ตำแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ระดับตำแหน่ง ปฏิบัติงาน – ชานาญงานพิเศษ

ก. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก
ระดับปฏิบัติงำน

ระดับชำนำญงำน

ระดับชำนำญงำนพิเศษ

- ปฏิบัติงำนในฐำนผู้ปฏิบัติงำนซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จ
กำรศึกษำระดับปริญญำ โดยใช้ความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานสารบรรณ
งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งาน
สถิติ งานเวชสถิติ หรืองานบริการทั่วไป ตามคาสั่ง หรือแบบ หรือแนวทาง
ปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่างกว้างๆ ภายใต้การกับ ตรวจสอบ ตลอดจนให้
คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง การปฏิบัติงาน
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ตอ้ งใช้ความรู้
ความสามารถ ความชานาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณ์สูงในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และต้องทาการศึกษา ค้นคว้า
วิ เ คราะห์ ห รื อ ช่ ว ยวิ จั ย โดยใช้ ห รื อ ประยุ ก ต์ ห ลั ก การ เหตุ ผ ล
แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
หรือพัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือ
แก้ ไ ขปั ญ หาในงานหลั ก ที่ป ฏิ บั ติ ซึ่ งมี ค วามยุ่ งยากและมี ข อบเขต
กว้างขวาง ตลอดจนให้ค าปรึ กษา แนะนา และเสนอแนะวิ ธีการ
แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ตอ้ งใช้ความรู้ ความสามารถ
ความชานาญงาน ทักษะ หรือ ประสบการณ์สูงมากในการปฏิบัติงาน
เฉพาะด้ านหรือเฉพาะทาง และต้องทาการศึ กษา ค้ นคว้ า วิ เคราะห์
สังเคราะห์หรือวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด
วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ หรือพัฒนางานใน
หน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงานหลั กที่
ปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้คาปรึกษา
แนะน า และเสนอแนะวิ ธี ก ารแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง าน และ
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ระดับปฏิบัติงำน
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร

ระดับชำนำญงำน
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร

ระดับชำนำญงำนพิเศษ
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร

(๑) ปฏิบัติงานช่วยและสนับสนุนงานบริหารต่างๆ เช่น งาน
บันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานสารบรรณ งาน
ประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ
งานเวชสถิติ งานบริการทั่วไปธุรการ เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดาเนินไป
ได้โดยสะดวก
(๒) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(๓) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย

(๑) ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับ
งานช่วยและสนับสนุนงานบริหารต่างๆ เช่น งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ
งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานเวชสถิติ งานบริการ
ทั่วไป เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดาเนินไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
(๒) ศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุงงานใน
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทาคู่มือเพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน
(๓) ศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อการกาหนดมาตรฐานในการ

ข. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ

(๑)

วางแผนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
(๒) มอบหมายงาน กากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
(๓) จัดทาและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การค้นหาและนาไปให้ประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) ควบคุมการจัดซื้อจัดหา การเบิกจ่าย เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้
งานและสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
(๕) อานวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา บันทึกการ
ประชุมและจัดทารายงานการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความ

๒
ระดับปฏิบัติงำน

ระดับชำนำญงำน

ระดับชำนำญงำนพิเศษ

ปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาในงานโดยการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับ เรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
สถานการณ์
(๖) พัฒนางาน ปรับปรุงระบบงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้
ระบบงานมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
(๗) ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน
เพื่อขอความช่วยเหลือหรือความร่วมมือในงานอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ทางานของหน่วยงาน

๒. ด้ำนกำรบริกำร

๒. ด้ำนกำรกำกับดูแล

(๑) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
(๑) ส่งเสริม กากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการ
ให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่ออานวยความ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาเพื่อให้การดาเนิน งานของ
สะดวก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานบริหารงานทั่วไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
(๒) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ เกีย่ วกับใน
(๒) วางแผน ประเมิ น ผล ให้ ค าแนะน าและแก้ ไ ขปั ญ หา
หน้าที่ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ข้อขัดข้องใน
ความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
การปฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานเป็ น ไปอย่ า ง
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. ด้ำนกำรบริกำร
(๑) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปในความรับผิดขอบให้แก่ผู้รบั บริการ
หน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ความชานาญด้านการปฏิบตั ิงาน
บริหารงานทั่วไป
(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผูร้ บั บริการ เพื่ออานวย
ความสะดวกและปฏิบตั ิงานให้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน

๒. ด้ำนกำรกำกับดูแล
(๑) ส่งเสริม กากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้า หน้ าที่ ร ะดั บรองลงมาเพื่อ ให้ การดาเนิ นงานของหน่ วยงานที่
รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
(๒) กาหนดแนวทางและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓.ด้ำนกำรบริกำร
(๑)

ให้คาแนะนะ สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
บริหารงานทั่วไป ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป
ที่ มี ค วามยากมากเป็ น พิ เ ศษ ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงาน หรื อ ผู้ รั บ บริ ก ารเพื่ อ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและความชานาญงานด้านบริหารงานทั่วไป
(๒) ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ โดยให้บริการ
งานที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน

๓
ค. คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ระดับปฏิบัติงำน
ระดับชำนำญงำน
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. ได้รับ ประกาศนียบั ตรวิ ชาชี พ หรือคุ ณวุฒิ อย่า งอื่น ที่ ๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน และ
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
๒. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่าง
-ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ ล ดเป็ น ๕ ปี ส าหรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ
อื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน ข้อ ๒
๓. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่าง
-ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ ล ดเป็ น ๔ ปี ส าหรั บ ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ
อื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน ข้อ ๓
และ
๓. ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ระดับชำนำญงำนพิเศษ
มีคุณวุฒิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ
ปฏิบัติงาน และ
๒. เคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับ ชานาญงาน มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๖ ปี และ
๓. ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบั ติมาแล้วไม่น้อยกว่า
๑ ปี

ง. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ระดับปฏิบัติงำน
ระดับชำนำญงำน
ระดับชำนำญงำนพิเศษ
- ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งให้ - ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ - ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ
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