
 
 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง
 
 สายงาน    เจาหนาที่บันทกึขอมูล 
 ลักษณะงานโดยทั่วไป
   สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ  ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกขอมูล  เพื่อใชกับเครื่อง 
 คอมพิวเตอร  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลลงในบัตร  หรือกระดาษเทป  หรือเทปแมเหล็ก 
 หรือจานแมเหล็ก  และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร  และปฎิบัติหนาที่อื่น 
 ที่เกี่ยวของ 
 
 ชื่อและระดับของตําแหนง
   ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับของตําแหนงดังนี้  คือ 
    เจาหนาที่บันทึกขอมูล 1  ระดับ 1 
    เจาหนาที่บันทึกขอมูล 2  ระดับ 2 
    เจาหนาที่บันทึกขอมูล 3  ระดับ 3 
    เจาหนาที่บันทึกขอมูล 4  ระดับ 4 
    เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5  ระดับ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 
 หนาที่และความรับผิดชอบ
   ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลลงในบัตร  หรือกระดาษเทปหรือเทปแมเหล็ก 
 หรือจานแมเหล็ก  เพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร  ในลักษณะที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด 
 หรือตามคําสั่ง  หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถี่ถวน  และปฏิบัติหนาที่อื่น 
 ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
   แยกประเภทเอกสารขอมูลใหตรงกับชนิดของบัตรที่ไดวางรูปไวแลว  หรือใหตรงกับกระดาษเทป 
 หรือเทปแมเหล็ก  หรือจานแมเหล็กที่จําแนกไวแลว  บันทึกขอมูลลงในบัตร  หรือเทปหรือจานแมเหล็กเพื่อใชกับ 
 เครื่องคอมพิวเตอร  โดยใชเครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึก  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 
 
 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

                          ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดไมตํ่ากวานี้ทุกสาขาที่ ก.อบต.  ก.พ. หรือ ก.ค.  
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต และมีความสามารถใน การบันทึกขอมูลภาษาไทยไมนอยกวานาทีละ 42 
คํา และภาษาอังกฤษไมนอยกวานาทีละ 30 คํา 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ
  1.  มีความรูในการใชเครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึกขอมูลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
  2.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบและ
ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
  3.  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติ 
หนาที่ 
  4.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 
  5.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่บันทึกขอมูล 2 
หนาที่และความรับผิดชอบ

   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลลงในบัตร  หรือกระดาษเทป  หรือเทปแมเหล็ก  หรือ  
จานแมเหล็ก  เพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร  ในลักษณะที่คอนขางยาก  โดยตองใชความละเอียดครอบรอบ 
ความรวดเร็ว  และความชํานาญงานคอนขางสูง  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  ปฏิบัติงานที่คอนยากเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลลงในบัตร  หรือเทป  หรือจากแมเหล็ก  เพื่อ 
ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร  โดยใชเครื่องเจาะ  หรือเครื่องบันทึก  ทวนสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูล 
ที่เจาหนาที่บันทึกขอมูลระดับตนไดบันทึกไวแลว  โดยใชเครื่องทวนสอบบัตร  แกไข  การบันทึกขอมูลที่ผิดพลาด 
ใหถูกตอง  แยกประเภทการบันทึกขอมูลที่ทวนสอบบัตรและแกไขแลวเพื่อการประมวลผลขอมูลขั้นตอไป   
จัดทําทะเบียนควบคุมปริมาณการบันทึกขอมูล  ควบคุมการตรวจนับ  การรับ - สง  และการจัดเก็บขอมูลที่บันทึก 
ไว  จัดทํารายงานการปฏิบัติงาน  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                    
                    มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือ 

             ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบันทึกขอมูล  หรืองานอื่นที่ 
             เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป   

 
ความรูความสามารถที่ตองการ
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเขนเดียวกับเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 แลว  จะตองมีความ 
สามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่บันทึกขอมูล 3 
หนาที่และความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนัก 
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ 
เดียวกัน  รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลเพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติ 
งานของเจาหนาที่จํานวนหนึ่ง  หรือปฏิบัติงานบันทึกขอมูลเพื่อใหกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ยากพอสมควร  ภายใต 
การกํากับตรวจสอบบาง  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลเพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร  โดยปฏิบัติ 
หนาที่อยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยาง  เชน  วางขั้นตอนของงานบันทึกขอมูล  ตรวจสอบความถูกตองครบถวน 
ของเอกสารและขอมูลที่ไดรับกอนที่จะมอบหมายใหดําเนินการบันทึกตอไป  ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึก 
ขอมูล ใหคําแนะนําแกไขขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานดังกลาว  ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ 
ระดับรองลงมา  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 
  ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลวยังทําหนาที่ติดตอ 
ประสานงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 
  ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง                  
  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือ 
ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบันทึกขอมูล  หรืองานอื่นที่ 
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่บันทึกขอมูล 2 แลว  จะตอง 
  1.  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ 
อยางยิ่งของประเทศไทย 
  2.  มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่บันทึกขอมูล 4 
หนาที่และความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ       ของงานสูง  
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานในระดับเดียวกัน  รับผิดชอบ
งานเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลเพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  หรือปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับการควบคุมการบันทึกขอมูลเพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร 
คอมพิวเตอร  เชน  กําหนดลําดับขั้นตอนของการปฏิบัติงานบันทึกขอมูล  ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารควบคุม
ปริมาณและคุณภาพของงานบันทึกขอมูล  ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาาที่ระดับรองลงมาตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที่ และในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว  ยังทําหนาที่ติดตอ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ   
ใหคําปรึกษา  แนะนําปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดวย  และปฏิบัติหนาที่
อื่นที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3  
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบันทึกขอมูล  หรืองานอื่น 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 ไดดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 2  
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบันทึกขอมูล  หรืองานอื่น 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถที่ตองการ
  นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาหนาที่บันทึกขอมูล 3 แลว  จะตอง 
  1.  มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง  ๆ  ของสวนราชการที่สังกัด 
  2.  มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษา  แนะนําและเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
  3.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
  4.  มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ชื่อตําแหนง    เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5 
หนาที่และความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 
สูง  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานในระดับ 
เดียวกัน  รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลเพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  
หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่ง  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  ปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับการควบคุมการบันทึกขอมูลเพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร  เชน  กําหนดลําดับขั้นตอน
ของการปฏิบัติงานบันทึกขอมูล  ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารควบคุมปริมาณและคุณภาพของงานบันทึกขอมูล  ให
คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาาที่ระดับรองลงมาตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที่ และในฐานะ
หัวหนาหนวยงาน  นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว  ยังทําหนาที่ติดตอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา  แนะนําปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบดวย  และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4  
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบันทึกขอมูล  หรืองานอื่น 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
  2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 และไดดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา 
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  ใหคําปรึกษา  แนะนําและเสนอแนะวิธีการแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
  3.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 
  4.  มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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