
 
                มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
สายงาน                       เจ้าพนักงานธุรการ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
   สายงานนีค้ลมุถึงต าแหน่งต่าง ๆ  ที่ปฏิบติังานธุรการและงานสารบรรณที่ตอ้งใชค้วามรูท้าง
เทคนิคหรือวิชาการ  ซึ่งมีลกัษณะงานที่ปฏิบติัเก่ียวกบัการรา่ง  โตต้อบ  บนัทกึ  ย่อเรื่อง  ตรวจ  ทานหนงัสือที่ตอ้ง
ใชค้วามรู ้ ทางเทคนิคหรือวิชาการดา้นใดดา้นหนึ่ง  การด าเนินการเก่ียวกบัเอกสารสิทธิในทรพัยส์ินของทาง
ราชการ  การติดตามใหม้ีการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา  การจ าหน่ายยานพาหนะที่ช  ารุด  เสื่อมสภาพ  และการ
เบิกจ่ายพสัดทุางช่างการตรวจสอบ  ลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรกัษาเอกสารส าคญัของทางราชการ  
การรวบรวมขอ้มลูหรือจดัเตรียมเอกสาร  จดบนัทกึรายงานการประชมุ  และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
  
ชื่อระดับต าแหน่ง 
 
  ต าแหน่งในสายงานนีม้ีชื่อและระดบัของต าแหน่งดงันี ้ คือ 
    เจา้พนกังานธุรการ 2 ระดบั 2 
    เจา้พนกังานธุรการ 3 ระดบั 3 
    เจา้พนกังานธุรการ 4 ระดบั 4 
    เจา้พนกังานธุรการ 5 ระดบั 5 
    เจา้พนกังานธุรการ 6 ระดบั 6 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ปฏิบติังานธุรการและงานสารบรรณที่ตอ้งใชค้วามรูท้างเทคนิคหรือวิชาการภายใตก้ารก ากบั 
ตรวจสอบโดยทั่วไป  หรือตามค าสั่งหรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบติัที่มีอยู่อย่างกวา้ง ๆ  และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่
ไดร้บัมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังานเก่ียวกบังานธุรการและงานสารบรรณที่ตอ้งใชค้วามรูท้างเทคนิคหรือวิชาการตามที่
ไดร้บัมอบหมาย  เช่น  รา่งโตต้อบ  บนัทกึ  ย่อเรื่อง  รวบรวมขอ้มลูและสถิติที่ตอ้งใชค้วามรูท้างเทคนิคหรือ
วิชาการดา้นใดดา้นหนึ่ง  ไดแ้ก่  ความรูเ้ก่ียวกบังานช่างสาขาต่าง ๆ  วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ หรือ
เศรษฐกิจและสงัคม  ฯลฯ  การเก็บรกัษา  จดัท าทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์  ติดตามใหม้ีการซ่อม
บ ารุงรกัษา  ซ่อมแซมตามก าหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคก าหนดไวจ้ าหน่ายยานพาหนะที่ช  ารุดเสื่อมสภาพและการ
เบิกจ่ายพสัดทุางช่าง  การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรกัษาและใหบ้ริการเอกสารส าคญัของทาง
ราชการ  เช่น  ทะเบียนประวติัพนกังานสว่นต าบล  ทะเบียนที่เก่ียวกบัการคา้และอตุสาหกรรม  และงานทะเบียน
เอกสาร 
เก่ียวกบัสิทธิต่าง  ๆ  การรวบรวมขอ้มลูหรือจดัเตรียมเอกสารและจดบนัทึกรายงานการประชมุ  เป็นตน้  และ
ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ไดร้บัประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่านีท้กุสาขาที่ ก.พ.  ก.ค.   

หรือ  ก.อบต.รบัรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรม์าไม่นอ้ยกว่า  6  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางดา้นการใช้
คอมพิวเตอรจ์ากหน่วยงานของรฐั สถาบนัการศึกษาของรฐัหรือเอกชนที่ไดร้บัการรบัรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรฐัที่ใชเ้วลาการฝึกอบรมไม่นอ้ยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใชเ้ป็น
คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนีไ้ด ้หรือ 

2. ไดร้บัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูหรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่านีท้กุสาขาที่ ก.พ.  ก.ค. หรือ         
ก.อบต. รบัรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอรม์าไม่นอ้ยกว่า  6  หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางดา้นการใช้
คอมพิวเตอรจ์ากหน่วยงานของรฐั สถาบนัการศึกษาของรฐัหรือเอกชนที่ไดร้บัการรบัรองจากทางราชการหรือ
หน่วยงานของรฐัที่ใชเ้วลาการฝึกอบรมไม่นอ้ยกว่า 12 ชั่วโมง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใชเ้ป็น
คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนีไ้ด ้
 
 

 
 
 



 
ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 

1.  มีความรูค้วามเขา้ใจในกฎหมายสภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  และกฎหมาย  กฎ  
ระเบียบ  และขอ้บงัคบัอ่ืนที่ใชใ้นการปฏิบติังานในหนา้ที่ 
 2.  มีความรูค้วามสามารถในการปฏิบติังานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การ 
ปฏิบติังานในหนา้ที่ 

3.  มีความรูค้วามสามารถในการใชภ้าษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหนา้ที่ 
 4.  มีความสามารถในการปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความละเอียดแม่นย า 
 5.  มีความสามารถในการใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานที่อยู่ในความรบัผิดชอบ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังานธุรการและงานสารบรรณที่ตอ้งใชค้วามรูท้างเทคนิคหรือวิชาการที่ยากพอสมควร
ภายใตก้ารก ากบัตรวจสอบบา้ง  และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังานที่ยากพอสมควรเก่ียวกบังานธุรการและงานสารบรรณที่ตอ้งใชค้วามรูท้างเทคนิคหรือ
วิชาการ  โดยปฏิบติัหนา้ที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  รา่งหนงัสือ  โตต้อบ  บนัทกึ  ย่อเรื่องสรุป
ความเห็นที่ตอ้งใชค้วามรูท้างเทคนิคหรือวิชาการดา้นใดดา้นหนึ่ง  ไดแ้ก่  ความรูเ้ก่ียวกบังานช่างสาขาต่าง ๆ 
วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ หรือเศรษฐกิจและสงัคม  ฯลฯ  การเก็บรกัษาและเปลี่ยนแปลงทะเบียน
ยานพาหนะ  การโอนกรรมสิทธิ  ติดตามใหม้ีการซ่อมบ ารุง  รกัษาหรือซ่อมแซมตามก าหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิค
ก าหนดไว ้ การจ าหน่ายยานพาหนะที่ช  ารุดเสื่อมสภาพ  และการเบิกจ่ายพสัดุ 

ทางช่างการตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรกัษาเอกสารส าคญัของทางราชการ  เช่น  
ทะเบียนประวติัพนกังานสว่นต าบล  ทะเบียนที่เก่ียวกบัการคา้และอตุสาหกรรม   งานทะเบียนเอกสารเก่ียวกบั
สิทธิต่าง ๆ  การรวบรวมขอ้มลูหรือจดัเตรียมเอกสารและจดบนัทึกรายงานการประชมุ  เป็นตน้  ใหค้  าปรกึษา
แนะน าในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ที่ระดบัรองลงมา  ติดต่อประสานงานและปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานธุรการ 2  และไดด้ ารงต าแหน่งในระดบั 2 หรือที่ ก.อบต. 
เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานธุรการและงานสารบรรณหรืองานอ่ืนที่
เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี  ก าหนดเวลา 2 ปี ใหเ้พิ่มเป็น 3 ปี ส าหรบัผูม้ีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง
เจา้พนกังานธุรการ 2 ขอ้ 1 

 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
 นอกจากจะมีความรูค้วามสามารถเช่นเดียวกบัเจา้พนกังานธุรการ 2 แลว้  จะตอ้ง 
 1.  มีความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัเหตกุารณปั์จจบุนัในดา้นการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคมโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษา  หาขอ้มลู  วิเคราะหปั์ญหาและสรุปเหตผุล 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังานธุรการและงานสารบรรณที่ตอ้งใชค้วามรูท้างเทคนิคหรือวิชาการที่ค่อนขา้งยากมาก
โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีผูก้  ากบัตรวจสอบ  หรือภายใตก้ารก ากบัตรวจสอบบา้ง  หรือปฏิบติังานในฐานะหวัหนา้
หน่วยงานระดบัแผนก  ซึ่งมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของงานสงู  หรือในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงาน
ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของงานเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั 

รบัผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณโดยควบคมุตรวจสอบการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่หรือ 
ปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาจ านวนหนึ่งและปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังานที่ค่อนขา้งยากมากเก่ียวกบังานธุรการและงานสารบรรณ  โดยปฏิบติัหนา้ที่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  รา่งโตต้อบ  บนัทกึ  ย่อเรื่อง  ตรวจทานหนงัสือและประมวลรายงานที่ตอ้งใช้
ความรูท้างเทคนิคหรือวิชาการดา้นใดดา้นหนึ่ง  ไดแ้ก่  ความรูเ้ก่ียวกบังานช่างสาขาต่าง ๆ  วิทยาศาสตร ์ 
วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ หรือการเศรษฐกิจและสงัคม  ฯลฯ  การรวบรวม  ตรวจสอบติดตามแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
รายการ  เก็บรกัษาเอกสารสิทธิในทรพัยส์ินและเอกสารส าคญัของทางราชการ  การด าเนินงานซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะและการพสัดทุางช่าง  การรวบรวมขอ้มลูหรือจดัเตรียมเอกสารและจดบนัทกึรายงานประชมุ  เป็นตน้  
ใหค้  าปรกึษาแนะน าในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ที่ระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกบังาน
ในหนา้ที่ติดต่อประสานงานและปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
  ในฐานะหวัหนา้หน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติัหนา้ที่ดงักลา่วขา้งตน้บา้งแลว้  ยงัท าหนา้ที่ติดต่อ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ าปรกึษา  แนะน า  ปรบัปรุงแกไ้ขติดตาม
ประเมินผลและแกไ้ขปัญหาขดัขอ้งในการปฏิบติังานในหน่วยงานที่รบัผิดชอบดว้ยในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงาน  
ท าหนา้ที่ช่วยหวัหนา้หน่วยงานปฏิบติังานตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานธุรการ 2 และ ไดด้ ารงต าแหน่งในระดบั 3 หรือที่  

ก.อบต.เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานธุรการและงานสารบรรณหรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี หรือ 
 2. มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานธุรการ 2 และ ไดด้ ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดบั 2 หรือที่ 
ก.อบต.เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 4 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานธุรการและงานสารบรรณหรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี ก าหนดเวลา 4 ปี ใหเ้พิ่มเป็น 5 ปี ส าหรบัผูม้ีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบั
ต าแหน่งเจา้พนกังานธุรการ 2 ขอ้ 1 
 
 



   
ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
 นอกจากจะมีความรูค้วามสามารถเช่นเดียวกบัเจา้พนกังานธุรการ 3  แลว้จะตอ้ง 
 1.  มีความรูค้วามเขา้ใจนโยบายและแผนงานดา้นต่าง ๆ  ของสว่นราชการที่สงักดั 
 2.  มีความสามารถในการจดัท าแผนงาน  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ าปรกึษาแนะน าและ 
เสนอแนะวิธีการแกไ้ขปรบัปรุงการปฏิบติังานที่อยู่ในความรบัผิดชอบ 
 3.  มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 
 4.  มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อต าแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ 5 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังานในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงานระดบัแผนก ซึ่งมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพ
ของงานสงูมาก  หรือในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงาน  ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของ
งานเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ  โดยควบคมุตรวจสอบการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ที่หรือปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาจ านวนหนึ่ง  และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงานท าหนา้ที่ในการวางแผน  มอบหมายงาน  ควบคมุ  ตรวจสอบให้
ค าปรกึษาแนะน า  ปรบัปรุงแกไ้ข  ติดตามประเมินผล  ติดต่อประสานงาน  และแกปั้ญหาขดัขอ้งในการปฏิบติังาน
ในหน่วยงานที่รบัผิดชอบ  โดยควบคมุตรวจสอบการด าเนินงานต่าง ๆ  หลายดา้น  หรือดา้นใดดา้นหนึ่งเก่ียวกบั
งานธุรการและงานสารบรรณ  เข่น  รา่งโตต้อบ  บนัทกึ  ย่อเรื่อง  ประมวลรายงานที่ตอ้งใชค้วามรูท้างเทคนิคหรือ
วิชาการดา้นใดดา้นหนึ่ง  ไดแ้ก่  ความรูเ้ก่ียวกบังานช่างสาขาต่าง ๆ  วิทยาศาสตรว์ิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ หรือ
การเศรษฐกิจและสงัคม  ฯลฯ  การรวบรวม  ตรวจสอบ  ติดตามแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรกัษาเอกสาร
สิทธิในทรพัยส์ินและเอกสารส าคญัของทางราชการ  การด าเนินงานซ่อมบ ารุง 
  ยานพาหนะและงานพสัดทุางช่าง  การรวบรวมขอ้มลูหรือจดัเตรียมเอกสารและจดบนัทกึรายงาน
การประชมุเป็นตน้  ตอบปัญหาและชีแ้จงเรื่องต่างๆ  เก่ียวกบังานในหนา้ที่  ปฏิบติังานที่ยากมากเก่ียวกบังาน 
ธุรการและงานสารบรรณ  ฝึกอบรมและใหค้ าปรกึษาแนะน าในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ที่ระดบัรองลงมา  และ
ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
  ในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงาน  ท าหนา้ที่ช่วยหวัหนา้หน่วยงานปฏิบติัตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                      1. มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานธุรการ 2 และไดด้ ารงต าแหน่งในระดบั 4 หรือที่ 
ก.อบต.เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานธุรการและงานสารบรรณ  หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี หรือ 
  2. มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานธุรการ 2 และไดด้ ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดบั 
3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 4 ปีโดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานธุรการและงานสารบรรณ  
หรืองานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจากจะมีความรูค้วามสามารถเช่นเดียวกบัเจา้พนกังานธุรการ 4 แลว้  จะตอ้ง 
  1.  มีความรูค้วามเขา้ใจในการหลกัการบรหิารงานบคุคล 
  2.  มีความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อต าแหน่ง              เจ้าพนักงานธุรการ 6 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังานในฐานะหวัหนา้หน่วยงานระดบัแผนก ซึ่งมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของ
งานสงูมาก  หรือในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงาน  ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของงาน
เทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ  โดยควบคมุตรวจสอบการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ที่หรือปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาจ านวนพอสมควร  และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ในฐานะหวัหนา้หน่วยงานท าหนา้ที่ในการวางแผน  มอบหมายงาน  ควบคมุ  ตรวจสอบให้
ค าปรกึษาแนะน า  ปรบัปรุงแกไ้ข  ติดตามประเมินผล  ติดต่อประสานงาน  และแกปั้ญหาขดัขอ้งในการปฏิบติังาน
ในหน่วยงานที่รบัผิดชอบ  โดยควบคมุตรวจสอบการด าเนินงานต่าง ๆ  หลายดา้น  หรือดา้นใดดา้นหนึ่งเก่ียวกบั
งานธุรการและงานสารบรรณ  เข่น  รา่งโตต้อบ  บนัทกึ  ย่อเรื่อง  ประมวลรายงานที่ตอ้งใชค้วามรูท้างเทคนิคหรือ
วิชาการดา้นใดดา้นหนึ่ง  ไดแ้ก่  ความรูเ้ก่ียวกบังานช่างสาขาต่าง ๆ  วิทยาศาสตรว์ิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ หรือ
การเศรษฐกิจและสงัคม  ฯลฯ  การรวบรวม  ตรวจสอบ  ติดตามแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรกัษาเอกสาร
สิทธิในทรพัยส์ินและเอกสารส าคญัของทางราชการ  การด าเนินงานซ่อมบ ารุง านพาหนะและงานพสัดทุางช่าง  
การรวบรวมขอ้มลูหรือจดัเตรียมเอกสารและจดบนัทกึรายงานการประชมุเป็นตน้  ตอบปัญหาและชีแ้จงเรื่องต่างๆ  
เก่ียวกบังานในหนา้ที่  ปฏิบติังานที่ยากมากเก่ียวกบังานธุรการและงานสารบรรณ  ฝึกอบรมและใหค้ าปรกึษา
แนะน าในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ที่ระดบัรองลงมา  และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
  ในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงาน  ท าหนา้ที่ช่วยหวัหนา้หน่วยงานปฏิบติัตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                       1.มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานธุรการ 2  และไดด้ ารงต าแหน่งในระดบั 5 หรือที่ 
ก.อบต.เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานธุรการและงานสารบรรณ  หรืองาน
อ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี หรือ 
            2.มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานธุรการ 2  และไดด้ ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดบั 4 
หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 4 ปีโดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานธุรการและงาน 
สารบรรณ  หรืองานอื่นที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจากจะมีความรูค้วามสามารถเช่นเดียวกบัเจา้พนกังานธุรการ 5 แลว้  จะตอ้ง 
  1.  มีความรูค้วามเขา้ใจในการหลกัการบรหิารงานบคุคล 
  2.  มีความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
 



 
 
 
 


