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เจาหนาที่บันทึกขอมูล 1
ชื่อตําแหนง
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทปหรือเทปแมเหล็ก
หรือจานแมเหล็ก เพือ่ ใชกบั เครือ่ งคอมพิวเตอร ในลักษณะที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยูอ ยางแนชดั หรือละเอียดถีถ่ ว น และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
แยกประเภทเอกสารขอมูลใหตรงกับชนิดของบัตรที่ไดวางรูปไวแลว หรือใหตรงกับกระดาษเทป
หรือเทปแมเหล็ก หรือจานแมเหล็กทีจ่ าแนกไว
ํ
แลว บันทึกขอมูลลงในบัตร หรือเทปหรือจานแมเหล็กเพือ่ ใชกบั
เครื่องคอมพิวเตอร โดยใชเครือ่ งเจาะหรือเครือ่ งบันทึก และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมตากว
่ํ านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.
รับรอง ซึง่ ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต และมีความสามารถใน การบันทึกขอมูลภาษาไทยไมนอย
กวานาทีละ 42 คํา และภาษาอังกฤษไมนอยกวานาทีละ 30 คํา
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูในการใชเครือ่ งเจาะหรือเครือ่ งบันทึกขอมูลอยางเหมาะสมแกการปฏิบตั งิ านในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล กฎหมาย กฎ
ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติ
หนาที่
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา

เจาหนาที่บันทึกขอมูล 2
ชื่อตําแหนง
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทป หรือเทปแมเหล็ก หรือ
จานแมเหล็ก เพือ่ ใชกบั เครือ่ งคอมพิวเตอร ในลักษณะที่คอนขางยาก โดยตองใชความละเอียดครอบรอบ
ความรวดเร็ว และความชํานาญงานคอนขางสูง และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนยากเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลลงในบัตร หรือเทป หรือจากแมเหล็ก เพือ่
ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชเครือ่ งเจาะ หรือเครือ่ งบันทึก ทวนสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูล
ที่เจาหนาที่บันทึกขอมูลระดับตนไดบันทึกไวแลว โดยใชเครือ่ งทวนสอบบัตร แกไข การบันทึกขอมูลที่ผิดพลาด
ใหถูกตอง แยกประเภทการบันทึกขอมูลที่ทวนสอบบัตรและแกไขแลวเพื่อการประมวลผลขอมูลขั้นตอไป
จัดทําทะเบียนควบคุมปริมาณการบันทึกขอมูล ควบคุมการตรวจนับ การรับ - สง และการจัดเก็บขอมูลที่บันทึก
ไว จัดทํารายงานการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีบ่ นั ทึกขอมูล 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือ
ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบันทึกขอมูล หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเขนเดียวกับเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 แลว จะตองมีความ
สามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ

เจาหนาที่บันทึกขอมูล 3
ชื่อตําแหนง
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน รับผิดชอบงานเกีย่ วกับการบันทึกขอมูลเพือ่ ใชกบั เครือ่ งคอมพิวเตอร โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั ิ
งานของเจาหนาที่จานวนหนึ
ํ
ง่ หรือปฏิบตั งิ านบันทึกขอมูลเพือ่ ใหกบั เครือ่ งคอมพิวเตอรทย่ี ากพอสมควร ภายใต
การกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลเพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร โดยปฏิบตั ิ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน วางขัน้ ตอนของงานบันทึกขอมูล ตรวจสอบความถูกตองครบถวน
ของเอกสารและขอมูลที่ไดรับกอนที่จะมอบหมายใหดาเนิ
ํ นการบันทึกตอไป ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึก
ขอมูล ใหคาแนะนํ
ํ
าแกไขขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานดังกลาว ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลวยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่
รับผิดชอบ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีบ่ นั ทึกขอมูล 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือ
ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบันทึกขอมูล หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่บันทึกขอมูล 2 แลว จะตอง
1. มีความรูทว่ั ไปเกีย่ วกับเหตุการณปจ จุบนั ในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทย
2. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญ
 หาและสรุปเหตุผล

เจาหนาที่บันทึกขอมูล 4
ชื่อตําแหนง
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูง หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานใน
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานเกีย่ วกับการบันทึกขอมูลเพือ่ ใชกบั เครือ่ งคอมพิวเตอร โดยควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ หรือปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาจํานวนหนึง่ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับการควบคุมการบันทึกขอมูลเพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร เชน กําหนดลําดับขัน้ ตอนของการปฏิบตั งิ านบันทึกขอมูล ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
เอกสารควบคุมปริมาณและคุณภาพของงานบันทึกขอมูล ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาาที่ระดับ
รองลงมาตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงาน
ดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ
ใหคําปรึกษา แนะนําปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดวย
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีบ่ นั ทึกขอมูล 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบันทึกขอมูล หรืองานอืน่
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีบ่ นั ทึกขอมูล 1 ไดดารงตํ
ํ าแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 2
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบันทึกขอมูล หรืองานอืน่
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่บันทึกขอมูล 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษา แนะนําและเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5
ชื่อตําแหนง
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานในระดับ
เดียวกัน รับผิดชอบงานเกีย่ วกับการบันทึกขอมูลเพือ่ ใชกบั เครือ่ งคอมพิวเตอร โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน
ของเจาหนาที่ หรือปกครองผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชาจํานวนหนึง่ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับการควบคุมการบันทึกขอมูลเพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เชน กําหนด
ลําดับขั้นตอนของการปฏิบัติงานบันทึกขอมูล ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารควบคุมปริมาณและคุณ
ภาพของงานบันทึกขอมูล ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาาที่ระดับรองลงมาตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ยังทําหนา
ที่ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษา แนะนําปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดวย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีบ่ นั ทึกขอมูล 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบันทึกขอมูล หรืองานอืน่
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาทีบ่ นั ทึกขอมูล 1 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบันทึกขอมูล
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่บันทึกขอมูล 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษา แนะนําและเสนอแนะ
วิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

