มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

เจาพนักงานธุรการ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทาง
เทคนิคหรือวิชาการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการราง โตตอบ บันทึก ยอเรื่อง ตรวจ ทานหนังสือทีต่ อ ง
ใชความรู ทางเทคนิคหรือวิชาการดานใดดานหนึง่ การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิในทรัพยสินของทางราช
การ การติดตามใหมีการซอมแซมและบํารุงรักษา การจําหนายยานพาหนะที่ชารุ
ํ ด เสื่อมสภาพ และการเบิกจาย
พัสดุทางชางการตรวจสอบ ลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การรวบรวม
ขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการภายใตการกํากับ
ตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสัง่ หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ได
รับมอบหมาย เชน รางโตตอบ บันทึก ยอเรื่อง รวบรวมขอมูลและสถิติที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการ
ดานใดดานหนึง่ ไดแก ความรูเกี่ยวกับงานชางสาขาตาง ๆ วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรการแพทย หรือเศรษฐกิจ
และสังคม ฯลฯ การเก็บรักษา จัดทําทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์ ติดตามใหมีการซอมบํารุงรักษา
ซอมแซมตามกําหนดเวลาที่ฝายเทคนิคกําหนดไวจําหนายยานพาหนะที่ชํารุดเสื่อมสภาพและการเบิกจายพัสดุทาง
ชาง การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและใหบริการเอกสารสําคัญของทางราชการ เชน
ทะเบียนประวัตพิ นักงานสวนตําบล ทะเบียนที่เกี่ยวกับการคาและอุตสาหกรรม และงานทะเบียนเอกสาร เกี่ยวกับ
สิทธิตาง ๆ การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เปนตน และปฏิบัติหนาที่
อื่นทีเ่ กีย่ วของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค.
หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใช
คอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนทีไ่ ดรบั การรับรองจากทางราชการหรือ
หนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง หรือทางอืน่ ที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนีไ้ ด หรือ
2.! ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ
ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใช
คอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนทีไ่ ดรบั การรับรองจากทางราชการหรือ
หนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง หรือทางอืน่ ที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนีไ้ ด

ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
5. มีความสามารถในการใหคาแนะนํ
ํ
าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ

ชื่อตําแหนง

เจาพนักงานธุรการ 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการที่ยากพอสมควรภาย
ใตการกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือ
วิชาการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน รางหนังสือ โตตอบ บันทึก ยอเรือ่ งสรุปความ
เห็นที่ตองใชความรูท างเทคนิคหรือวิชาการดานใดดานหนึง่ ไดแก ความรูเกี่ยวกับงานชางสาขาตาง ๆ วิทยา
ศาสตร วิทยาศาสตรการแพทย หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การเก็บรักษาและเปลี่ยนแปลงทะเบียนยานพาหนะ
การโอนกรรมสิทธิ ติดตามใหมีการซอมบํารุง รักษาหรือซอมแซมตามกําหนดเวลาที่ฝายเทคนิคกําหนดไว การ
จําหนายยานพาหนะที่ชารุ
ํ ดเสือ่ มสภาพ และการเบิกจายพัสดุ
ทางชางการตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ เชน
ทะเบียนประวัตพิ นักงานสวนตําบล ทะเบียนที่เกี่ยวกับการคาและอุตสาหกรรม งานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิ
ตาง ๆ การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เปนตน ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบตั ริ าชการเกีย่ วกับงานธุรการและงานสารบรรณหรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ ว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหเพิ่มเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจา
พนักงานธุรการ 2 ขอ 1
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานธุรการ 2 แลว จะตอง
1. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษา หาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการที่คอนขางยากมาก
โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ หรือภายใตการกํากับตรวจสอบบาง หรือปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหนาหนวย
งานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงานซึง่ เปน
ตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน
รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่งและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน รางโตตอบ บันทึก ยอเรื่อง ตรวจทานหนังสือและประมวลรายงานที่ตองใชความ
รูทางเทคนิคหรือวิชาการดานใดดานหนึง่ ไดแก ความรูเกี่ยวกับงานชางสาขาตาง ๆ วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร
การแพทย หรือการเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การรวบรวม ตรวจสอบติดตามแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ เก็บ
รักษาเอกสารสิทธิในทรัพยสินและเอกสารสําคัญของทางราชการ การดําเนินงานซอมบํารุงยานพาหนะและการ
พัสดุทางชาง การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานประชุม เปนตน ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา
ในการปฏิบตั งิ านแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ติดตอ
ประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไขติดตามประเมิน
ผลและแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวยในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทํา
หนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 2 และ ไดดารงตํ
ํ าแหนงในระดับ 3 หรือที่
ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 2 และ ไดดารงตํ
ํ าแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 2 หรือที่
ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตั ริ าชการเกีย่ วกับงานธุรการและงานสารบรรณหรืองานอืน่
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหเพิ่มเปน 5 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจา
พนักงานธุรการ 2 ขอ 1

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานธุรการ 3 แลวจะตอง
1. มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจา
หนาที่หรือปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาจํานวนหนึง่ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานทําหนาที่ในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบให
คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล ติดตอประสานงาน และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานตาง ๆ หลายดาน หรือดานใดดานหนึง่ เกีย่ วกับ
งานธุรการและงานสารบรรณ เขน รางโตตอบ บันทึก ยอเรื่อง ประมวลรายงานที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือ
วิชาการดานใดดานหนึง่ ไดแก ความรูเกี่ยวกับงานชางสาขาตาง ๆ วิทยาศาสตรวิทยาศาสตรการแพทย หรือการ
เศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การรวบรวม ตรวจสอบ ติดตามแกไขเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสิทธิ
ในทรัพยสินและเอกสารสําคัญของทางราชการ การดําเนินงานซอมบํารุง
ยานพาหนะและงานพัสดุทางชาง การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงาน
การประชุมเปนตน ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงาน
ธุรการและงานสารบรรณ ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และ
ปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.
อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ หรืองานอืน่
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 2 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 3
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ปโดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานธุรการ 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในการหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ชื่อตําแหนง

เจาพนักงานธุรการ 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ
ไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหนาหนวยงานทําหนาที่ในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบใหคํา
ปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล ติดตอประสานงาน และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานตาง ๆ หลายดาน หรือดานใดดานหนึง่ เกีย่ วกับงาน
ธุรการและงานสารบรรณ เขน รางโตตอบ บันทึก ยอเรื่อง ประมวลรายงานทีต่ อ งใชความรูท างเทคนิคหรือวิชา
การดานใดดานหนึง่ ไดแก ความรูเกี่ยวกับงานชางสาขาตาง ๆ วิทยาศาสตรวิทยาศาสตรการแพทย หรือการ
เศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การรวบรวม ตรวจสอบ ติดตามแกไขเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสิทธิ
ในทรัพยสินและเอกสารสําคัญของทางราชการ การดําเนินงานซอมบํารุง านพาหนะและงานพัสดุทางชาง การรวบ
รวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุมเปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหนาที่ ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการ
ปฏิบัตงิ านแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.
อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ หรืองานอืน่
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 2 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 4
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ปโดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงาน
สารบรรณ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานธุรการ 5 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในการหลักการบริหารงานบุคคล
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

