
            มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน                     เจาพนักงานธุรการ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานน้ีคลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ  ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทาง

เทคนิคหรือวิชาการ  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการราง  โตตอบ  บันทึก  ยอเร่ือง  ตรวจ  ทานหนังสือท่ีตอง
ใชความรู  ทางเทคนิคหรือวิชาการดานใดดานหน่ึง  การดํ าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิในทรัพยสินของทางราช
การ  การติดตามใหมีการซอมแซมและบ ํารุงรักษา  การจํ าหนายยานพาหนะที่ช ํารุด  เสื่อมสภาพ  และการเบิกจาย
พัสดุทางชางการตรวจสอบ  ลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารส ําคัญของทางราชการ  การรวบรวม
ขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร  จดบันทึกรายงานการประชุม  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อระดับต ําแหนง

ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ี  คือ
เจาพนักงานธุรการ 2 ระดับ 2
เจาพนักงานธุรการ 3 ระดับ 3
เจาพนักงานธุรการ 4 ระดับ 4
เจาพนักงานธุรการ 5 ระดับ 5
เจาพนักงานธุรการ 6 ระดับ 6
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการภายใตการก ํากับ

ตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามค ําส่ังหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ได

รับมอบหมาย  เชน  รางโตตอบ  บันทึก  ยอเร่ือง  รวบรวมขอมูลและสถิติที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการ
ดานใดดานหน่ึง  ไดแก  ความรูเกี่ยวกับงานชางสาขาตาง ๆ  วิทยาศาสตร  วิทยาศาสตรการแพทย  หรือเศรษฐกิจ
และสังคม  ฯลฯ  การเก็บรักษา  จัดทํ าทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์  ติดตามใหมีการซอมบํ ารุงรักษา  
ซอมแซมตามกํ าหนดเวลาที่ฝายเทคนิคกํ าหนดไวจํ าหนายยานพาหนะที่ชํ ารุดเสื่อมสภาพและการเบิกจายพัสดุทาง
ชาง  การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและใหบริการเอกสารสํ าคัญของทางราชการ  เชน  
ทะเบียนประวัติพนักงานสวนตํ าบล  ทะเบียนที่เกี่ยวกับการคาและอุตสาหกรรม  และงานทะเบียนเอกสาร เกี่ยวกับ
สิทธิตาง  ๆ  การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม  เปนตน  และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี้ทุกสาขาที ่ก.พ.  ก.ค.

หรือ  ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา  6  หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใช
คอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการหรือ
หนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สํ าหรับตํ าแหนงน้ีได หรือ

2.! ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี้ทุกสาขาที่ ก.พ.  ก.ค. หรือ
ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา  6  หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใช
คอมพิวเตอรจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีไดรับการรับรองจากทางราชการหรือ
หนวยงานของรัฐที่ใชเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง หรือทางอ่ืนท่ี ก.ท.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สํ าหรับตํ าแหนงน้ีได



ความรูความสามารถที่ตองการ
1.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ

และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
2.  มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ

ปฏิบัติงานในหนาที่
3.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
4.  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนย ํา
5.  มีความสามารถในการใหค ําแนะนํ าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการที่ยากพอสมควรภาย

ใตการก ํากับตรวจสอบบาง  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือ

วิชาการ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  รางหนังสือ  โตตอบ  บันทึก  ยอเร่ืองสรุปความ
เห็นท่ีตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการดานใดดานหน่ึง  ไดแก  ความรูเกี่ยวกับงานชางสาขาตาง ๆ วิทยา
ศาสตร  วิทยาศาสตรการแพทย  หรือเศรษฐกิจและสังคม  ฯลฯ  การเก็บรักษาและเปลี่ยนแปลงทะเบียนยานพาหนะ
การโอนกรรมสิทธ ิ ติดตามใหมีการซอมบํ ารุง  รักษาหรือซอมแซมตามก ําหนดเวลาที่ฝายเทคนิคก ําหนดไว  การ
จํ าหนายยานพาหนะที่ช ํารุดเส่ือมสภาพ  และการเบิกจายพัสดุ

ทางชางการตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารส ําคัญของทางราชการ  เชน
ทะเบียนประวัติพนักงานสวนตํ าบล  ทะเบียนที่เกี่ยวกับการคาและอุตสาหกรรม   งานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิ
ตาง ๆ  การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม  เปนตน  ใหค ําปรึกษาแนะนํ าใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานธุรการ 2  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2 หรือท่ี ก.อบต.

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  กํ าหนดเวลา 2 ป ใหเพิ่มเปน 3 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจา
พนักงานธุรการ 2 ขอ 1

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานธุรการ 2 แลว  จะตอง
1.  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ

อยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษา  หาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการที่คอนขางยากมาก
โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบ  หรือภายใตการกํ ากับตรวจสอบบาง  หรือปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวย
งานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซ่ึงเปน
ตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน

รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนหนึ่งและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  รางโตตอบ  บันทึก  ยอเร่ือง  ตรวจทานหนังสือและประมวลรายงานที่ตองใชความ
รูทางเทคนิคหรือวิชาการดานใดดานหน่ึง  ไดแก  ความรูเกี่ยวกับงานชางสาขาตาง ๆ  วิทยาศาสตร  วิทยาศาสตร
การแพทย  หรือการเศรษฐกิจและสังคม  ฯลฯ  การรวบรวม  ตรวจสอบติดตามแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ  เกบ็
รักษาเอกสารสิทธิในทรัพยสินและเอกสารสํ าคัญของทางราชการ  การดํ าเนินงานซอมบ ํารุงยานพาหนะและการ
พัสดุทางชาง  การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานประชุม  เปนตน  ใหค ําปรึกษาแนะนํ า
ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ติดตอ
ประสานงานและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษา  แนะนํ า  ปรับปรุงแกไขติดตามประเมิน
ผลและแกไขปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวยในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ท ํา
หนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานธุรการ 2 และ ไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3 หรือท่ี

ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

2. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานธุรการ 2 และ ไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 2 หรือท่ี
ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณหรืองานอ่ืน
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กํ าหนดเวลา 4 ป ใหเพิ่มเปน 5 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจา
พนักงานธุรการ 2 ขอ 1



ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานธุรการ 3  แลวจะตอง
1.  มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ  ของสวนราชการที่สังกัด
2.  มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ าและ

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.  มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมาก  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจา
หนาท่ีหรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนหน่ึง  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานท ําหนาที่ในการวางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบให

คํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  ติดตอประสานงาน  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานที่รับผิดชอบ  โดยควบคุมตรวจสอบการดํ าเนินงานตาง ๆ  หลายดาน  หรือดานใดดานหน่ึงเก่ียวกับ
งานธรุการและงานสารบรรณ  เขน  รางโตตอบ  บันทึก  ยอเร่ือง  ประมวลรายงานที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือ
วิชาการดานใดดานหน่ึง  ไดแก  ความรูเกี่ยวกับงานชางสาขาตาง ๆ  วิทยาศาสตรวิทยาศาสตรการแพทย  หรือการ
เศรษฐกิจและสังคม  ฯลฯ  การรวบรวม  ตรวจสอบ  ติดตามแกไขเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสิทธิ
ในทรัพยสินและเอกสารส ําคัญของทางราชการ  การดํ าเนินงานซอมบ ํารุง

ยานพาหนะและงานพัสดุทางชาง  การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงาน
การประชุมเปนตน  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตางๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที ่ ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงาน
ธุรการและงานสารบรรณ  ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  และ
ปฏบัิติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
                      1. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานธุรการ 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4 หรือท่ี ก.
อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ  หรืองานอ่ืน
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

2. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานธุรการ 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 3
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ปโดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ  หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานธุรการ 4 แลว  จะตอง
1.  มีความรูความเขาใจในการหลักการบริหารงานบุคคล
2.  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

สูงมาก  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ
ไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนพอสมควร  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหนาหนวยงานท ําหนาที่ในการวางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบใหคํ า

ปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  ติดตอประสานงาน  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานที่รับผิดชอบ  โดยควบคุมตรวจสอบการดํ าเนินงานตาง ๆ  หลายดาน  หรือดานใดดานหน่ึงเก่ียวกับงาน
ธุรการและงานสารบรรณ  เขน  รางโตตอบ  บันทึก  ยอเร่ือง  ประมวลรายงานท่ีตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชา
การดานใดดานหน่ึง  ไดแก  ความรูเกี่ยวกับงานชางสาขาตาง ๆ  วิทยาศาสตรวิทยาศาสตรการแพทย  หรือการ
เศรษฐกิจและสังคม  ฯลฯ  การรวบรวม  ตรวจสอบ  ติดตามแกไขเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสิทธิ
ในทรัพยสินและเอกสารส ําคัญของทางราชการ  การดํ าเนินงานซอมบ ํารุง านพาหนะและงานพัสดุทางชาง  การรวบ
รวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุมเปนตน  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ  เกี่ยวกับ
งานในหนาท่ี  ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ  ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการ
ปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
                       1.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานธุรการ 2  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 5 หรือท่ี ก.
อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ  หรืองานอ่ืน
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

           2.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงเจาพนักงานธุรการ 2  และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 4
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ปโดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานธุรการและงาน
สารบรรณ  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับเจาพนักงานธุรการ 5 แลว  จะตอง
1.  มีความรูความเขาใจในการหลักการบริหารงานบุคคล
2.  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


