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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไมยาก ภายใตการกํ ากับตรวจสอบโดย

ใกลชิด หรือตามคํ าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางแนชัด หรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมายลักษณะงานที่ปฏิบัติ รับ สง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดสงหนังสือ เอกสาร  ใหหนวย
งานที่เกี่ยวของ  เก็บและคนหาหนังสือ กรอกบบฟอรมและรางหนังสือโตตอบงายๆ ตรวจทานความถูกตองของ
ตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพและคัดส ําเนา หนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการตางๆ 
ชวยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุครุภัณฑ ชวยรวบรวมขอมูลและสถิติทั่วไป ชวยท ําบันทึก ยอเร่ือง ชวยจัด
เตรียมและใหบริการในเรื่องสถานที ่ วัสด ุ อุปกรณ ชวยติดตออํ านวยความสะดวก และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยว
ของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทุกสาขา ที ่ก.อบต.  ก.พ. หรือ ก.ค. รับ

รอง  ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใชคอมพิวเตอรจาก
สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการ หรือหนวยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการ
ฝกอบรมไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง

ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานสภาต ําบล และองคการบริหารสวนตํ าบล

และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน

หนาที่
3. !มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
4. !มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนย ํา
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่คอนขางยาก  ภายใตการก ํากับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือ

ตามค ําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับการรับ สง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดสงหนังสือ เอกสารให

หนวยงานที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บ พิมพ คัดส ําเนา คนหาและติดตามเร่ืองราวหลักฐาน คัดลอกลง
รายการตางๆ รางหนังสือโตตอบ บันทึก ยอเร่ือง สรุปความเห็น และตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลัก
ฐาน รวมทั้งรวบรวมขอมูลและสถิติที่เกี่ยวของเบิกจายวัสดุเคร่ืองใชของหนวยงาน ชี้แจงและอํ านวยความ
สะดวกแกผูท่ีมาติดตอ นัดเตรียมและอํ านวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใชในการจัดการงานตางๆ ดูแลการ
ใชและการบํ ารุงรักษายานพาหนะ ตลอดจนการดูแลรักษาซอมแซมสถานที่และทรัพยสินของสวนราชการ 
ดํ าเนินการจัดซ้ือพัสดุ ครุภัณฑ ท ําทะเบียน และเบิกจายพัสดุครุภัณฑของส ํานักงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยว
ของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีธุรการ 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 1 หรือที ่ก.อบต.

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ      หรืองานอ่ืน
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ธุรการ 1 แลว จะตองมีความสามารถในการให

คํ าแนะนํ าเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาท่ียากพอสมควร ภายใตการกํ ากับตรวจสอบบาง และอาจ

ไดรับมอบหมายใหควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จ ํานวนหน่ึงดวย และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ได
รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาท่ียากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง เชน ควบคุมการ รับ สง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดสงหนังสือ เอกสาร  ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
รางหนังสือโตตอบ บันทึก ยอเร่ือง สรุปความเห็นที่ยากพอสมควร ควบคุมการเก็บพิมพ คัดส ําเนาและคนหา
หนังสือเอกสารทางราชการ ชวยตรวจสอบ ศึกษา คนควา  และรวบรวมขอมูลและสถิติเอกสารหลักฐาน หรือ
ระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ ชวยติดตามรวบรวมและจัดทํ ารายงานผลการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ควบคุมดูแลการจัดเตรียมและอํ านวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใชในการจัดการงาน
ตางๆ ตลอดจนการดูแลรักษาซอมแซมสถานที่และทรัพยสินของสวนราชการ เปนตน ใหค ําปรึกษา แนะนํ าใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีธุรการ 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2 หรือที ่ก.อบต.

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ  หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ธุรการ 2 แลว จะตองมีความสามารถในการให

คํ าแนะนํ าเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

สูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ      เจาหนาที่
หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนหน่ึง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนกทํ าหนาที่ในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ

ใหค ําปรึกษา แนะนํ า ปรับปรุง แกไข ติดตาม ประเมินผล  ติดตอประสานงาน  และแกปญหาขัดของในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดํ าเนินงานตางๆหลายดาน หรือดานใดดานหน่ึง
เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ เชน ควบคุมการรับ - สง หนังสือ เก็บและคนหาเอกสาร รางโตตอบ
ประมวลรายงาน ดูแลรักษา ซอมแซมอาคารสถานที ่พัสด ุครุภัณฑ และยานพาหนะของสวนราชการ ติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ ํานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อ
ใชในการจัดการงานตางๆเปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที ่ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก
มากเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ ใหคํ าปรึกษา แนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีธุรการ 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3 หรือท่ีก.อบต.

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ  หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

2. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีธุรการ 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 2 หรือท่ี
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 หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนต ําแหนงที่มีหนาที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ โดยควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนหน่ึง และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหนาหนวยงานท ําหนาที่ในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษา

แนะนํ า ปรับปรุง แกไข ติดตาม ประเมินผล  ติดตอประสานงาน  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการดํ าเนินงานตางๆหลายดาน หรือดานใดดานหน่ึงเก่ียวกับงาน
ธุรการและงานสารบรรณ เชน ควบคุมการรับ - สง หนังสือ เก็บและคนหาเอกสาร รางโตตอบ ประมวลรายงาน
ดูแลรักษา ซอมแซมอาคารสถานที ่พัสด ุครุภัณฑ และยานพาหนะของสวนราชการ ติดตอประสานงานกับหนวย
งานที่เกี่ยวของ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ ํานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใชในการจัดการงาน
ตางๆเปนตน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆเกี่ยวกับงานในหนาที่ ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานธุร
การและงานสารบรรณ ใหคํ าปรึกษา แนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีธุรการ 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4 หรือที ่ก.อบต.

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ  หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

2. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาหนาท่ีธุรการ 1 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 3 หรือท่ี
ก.อบต. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่ธุรการ 4 แลว จะตอง
1.มี่ความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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