีย่วกับวิชาการสหกรณ การสงเสริมแนะนาํ
สหกรณที่คอนขางยาก โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง และ
ปฏิบตัิงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 ปฏิบตัิงานคอนขางยากเกี่ยวกับงานวิชาการและการสงเสริมสหกรณ โดยปฏิบัตหินาที่

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
1. ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และปฏบิัติงานที่คอนขาง 
      ยากเกี่ยวกับวิชาการสหกรณและการสงเสริมสหกรณ  
2. ศึกษาวิเคราะหอุปสรรค และปญหาขอขัดของในการสงเสริมสหกรณ หรือการ 
     ดําเนินงานของสหกรณ หรือผลที่จะไดรับเม่ือมีการปรับปรุงระเบยีบหรือวธิีการ 
     สงเสริมสหกรณ หรือความสัมพันธ ระหวางการสงเสริมสหกรณ และโครงสราง 
     การพัฒนาเศรษฐกิจตางๆ  
3. รวบรวมขอมูลสถิตติางๆ ทีเ่กี่ยวของเพ่ือประกอบการศึกษา วิเคราะห แนวทางการ 
     สงเสริมสหกรณใหเหมาะสมกับสถานการณ  
4. ชวยศกึษาวิเคราะหโครงสรางการจัดตั้งหรือการขยาย ปรับปรงุสหกรณ  
5. ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล เพ่ือประกอบการพิจารณาวางหลักเกณฑสําหรับ 
     ปรับปรุง แกไขระเบียบวิธีการปฏิบตัติางๆ เกี่ยวกบัการสงเสริมสหกรณ  
6. สงเสริมแนะนาํและติดตามการดําเนินการของ สหกรณ และกลุมเกษตรกรใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ขอบังคบั ระเบียบ คําสั่ง และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
7. ดําเนินการหรือประสานงานโครงการ ตางๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมายเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานหรือเพ่ือสนับสนุน สงเสริมการดําเนินงาน
ของสหกรณ 

8. เผยแพรการสหกรณ ฝกอบรมสมาชิกสหกรณ กลุมเกษตรกร และประชาชนทัว่ไป  
9. เขารวมประชุม จัดทําคูมือ จัดทําคําชี้แจง และขอเสนอแนะตางๆ ในงานสงเสริมสหกรณ 
10. ใหคําปรึกษา แนะนํา และตอบปญหาตางๆที่เกี่ยวของ กับงานในหนาที่  
11. ปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ชื่อตําแหนง    นักวิชาการออกแบบผลติภัณฑ 
 
กลุมงาน บริหารทั่วไป 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบตัิงานเกีย่วกับการออกแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ ฉลาก ตราสินคา โดยไม
จําเปนตองมีผูกํากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏบิัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับ 
มอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชน 

1. ศึกษา วเิคราะห วิจัย เกี่ยวกบัการออกแบบผลติภัณฑ บรรจุภัณฑ ฉลาก ตราสนิคา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินคาของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

2. การใหขอมูลความรู คําแนะนําแกสหกรณ กลุมเกษตรกร กลุมสตรีและเยาวชน และ
วิสาหกิจชุมชน ในการออกแบบผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ ฉลาก ตราสนิคา การรับรอง
มาตรฐานสินคาของหนวยงานตาง ๆ เชน อย. มผช.  

3. ทําหนาทีป่ระสานเชื่อมโยงระหวางผูผลติสินคาและผูผลิตบรรจุภัณฑ  
4. จัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจของศูนยบรรจุภัณฑ 
5. ปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ชื่อตําแหนง    นิติกร 
 
กลุมงาน บริหารทั่วไป 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  รับผิดชอบปฏบิัติงานในฐานะผูปฏิบตัิงานขั้นตนเกี่ยวกบังานดานกฎหมายที่คอนขาง
ยากมาก โดยไมจําเปนตองมีผูกํากับ ตรวจสอบ หรือภายใตการตรวจสอบบาง และปฏิบตัิงานอ่ืนที่
เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบตัิงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกบักฎหมาย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยาง เชน 

1. รวบรวมขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน ตลอดจนขอกฎหมายที่เกี่ยวของเพ่ือ 
     ประกอบการพิจารณาดําเนินการทางกฎหมายดานตาง ๆ เชน การรางหรือแกไข 
     เพ่ิมเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคบั  
2. การสอบสวน ตรวจ พิจารณาดําเนินการเกีย่วกับวินยัขาราชการ และการรองทกุข 
     หรืออุทธรณ  
3. การวินิจฉัยปญหากฎหมาย เพ่ือตอบขอหารือแนวทางปฏิบตัิทางกฎหมาย 
4.  ติดตามการดําเนินการทางคดี  
5. การดําเนินการเกี่ยวกบัความรับผิดทางแพง  
6. จัดทํานิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย  
7. ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และช้ีแจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่
8. ปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ชื่อตําแหนง    ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมายสหกรณ 
 
กลุมงาน เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 
หนาที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบตัิงานโดยอาศัยพื้นฐานความรู ประสบการณ การฝกฝน ทฤษฎ ีหลักวิชาการที่
เกี่ยวของกับกฎหมายสหกรณ โดยมีหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา รวมถึงการพัฒนาระบบกฎหมาย
สหกรณ และกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ ใหเอ้ือตอการปฏิบัติภารกิจและเปนประโยชน
ตอผูรับบริการ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
  ปฏิบตัิงานที่ใชความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทางหลักวิชาการดานกฎหมายสหกรณ 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน 
  1. ใหคําปรึกษา แนะนํา การวิเคราะห ปรับปรุงงานตามกฎหมายสหกรณ กฎหมาย
วาดวยกลุมเกษตรกร และกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 
  2. ใหคําปรึกษาและถายทอดองคความรูดานกฎหมายในการกําหนดระเบียบ คําสั่ง 
ประกาศ หลักเกณฑ ขอกําหนดตาง ๆ ของนายทะเบียนสหกรณ 
  3. ปรับปรุงกฎหมายสหกรณใหเอื้อตอการสงเสริมสหกรณและบริการประชาชน 
  4. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหสอดคลองและเหมาะสมแกการดําเนินงานของ
สถาบันเกษตรกร 
  5. ใหคําปรึกษา แนะนํา และตอบปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมายสหกรณ 
กฎหมายวาดวยกลุมเกษตรกร และกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 
  6. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามความเหมาะสม 


	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	ชื่อตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

	ชื่อตำแหน่ง    นักวิชาการสหกรณ์
	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ


