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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานธุรการ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบั ติเกี่ยวกับ การร่าง โต้ตอบ บั น ทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสื อ การดาเนินการเกี่ ยวกับเอกสารสิ ทธิ์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและ
เก็บรักษาเอกสารสาคัญของทางราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับ งานบริหารบุคคล การรวบรวมข้อมูลหรือ
จัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558

ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานธุรการ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่
ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ
การลงทะเบีย น รับ หนั งสื อ การร่างโต้ตอบหนังสื อราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งาน
ต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
1.2 จัดเก็บ เอกสาร หนั งสื อราชการ หลั กฐานหนังสื อ ตามระเบี ยบวิธีปฏิ บัติ เพื่ อ
สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
1.3 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อ
พนักงาน ข้อมูลจานวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ
ค้นหาสาหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
1.4 ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
1.5 จัดทาและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดาเนินการต่างๆ ต่อไป
1.6 ดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน
เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ
และสถานที่ เพื่อให้การดาเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมี
ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.7 การรวบรวมรายงานผลการปฏิบั ติ งาน เช่ น เอกสารตรวจรับ รองมาตรฐาน
(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
1.8 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพื่อให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.9 จั ด เตรี ย ม และด าเนิ น การผลิ ต เอกสารต่ างๆ ที่ เกี่ย วข้อ งกั บ การประชุ ม การ
ฝึ กอบรมสั ม มนา นิ ท รรศการ และโครงการต่างๆ เพื่ อให้ เอกสารที่ ถู กต้ อง ครบถ้ว น และพร้อมใช้ในการ
ดาเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา

1.10 ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
1.11 อ านวยความสะดวก ติ ด ต่ อ และประสานงานกั บ ทุ ก ส่ ว นงานของหน่ ว ยงาน
ในเรื่ อ งการประชุ ม และการด าเนิ น งานต่ า งๆ ตามที่ ได้ รับ มอบหมาย เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานเป็ น ไปตาม
กาหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์
1.12 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานสารบรรณ งานธุร การ งานบริห ารทั่ ว ไป งานการบริห ารงานบุ ค คล งานพั ส ดุค รุภั ณ ฑ์
งานงบประมาณ งานประชาสั ม พั น ธ์ และงานประชุ ม เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ ที่มาติดต่อ และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.2 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
2.3 ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้
ต่อไป
2.4 ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ทุกสาขาวิช าที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิช าการคอมพิว เตอร์มาไม่น้ อยกว่า 6 หน่ว ยกิต
หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่
ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2. ได้รับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชีพเทคนิค หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับ เดี ยวกัน
ทุกสาขาวิช าที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิช าการคอมพิว เตอร์มาไม่น้ อยกว่า 6 หน่ว ยกิต
หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่
ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้
ทุกสาขาวิช าที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิช าการคอมพิว เตอร์มาไม่น้ อยกว่า 6 หน่ว ยกิต
หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่
ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน ซึ่ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
โดยต้องกากับแนะนาตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานด้านการธุรการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานการธุรการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแผนการปฏิบัติงาน การจัดอัตรากาลัง และงบประมาณของหน่วยงานในความ
รับผิดชอบเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
1.2 มอบหมายงาน กากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ
งานพัสดุ งานบริหารทั่วไป เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
1.3 จัดทาและเก็บรวบรวมข้อมูล ทะเบียนเอกสาร ทะเบียนประวัติ หลักฐานเกี่ยวกับ
บุคลากร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา และนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 จัดเตรียมแผนการจัดซื้อ จัดหา อนุมัติ กาหนดแผนการจัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์
ประจาปี เพื่อให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
1.5 ควบคุม และดูแลการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา การจัดเก็บ การรักษา
การเบิกจ่าย การลงทะเบียนเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ แบะอาคารสถานที่ เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
และสนับสนุนการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่
1.6 ควบคุม และดูแลการรวบรวมสถิติ และเก็บข้อมูลการบันทึก การลงเวลา วันลา
การฝึกอบรม และการสรุปเวลาการปฏิบัติงานราชการของบุคลากรและลูกจ้าง เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานสรุป
การปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระเบียบที่กาหนดไว้
1.7 อานวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา บันทึกการประชุมและจัดทารายงาน
การประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.8 พั ฒ นางาน ปรับ ปรุ งระบบงานในความรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ ระบบงานมี ค วาม
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.9 ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน เพื่อขอความช่วยเหลือ
หรือความร่วมมือในงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน

1.10 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานสารบรรณ งานธุร การ งานบริห ารทั่ ว ไป งานการบริห ารงานบุ ค คล งานพั ส ดุค รุภั ณ ฑ์
งานงบประมาณ งานประชาสั ม พั น ธ์ และงานประชุ ม เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 ติดตามประเมินผล ให้คาปรึกษาแนะนา แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
3.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้ได้รับความร่วมมือสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
3.2 อานวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ตามกระบวนการปฏิบัติงาน
3.3 ให้ คาปรึ กษาแนะนา ตอบปั ญ หาหรือชี้ แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับ งานในความ
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และร่วมมือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้ าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบตั งิ าน และ
1. ดารงตาแหน่ง หรือเคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน
ด้านธุรการหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา
6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2
และให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านธุรการหรือ
งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1

3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานธุรการ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน ซึ่ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
โดยต้ อ ง ก ากั บ แนะน า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไปค่อนข้างยาก มีงานใน ความ
รับผิดชอบที่หลากหลาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมาก และ ปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการ
ทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 การวางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เช่น การจัดทาโครงการต่าง ๆ
การวางแผนโครงการต่าง ๆ การบริห ารงบประมาณในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ การดาเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
1.2 วางแผนการปฏิบัติงาน การจัดอัตรากาลัง และงบประมาณของหน่วยงานในความ
รับผิดชอบเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
1.3 มอบหมายงาน กากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ
งานพัสดุ งานบริหารทั่วไป เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
1.4 วิ เคราะห์ จั ด ท าและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ทะเบี ย นเอกสาร ทะเบี ย นประวั ติ
หลักฐานเกี่ยวกับ บุคลากร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา และนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ควบคุมจัดซื้อ จัดหา การเบิกจ่าย การเก็บ การรักษา การลงทะเบียนเกี่ยวกับ
พัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานและสนับสนุนการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่
1.6 อานวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา บันทึกการประชุมและจัดทารายงาน
การประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
1.7 พั ฒ นางาน ปรับ ปรุ งระบบงานในความรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ ระบบงานมี ค วาม
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.8 จัดทาควบคุมภายใน เช่น จัดทาเอกสาร ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้
การดาเนินงานตรงตามเป้าหมายที่กาหนด

1.9 ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน เพื่อขอความช่วยเหลือ
หรือความร่วมมือในงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
1.10 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ งานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งาน
งบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุมติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไป ตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 ติดตามประเมินผล ให้คาปรึกษาแนะนา แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการ
3.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง เพื่อให้ได้รับความร่วมมือสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
3.2 ให้ คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาหรือชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และร่วมมือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงาน
ด้านธุรการหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารงตาแหน่ง
อย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านธุรการหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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