มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

เจาหนาทีธ่ รุ การ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัตงิ านธุรการและงานสารบรรณธรรมดา ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดย
ใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยูอ ยางแนชดั หรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับ สง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดสงหนังสือ เอกสาร ใหหนวย
งานที่เกี่ยวของ เก็บและคนหาหนังสือ กรอกบบฟอรมและรางหนังสือโตตอบงายๆ ตรวจทานความถูกตองของ
ตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพและคัดสําเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการตางๆ
ชวยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุครุภัณฑ ชวยรวบรวมขอมูลและสถิติทั่วไป ชวยทําบันทึก ยอเรือ่ ง ชวยจัด
เตรียมและใหบริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ชวยติดตออํานวยความสะดวก และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยว
ของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมตากว
่ํ านี้ทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับ
รอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจาก
สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนทีไ่ ดรบั การรับรองจากทางราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการ
ฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชัว่ โมง
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล
และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน
หนาที่
3. !มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
4. !มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่คอนขางยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือ
ตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการรับ สง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดสงหนังสือ เอกสารให
หนวยงานที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บ พิมพ คัดสําเนา คนหาและติดตามเรือ่ งราวหลักฐาน คัดลอกลง
รายการตางๆ รางหนังสือโตตอบ บันทึก ยอเรื่อง สรุปความเห็น และตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลัก
ฐาน รวมทั้งรวบรวมขอมูลและสถิติที่เกี่ยวของเบิกจายวัสดุเครื่องใชของหนวยงาน ชี้แจงและอํานวยความ
สะดวกแกผทู ม่ี าติดตอ นัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใชในการจัดการงานตางๆ ดูแลการ
ใชและการบํ ารุงรักษายานพาหนะ ตลอดจนการดูแลรักษาซอมแซมสถานที่และทรัพยสินของสวนราชการ
ดําเนินการจัดซือ้ พัสดุ ครุภัณฑ ทําทะเบียน และเบิกจายพัสดุครุภัณฑของสํานักงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยว
ของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีธ่ รุ การ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ หรืองานอืน่
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ธุรการ 1 แลว จะตองมีความสามารถในการให
คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านธุรการและงานสารบรรณธรรมดาทีย่ ากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และอาจ
ไดรับมอบหมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จานวนหนึ
ํ
ง่ ดวย และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ได
รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัตงิ านธุรการและงานสารบรรณธรรมดาทีย่ ากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ควบคุมการ รับ สง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดสงหนังสือ เอกสาร ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
รางหนังสือโตตอบ บันทึก ยอเรื่อง สรุปความเห็นที่ยากพอสมควร ควบคุมการเก็บพิมพ คัดสําเนาและคนหา
หนังสือเอกสารทางราชการ ชวยตรวจสอบ ศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลและสถิติเอกสารหลักฐาน หรือ
ระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ ชวยติดตามรวบรวมและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ควบคุมดูแลการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใชในการจัดการงาน
ตางๆ ตลอดจนการดูแลรักษาซอมแซมสถานที่และทรัพยสินของสวนราชการ เปนตน ใหคาปรึ
ํ กษา แนะนําใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีธ่ รุ การ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ธุรการ 2 แลว จะตองมีความสามารถในการให
คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของ เจาหนาที่
หรือปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาจํานวนหนึง่ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนกทําหนาที่ในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ
ใหคาปรึ
ํ กษา แนะนํา ปรับปรุง แกไข ติดตาม ประเมินผล ติดตอประสานงาน และแกปญหาขัดของในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานตางๆหลายดาน หรือดานใดดานหนึง่
เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ เชน ควบคุมการรับ - สง หนังสือ เก็บและคนหาเอกสาร รางโตตอบ
ประมวลรายงาน ดูแลรักษา ซอมแซมอาคารสถานที่ พัสดุ ครุภัณฑ และยานพาหนะของสวนราชการ ติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อ
ใชในการจัดการงานตางๆเปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่ ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก
มากเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีธ่ รุ การ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือทีก่ .อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีธ่ รุ การ 1 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 2 หรือที่
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ธุรการ 3 แลว จะตอง
1. !มี่ความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2. !มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ โดยควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาจํานวนหนึง่ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหนาหนวยงานทําหนาที่ในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษา
แนะนํา ปรับปรุง แกไข ติดตาม ประเมินผล ติดตอประสานงาน และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานตางๆหลายดาน หรือดานใดดานหนึง่ เกีย่ วกับงาน
ธุรการและงานสารบรรณ เชน ควบคุมการรับ - สง หนังสือ เก็บและคนหาเอกสาร รางโตตอบ ประมวลรายงาน
ดูแลรักษา ซอมแซมอาคารสถานที่ พัสดุ ครุภัณฑ และยานพาหนะของสวนราชการ ติดตอประสานงานกับหนวย
งานที่เกี่ยวของ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใชในการจัดการงาน
ตางๆเปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่ ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานธุร
การและงานสารบรรณ ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีธ่ รุ การ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีธ่ รุ การ 1 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 3 หรือที่
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ธุรการ 4 แลว จะตอง
1.มี่ความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

