
คําช้ีแจง 
 

  แบบบรรยายลักษณะงานของสํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณ
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 – 2 จัดทําข้ึนเพ่ือใหหัวหนาสวนราชการใชเปนแนวทางในการมอบหมายงานให
พนักงานราชการในสังกัด ซ่ึงในการมอบหมายงานใหแตละบุคคลปฏิบัติควรพิจารณา ดังนี้ 
  1.  การมอบหมายงานควรคํานึงถึงระดับความยากงายและปริมาณงานใหสอดคลองกับ
ตําแหนงของผูปฏิบัติ และใหเปนไปตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละฝาย/กลุมงาน 
  2.  แบบบรรยายลักษณะงานท่ีจัดทําข้ึนนี้ไดพิจารณาตามลักษณะงานท่ีแตละตําแหนงของ
พนักงานราชการจะตองปฏิบัติซ่ึงครอบคลุมทุกลักษณะงานและกลุมตําแหนงโดยกําหนดเปนมาตรฐานกลาง 
ดังนั้น ในการมอบหมายงานใหพนักงานราชการรับผิดชอบควรเลือกเฉพาะหัวขอท่ีตรงกับงานท่ีมอบหมายให
ปฏิบัติตามความเปนจริงเทานั้น 
  3.  แบบบรรยายลักษณะงานของแตละตําแหนงจะใชเปนหลักในการพิจารณาประเมินบุคคล
และผลงาน เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนคาตอบแทนประจําป





แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ช่ือตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป 
กลุมงาน บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน สํานักงานสหกรณจังหวัด, สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี ๑ และ ๒ 
สังกัด ฝายบริหารท่ัวไป 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
  ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับไมต่ํา
กวาปริญญาหรือเทียบเทา ท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานดานการเลขานุการ ธรุการ
และเอกสาร ปฏิบัติงาน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ของผูบังคับบัญชาในฝายบริหารท่ัวไปและปฏิบัติงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบใน 

ท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการ งานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึก
ขอมูล งานเอกสารทางราชการตางๆ และงานบริการท่ัวไป เชน การราง
โตตอบหนังสือ การกลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของ
เอกสาร เพ่ือใหการปฏิบัติงานไดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด  

รอยละความสําเร็จของงานท่ีไดรับ
มอบหมายภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

2 ดําเนินการจัดทําเอกสารงานการปฏิบัติงานดานบุคคล ตาง ๆ เชน การ
จัดเก็บ/บันทึกประวัติขาราชการ (ก.พ.7) ลูกจางประจํา และพนักงาน
ราชการ เอกสารประเมินผล คํารับรอง ประวัติการลาปวย/ลากิจ ประวัติ
การทํางานประจําป 

จํานวนเอกสารท่ีมีความครบถวน 
สมบูรณ ถูกตอง ทันตอการใชงาน 
(เรื่อง) 

3 ดําเนินการจัดทําเอกสารงานดานพัสดุ ครุภัณฑ ตาง ๆ เชน การควบคุม 
จัดทําทะเบียน วัสดุครุภัณฑ การจัดซ้ือจัดจาง การควบคุม การเบิกจาย 
การตรวจสอบพัสดุครุภัณฑคงเหลือประจําป เปนตน เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานดานพัสดุ ครุภัณฑ ของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และถูกตองตามระเบียบ  

จํานวนเอกสารท่ีมีความครบถวน 
สมบูรณ ถูกตอง ทันตอการใชงาน 
(เรื่อง) 

4 จัดเก็บ รักษาและจัดทําทะเบียนหนังสือเอกสาร จดหมาย และหลักฐาน
ตางๆ ของหนวยงาน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการคนหาและเปน
หลักฐานขอมูลท่ีตรวจสอบได 

ระดับความรวดเร็วในการคนหา
ทะเบียนเอกสาร 

5 ดําเนินการจัดประชุมและอํานวยความสะดวกตางๆ ระหวางการประชุม
ของหนวยงาน ตลอดจนบันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม
เพ่ือใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย 

-ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
เอกสารประกอบการประชุม 
-ระยะเวลาในการจัดทํารายงาน
การประชุม 



ท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

6 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตาม
คําสั่งหัวหนาสวนราชการ 

ระดับความความรวดเร็วในการ
ติดตาม 

7 ติดตอและประสานงานดานงานธุรการกับบุคลากรท้ังภายใน และ
ภายนอก เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก ราบรื่น และมี
ประสิทธิภาพ 

จํานวนครั้งของการติดตอ
ประสานงาน 

8 ปฏิบัติงานหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย ระดับความสําเร็จของงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ช่ือตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
กลุมงาน บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน สํานักงานสหกรณจังหวัด, สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และ 2 
สังกัด ฝายบริหารท่ัวไป 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
  ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับไมต่ํา
กวาปริญญาหรือเทียบเทา ท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานดานการวิเคราะหนโยบาย
และแผน ปฏิบัติงานภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ของผูบังคับบัญชาในฝายบริหารท่ัวไปและปฏิบัติงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ลําดับท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1 รวมวางแผนงาน โครงการ และจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป รวมถึง

การเรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน การใชจายงบประมาณตามท่ีได
จัดสรรของหนวยงานใหเปนไปตามแผนงาน โครงการตามท่ีกรมกําหนด และ
ติดตามรายงานความกาวหนา และงบประมาณ ตามท่ีกรมสงเสริมสหกรณกําหนด 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดตามระบบการสงเสริมสหกรณ 
(CPS) 

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานและการ
ใชจายตามแผนงาน/
โครงการ 

2 ดําเนินการรวบรวม ประมวลผลขอมูลงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและ
รายงานผลการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือเปนขอมูลในการเรงรัด
ติดตามการดําเนินงาน 

ระดับความรวดเร็วของ
การรายงานแผนงาน/
โครงการ 

3 ดําเนินการรวบรวม จัดทําขอมูล รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือใช
เปนขอมูลประกอบการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ี 

จํานวนขอมูลท่ีจัดทํา
ครบถวนสมบูรณพรอมใช
งาน(เรื่อง) 

4 ติดตอประสานงาน รวมกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือในการปฏิบัติงาน 

จํานวนเรื่องท่ี
ประสานงานภายในเวลา
ท่ีกําหนด 

5 รวมใหคําปรึกษา คําแนะนํา ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และชี้แจงเรื่องตางๆ ท่ี
เก่ียวของในการปฏิบัติงาน เพ่ือหาแนวทางแกไข และใหการดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จํานวนครั้งท่ีให
คําปรึกษา คําแนะนํา 
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

6 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย  ระดับความสําเร็จของ
งานท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ช่ือตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 
กลุมงาน บริการ 
ช่ือหนวยงาน สํานักงานสหกรณจังหวัด, สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และ 2 
สังกัด ฝายบริหารท่ัวไป 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
  ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ หรือบริการท่ัวไป ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ของ
ผูบังคับบัญชาในฝายบริหารท่ัวไปและปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 
ลําดับท่ี 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 ปฏิบัติงานหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย ระดับความสําเร็จของงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
 



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

  
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ช่ือตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
กลุมงาน บริการ 
ช่ือหนวยงาน สํานักงานสหกรณจังหวัด, สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และ 2 
สังกัด ฝายบริหารท่ัวไป 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผูบังคับบัญชาในฝายบริหารท่ัวไป 
และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานให
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

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
งบประมาณมีประสิทธิภาพ และเปนแนวทางในการปรับปรุงการ
จัดทําและจัดสรรงบประมาณของหนวยงาน 

รอยละการเบิกจายเงินงบประมาณ 

7 ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนเก่ียวกับงานในหนาท่ีแก
บุคลากรภายในหนวยงาน เพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับงาน
การเงินและบัญชี 

จํานวนครั้งในการใหขอคิดเห็นหรือ
คําแนะนํา 

8 ตรวจสอบ คัดกรองความถูกตองของเอกสารเบิกจายและบันทึก
ขอมูลตางๆ ในระบบการคลังอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) เพ่ือให
ขอมูลถูกตองและเปนปจจุบัน 

จํานวน(วัน)ในการบันทึกขอมูลครบถวน
ภายหลังไดรับเอกสาร 

9 ปฏิบัติงานหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย  ระดับความสําเร็จของงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ช่ือตําแหนง นักวิชาการสหกรณ 
กลุมงาน บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน สํานักงานสหกรณจังหวัด, สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และ 2 
สังกัด กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับไมต่ํากวา

ปริญญาหรือเทียบเทาท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการปฏิบัติงานดานการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ/
กลุมเกษตรกร โดยใชอุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ ภายใตการกํากับ แนะนํา ของผูบังคับบัญชาใน
กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือพัฒนาระบบสหกรณ การ
บริหารจัดการองคกร และการดําเนินธุรกิจ ของสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง รวมถึง
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน 
สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ลําดับท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1 รวมศึกษา วิเคราะห ในการจัดตั้งสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพ่ือให

สหกรณ/กลุมเกษตรกรสามารถดําเนินงานไดภายหลังการจด
ทะเบียนจัดตั้งสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกร ท่ีไดรับ
การจดทะเบียนจัดตั้ง 

2 รวมแนะนํา สงเสรมิ ประสานงานรวมถึงสนับสนุนการดําเนินการ
ในด านต างๆ ท่ี เ ก่ียวของ กับภารกิจใน พ้ืน ท่ี โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการหลวง โครงการสงเสริมสหกรณ
ในโรงเรียนภายใตโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (กพค.) โครงการเพ่ือความม่ันคง โครงการในพ้ืนท่ีเฉพาะ 
และโครงการอ่ืน เพ่ือสงเสริมดําเนินงาน การกํากับดูแลใหปฏิบัติ
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ การเผยแพรอุดมการณ หลักการ และ
วิธีการสหกรณ  

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 

3 รวมในการวางแผน พัฒนา ศึกษา วิเคราะหการดําเนินงาน และ
จัดทําแผน รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 

4 จัดทํา คูมือ เอกสารคําชี้แจงและขอเสนอแนะตางๆ  จํานวนคูมือเอกสารคําชี้แจงและ
ขอเสนอแนะตางๆ 

5 รวมสงเสริม เผยแพร ใหความรูเก่ียวกับอุดมการณ หลักการ และ
วิธีการสหกรณ ใหแกบุคลากรของสหกรณ กลุมเกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไป 

จํานวนบุคคลท่ีไดรับการสงเสริมฯ 



ลําดับท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
6 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 
ระดับความสําเร็จของงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
 
 



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ช่ือตําแหนง นิติกร 
กลุมงาน บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน สํานักงานสหกรณจังหวัด, สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และ 2 
สังกัด กลุมตรวจการสหกรณ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
  ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน โดยใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับไมต่ํากวาปริญญา
หรือเทียบเทาดานกฎหมาย ซ่ึงตองใชความรูความสามารถทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมแนะนําสหกรณ/กลุม
เกษตรกรในดานกฎหมายวาดวยสหกรณหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของภายใตการกํากับ แนะนํา ของ
ผูบังคับบัญชาในกลุมตรวจการสหกรณเพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ลําดับท่ี 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/กลุมเกษตรกรท่ี
ชําระบัญช ี

4 รวมถายทอดความรูดานกฎหมายในการกําหนดระเบียบ คําสั่ง 
ประกาศ หลักเกณฑ ขอกําหนดตาง ๆ ของนายทะเบียนสหกรณ 

จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ี
ไดรับการถายทอดความรู 

5 ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตางๆ ดาน
กฎหมาย ใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

จํานวนเรื่องท่ีใหคําปรึกษา แนะนํา 
ตอบปญหา และชี้แจง 

6 จัดทํา คูมือ เอกสารคําชี้แจงและขอเสนอแนะตางๆ  จํานวนคูมือ เอกสาร คําชี้แจงและ
ขอเสนอแนะตางๆ 

7 รวมสงเสริม เผยแพร ใหความรูเก่ียวกับอุดมการณ หลักการและ
วิธีการสหกรณ ใหแกบุคลากรสหกรณ/กลุมเกษตรกรและประชาชน
ท่ัวไป 

จํานวนบุคคลท่ีไดรับการสงเสริมฯ 

8 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 

ระดับความสําเร็จของงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

  
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ช่ือตําแหนง เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 
กลุมงาน บริการ 
ช่ือหนวยงาน สํานักงานสหกรณจังหวัด, สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และ 2 
สังกัด กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณหรือศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง 
สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา เพ่ือ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับ การสงเสริม แนะนําสหกรณ/กลุมเกษตรกร ภายใตการกํากับ แนะนํา ของผูบังคับบัญชาใน
กลุมจัดต้ังและสงเสริมสหกรณ หรือศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง เพ่ือพัฒนาระบบสหกรณ การบริหาร
จัดการองคกร และการดําเนินธุรกิจของสหกรณ/กลุมเกษตรกร ใหมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง รวมถึงบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน 
สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 
ลําดับท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมสงเสริม แนะนํา การดําเนินการดานกฎหมายวาดวยสหกรณ 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งประกาศของ
นายทะเบียนสหกรณ เพ่ือใหการดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับ คําสั่ง ท่ีเก่ียวของกับสหกรณและกลุมเกษตรกร
ตามระบบการสงเสริมสหกรณ (CPS) 

จํานวนครั้งการแกไขระเบียบ
ขอบังคับ คําสั่งของนายทะเบียน
สหกรณ  

2 รวมศึกษา วิเคราะห ในการจัดตั้งสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพ่ือใหสามารถ
ดําเนินธุรกิจไดภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ี
ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้ง 

3 รวมแนะนํา สงเสริม ประสานงานรวมถึงสนับสนุนการดําเนินการในดาน
ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจในพ้ืนท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
โครงการหลวง โครงการสงเสริมสหกรณในโรงเรียนภายใตโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) โครงการเพ่ือความม่ันคง 
โครงการในพ้ืนท่ีเฉพาะ และโครงการอ่ืน เพ่ือสงเสริมดําเนินงาน การ
กํากับดูแลใหปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ การเผยแพรอุดมการณ 
หลักการ และวิธีการสหกรณ เปนตน 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 

4 รวมสนับสนุนการปฏบิัติงานของผูชําระบัญชี เพ่ือใหการชําระบัญชี
ของสหกรณ/กลุมเกษตรกรบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 

จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ี
ไดรับการชําระบัญชี 

5 รวมในการวางแผน พัฒนา ศึกษา วิเคราะหการดําเนินงาน และ
จัดทําแผน รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 

6 จัดทํา คูมือ เอกสารคําชี้แจงและขอเสนอแนะตางๆ  จํานวนคูมือ เอกสารคําชี้แจง และ
ขอเสนอแนะตางๆ 

7 รวมสงเสริม เผยแพร อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ ใหแก จํานวนบุคคลท่ีไดรับการสงเสริมฯ 



ลําดับท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
สหกรณ/กลุมเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป 

8 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย  ระดับความสําเร็จของงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ช่ือตําแหนง นักวชิาการเกษตร 
กลุมงาน บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน สํานักงานสหกรณจังหวัด, สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และ 2 
สังกัด กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณหรือศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
  ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน โดยใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับไมต่ํากวา
ปริญญาหรือเทียบเทา ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการดานการเกษตร ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ของผูบังคับบัญชาในกลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ หรือศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุร ี
และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือพัฒนางานสหกรณ การบริหารจัดการองคกร 
และการดําเนินธุรกิจ ของสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง รวมถึงบรรลุผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงาน 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ลําดับท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1 รวมศึกษา วิเคราะห แนะนํา สงเสริม และสนับสนุน การดําเนินงานของ

สหกรณ/กลุมเกษตรกร เก่ียวกับงานดานวิชาการเกษตร เพ่ือใหการ
ดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคของหนวยงานตามระบบการสงเสริม
สหกรณ (CPS) 

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 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย  ระดับความสําเร็จของงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
 
 



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

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

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
  ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
เพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับการสงเสริม แนะนําดานการเกษตร ภายใตการกํากับ แนะนํา ของผูบังคับบัญชาในศูนย
สาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง เพ่ือพัฒนาระบบสหกรณ การบริหารจัดการองคกร และการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณ/กลุมเกษตรกร ใหมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ลําดับท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
1 รวมแนะนํา สงเสริมและสนับสนุน การดําเนินงานของสหกรณ/กลุม

เกษตรกร เก่ียวกับงานวิชาการ ดานการเกษตร เพ่ือใหการดําเนินงานสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของหนวยงานตามระบบการสงเสริมสหกรณ (CPS) 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

2 รวมสงเสริม แนะนํา และสาธิตงานดานวิชาการเกษตร เพ่ือใหเกษตรกรมี
ความรูความเขาใจในการประกอบอาชีพตามระบบการสงเสริมสหกรณ (CPS) 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

3 ประสานการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือให
เกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน 

จํานวนครั้งของการ
ประสานงาน 

4 ใหคําปรึกษา ขอคิดเห็นหรือขอแนะนําแกบุคคล หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือสรางความรวมมือ ในการปฏิบัติงาน 

จํานวนเรื่องท่ีใหคําปรึกษา
ขอคิดเห็นหรือขอแนะนํา 

5 รวบรวมประมวลผลขอมูลดานขาว พืชผัก ปาลมน้ํามัน กาแฟ รวมท้ังพืช
เศรษฐกิจและผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ เพ่ือเปนขอมูลใหผูท่ีเก่ียวของ
สามารถนําไปใชในการสงเสริม แนะนํา สหกรณ/กลุมเกษตรกร 

จํานวนขอมูลในการ
ประมวลผล 

6 รวมสงเสริม เผยแพร ใหความรูเก่ียวกับอุดมการณ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ ใหแกบุคลากรของสหกรณ กลุมเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป 

จํานวนบุคคลท่ีไดรับการ
สงเสริมฯ 

7 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย  ระดับความสําเร็จของงานท่ี
ไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 

 
 



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ช่ือตําแหนง นักวิชาการมาตรฐานสินคา 
กลุมงาน บริการ 
ช่ือหนวยงาน สํานักงานสหกรณจังหวัด, สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และ 2 
สังกัด กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ 
สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
 ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน โดยใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับไมต่ํากวาปริญญาหรือ
เทียบเทาท่ีตองใชความรู ความสามารถในดานการพัฒนาปรับปรุง รูปแบบ ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ พัฒนา
กระบวนการผลิตภายใตการกํากับ แนะนํา ของผูบังคับบัญชาในกลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ เพ่ือ
พัฒนาระบบสหกรณ การบริหารจัดการองคกร การดําเนินธุรกิจ ของสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหมีประสิทธิภาพ
และเขมแข็ง รวมถึงบรรลุผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ  
ลําดับท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 สงเสริม 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 

รอยละของมูลคาการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน 

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

จํานวนสินคาหรือบริการท่ีมีการเชื่อมโยง
เครือขาย 

4 สงเสริม 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 

6 รวบรวมขอมูลสถิติตาง ๆ ตลอดจนจัดทํารายงาน เพ่ือ
ประกอบการสงเสริม แนะนําแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

จํานวนขอมูลท่ีถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน 
 



ลําดับท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๗ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตาง ๆ  จํานวนครั้งของการใหคําปรึกษา แนะนํา 

ตอบปญหา และชี้แจง 
๘ จัดทํา คูมือ เอกสาร คําชี้แจงและขอเสนอแนะตางๆ  จํานวนคูมือเอกสารคําชี้แจงและ

ขอเสนอแนะตางๆ 
๙ รวมสงเสริม เผยแพร ใหความรูเก่ียวกับอุดมการณ หลักการ

และวิธีการสหกรณใหแกบุคลากรของสหกรณ/กลุมเกษตรกร
และประชาชนท่ัวไป 

จํานวนบุคคลท่ีไดรับการสงเสริมฯ 

10 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 

ระดับความสําเร็จของงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

  
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ช่ือตําแหนง นักวิชาการสหกรณ 
กลุมงาน บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน สํานักงานสหกรณจังหวัด, สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และ 2 
สังกัด กลุมสงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
  ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน โดยใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับไมต่ํากวา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในดานวิชาการสหกรณ การสงเสริมสหกรณ/
กลุมเกษตรกร การพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารการจัดการสหกรณภายใตการกํากับ แนะนํา ของ
ผูบังคับบัญชาในกลุมสงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ เพ่ือพัฒนาระบบสหกรณ การ
บริหารจัดการ และการดําเนินธุรกิจ ของสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง รวมถึงบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน 
สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 
ลําดับท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

1 รวมสงเสริม แนะนํา ศึกษา วิเคราะห การดําเนินงาน
สหกรณ/กลุมเกษตรกร ในดานการบริหารจัดการองคกร 
โครงสรางระบบงาน การบริหารงานทรัพยากรบุคคล และ
การควบคุมภายในของสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ระบบงานและการจัดองคกร ให
เหมาะสมกับขนาดและประเภทของสหกรณ/กลุมเกษตรกร
ตามระบบการสงเสริมสหกรณ (CPS) 

จํานวนสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีไดรับการ
สงเสริม แนะนํา  

2 รวมสงเสริม แนะนํา ศึกษา วิเคราะห การลงทุน การจัดหา
เงินทุน การดําเนินธุรกิจ ความตองการสนับสนุนเงินทุนและ
สนิเชื่อ แกสหกรณและกลุมเกษตรกรตามระบบการสงเสริม
สหกรณ (CPS) 

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 



ลําดับท่ี 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 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 

ระดับความสําเร็จของงานท่ีไดรับมอบหมาย 

 



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ช่ือตําแหนง นักวิชาการสหกรณ 
กลุมงาน บริหารท่ัวไป 
ช่ือหนวยงาน สํานักงานสหกรณจังหวัด, สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และ 2 
สังกัด  กลุมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
  ปฏิบัติงานในฐานะเปนผูปฏิบัติงานระดับตน โดยใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับไมต่ํากวาปริญญา
หรือเทียบเทา ซ่ึงตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในดานวิชาการสหกรณ การสงเสริมแนะนําสหกรณ/
กลุมเกษตรกรโดยใชอุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณภายใตการกํากับ แนะนํา ของผูบังคับบัญชาในกลุม
สงเสริมสหกรณ เพ่ือพัฒนาระบบสหกรณ การบริหารการจัดการ และการดําเนินธุรกิจ ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร
ใหมีประสิทธิภาพ และเขมแข็ง รวมถึงบรรลุผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ลําดับท่ี 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 (CPS) 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
สงเสริม สหกรณ/กลุมเกษตรกรให
ผานเกณฑมาตรฐาน 

4 รวมสงเสริม แนะนํา การบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ      
การควบคุมภายในใหกับสหกรณ/กลุมเกษตรกรตามระบบการ
สงเสริมสหกรณ (CPS) 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 

5 รวบรวม ประมวลผลขอมูลของสหกรณ/กลุมเกษตรกร รวมถึงจัดทํา
รายงานเพ่ือเปนขอมูลใหผูเก่ียวของสามารถนําไปใชในการสงเสริม 
แนะนํา สหกรณ/กลุมเกษตรกรตามระบบการสงเสริมสหกรณ (CPS) 

จํานวนขอมูลในการประมวลผล 

6 รวมวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ/กลุมเกษตรกร     
เพ่ือใหทราบถึงปญหาและแนวทางในการแกไข 

จํานวนเรื่องของการวิเคราะหความ
เสี่ยง 

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

จํานวนครั้งในการใหคําปรึกษา
แนะนํา 
 



ลําดับท่ี หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
8 รวมใหคําแนะนํา คําปรึกษาเบื้องตนในดานกฎหมาย ขอบังคับ 

คําสั่ง และระเบียบท่ีเก่ียวของของสหกรณ/กลุมเกษตรกร เพ่ือให
ดําเนินการไดถูกตองตามกฎหมาย 

จํานวนเรื่องท่ีใหคําปรึกษา แนะนํา 

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

จํานวนครั้งของการประสานงาน 

10 ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเรื่องตางๆ เพ่ือใหผูท่ี
เก่ียวของไดทราบขอมูลและเกิดความเขาใจ 

จํานวนครั้งของการใหคําปรึกษา 
แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง 

11 รวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
หรือคณะทํางานตางๆ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและการดําเนินงาน
รวมกัน 

จํานวนครั้งในการเขารวมประชุม
คณะกรรมการหรอืคณะทํางาน 

12 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมหรือการปฏิบัติตามคําสั่ง
ของนายทะเบียนสหกรณ เพ่ือใหทราบความกาวหนาของการ
ปฏิบัติงาน 

จํานวนครั้งในการรายงานผล 

13 รวมสงเสริม เผยแพร ใหความรูเก่ียวกับอุดมการณ หลักการ และ
วิธีการสหกรณ ใหแกบุคลากรของสหกรณ กลุมเกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไป 

จํานวนบุคคลท่ีไดรับการสงเสริมฯ 

14 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย  ระดับความสําเร็จของงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
 
 

 

  



แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
พนักงานราชการ กรมสงเสริมสหกรณ 

  
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ช่ือตําแหนง เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ 
กลุมงาน บริการ 
ช่ือหนวยงาน สํานักงานสหกรณจังหวัด, สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และ 2 
สังกัด กลุมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 2 หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

เพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับ การสงเสริม แนะนําสหกรณ/กลุมเกษตรกร ภายใตการกํากับ แนะนํา ของผูบังคับบัญชา
ในกลุมสงเสริมสหกรณ เพ่ือพัฒนาระบบสหกรณ การบริหารจัดการองคกร และการดําเนินธุรกิจ ของสหกรณ/
กลุมเกษตรกร ใหมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง รวมถึงบรรลุผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน 

สวนท่ี 3 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

ลําดับท่ี 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 (CPS) 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
สงเสริม สหกรณ/กลุมเกษตรกรให
ผานเกณฑมาตรฐาน 

4 รวมสงเสริม แนะนํา การบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ      
การควบคุมภายในใหกับสหกรณ/กลุมเกษตรกรตามระบบการ
สงเสริมสหกรณ (CPS) 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 

5 รวบรวมประมวลผลขอมูลของสหกรณ/กลุมเกษตรกร รวมถึงจัดทํา
รายงานเพ่ือเปนขอมูลใหผูเก่ียวของสามารถนําไปใชในการสงเสริม 
แนะนํา สหกรณ/กลุมเกษตรกรตามระบบการสงเสริมสหกรณ (CPS) 

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 



ลําดับท่ี 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 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย  ระดับความสําเร็จของงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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