ภาคผนวก ก.
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
---------------------------------------สายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑
ตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล ๑
รหัสตําแหนง

1 0 1

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานบันทึกขอมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทปหรือเทปแมเหล็ก
หรือจานแมเหล็ก เพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร ในลักษณะที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดย
ใกลชิด หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัด หรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
แยกประเภทเอกสารขอ มูลใหตรงกับ ชนิด ของบั ตรที่ไดว างรู ปไวแลว หรือ ใหตรงกั บ
กระดาษเทป หรือเทปแมเหล็ก หรือจานแมเหล็ก ที่จําแนกไวแลว บันทึกขอมูลลงในบัตร หรือเทปหรือ
จานแมเหล็ก เพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชเครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึกและปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งไดศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต
หรือทางอื่นที่ ก.จ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีค วามรู ใ นการใชเ ครื่อ งเจาะหรือ เครื่อ งบั นทึ ก ข อ มู ล อยา งเหมาะสมแก ก าร
ปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่
3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอยางเหมาะสม
แกก ารปฏิบัติหนาที่มีค วามรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบั ติงานหนาที่มี
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
---------------------------------------สายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑
ตําแหนง เจาหนาที่การเงินและบัญชี ๑
รหัสตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ไม ยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบ
โดยใกลชิดหรือตามคําสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัด หรือละเอียดถี่ถวนและปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตรวจสอบใบสําคัญที่ไมมีปญหา หรือมีกฎระเบียบชัดแจงอยูแลว ลงทะเบียนและเก็บ
รักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบสําคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ทํา
ใบเบิกและใบนําสงเงิน ชวยทําฎีกาเบิกเงิน ชวยนําเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคาร ชวยตรวจนับและ
รับจายเงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน ชวยรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ และการขอ
อนุญาตเบิกเงินงบประมาณ ชวยทําบัญชีบางประเภท เชน บัญชีรับจายเงิน บัญชีพัสดุเปนตน และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พาณิชยการ
เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ตองมี
การศึกษาวิชาบัญชีมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.จ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูในวิชาการบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่น ที่ใชใน
การปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
-------------------------------------สายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑
ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ ๑
รหัสตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไมยาก ภายใตการ
กํ า กั บ ตรวจสอบโดยใกล ชิด หรื อ ตามคํ า สั่ ง หรื อ แบบ หรือ แนวทางปฏิบั ติที่ มีอ ยู อ ย างแน ชัด หรื อ
ละเอียดถี่ถวนและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รับ สง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดสงหนังสือเอกสารใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เก็บ
และคนหาหนังสือ กรอกแบบฟอรมและรางหนังสือโตตอบงาย ๆ ตรวจทานความถูกตองของตัวเลขและ
ตัวหนังสือ พิมพและคัดสําเนาหนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการตาง ๆ ชวย
จัดหา ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุครุภัณฑ ชวยรวบรวมขอมูลและสถิติทั่วไป ชวยทําบันทึกยอเรื่องชวย
จัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ชวยติดตอ อํานวยความสะดวก และปฏิบัติหนาที่
อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.จ.
รับรอง ซึ่งไดศึกษาวิชาคอมพิวเตอรมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมทางดานการใช
คอมพิวเตอรจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการหรือหนวยงาน
ของรัฐที่มีระยะเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 12 ชั่วโมง
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานใน
หนาที่
2. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
แนบทายประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
----------------------------------------สายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๑
ตําแหนง เจาหนาที่พัสดุ ๑
รหัสตําแหนง
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานพัสดุที่ไมยาก ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด
หรือตามคําสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัดหรือละเอียดถี่ถวน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ชวยเก็บและเบิกจายพัสดุครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เก็บรวบรวม
และรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจายพัสดุครุภัณฑ ลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ
การตลาด การขาย บริ ห ารธุ ร กิ จ การจั ด การทั่ ว ไป ช า งโยธา ช า งเครื่ อ งกล ช า งก อ สร า ง
ชางเครื่องยนต หรือทางอื่นที่ ก.จ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูในงานพัสดุอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาด วยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่
3. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสม
แกการปฏิบัติงานในหนาที่
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา

