
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน         การเจาหนาท่ี
ลักษณะงานโดยทั่วไป

สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ  ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลขององคการบริหารสวนต ําบล ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนงานบุคคล  การสรรหาและบรรจุบุคคลเขารับราชการ  การดํ าเนินการเกี่ยวกับ
ตํ าแหนงและอัตราเงินเดือน  การควบคุมและสงเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ  จัดทํ าทะเบียนประวัติการรับ
ราชการ  การดํ าเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ  เปนตน  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ชื่อและระดับของต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ี  คือ
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ชื่อต ําแหนง       บุคลากร 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนักหรือใน

ฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน   
รับผิดชอบงานบุคคลขององคการบริหารสวนตํ าบลโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จํ านวนหน่ึง
หรือปฏิบัติงานบุคคลของสวนราชการที่ยากพอสมควร  ภายใตการกํ ากับตรวจสอบบาง  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบุคคลขององคการบริหารสวนตํ าบลโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง

หน่ึงหรือหลายอยาง  เชน  ดํ าเนินการเก่ียวกับการจัดสอบ  ดํ าเนินการออกคํ าสั่งเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งและอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวกับงานบุคคล  ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะหปญหาในการสรรหาและ
พัฒนาบุคคล  รวบรวมรายละเอียดขอมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลในการด ําเนินการเร่ืองขออนุมัติเก่ียวกับงานบุคคลใหเปน
ไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ดํ าเนินเร่ืองการขอรับบํ าเหน็จบํ านาญและเงินทดแทน  จัดทํ าแกไข  เปลี่ยน
แปลงบัญชีขอถือจายเงินเดือนขององคการบริหารสวนตํ าบล   ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลวยังท ําหนาท่ีติดตอประสานงาน
ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ าและแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรี ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร การบริหาร การบริหารรัฐกจิ กฎหมาย  รัฐศาสตร

การบริหารธรุกิจ   หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได
2.ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมตํ ่ากวาน้ีทางการบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร  การบริหารธรุกิจ

หรือทางอื่นที ่ ก.อบต.กํ าหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได
ความรูความสามารถที่ตองการ

1.  มีความรูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล  และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ

ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะอยางยิ่งของ

ประเทศไทย
4.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในนหนาที่
5.  มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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ปฏิบัติงานบุคคลของสวนราชการที่คอนขางยากมาก  โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบหรือภายใตการ
ตรวจสอบบาง  หรือปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานบุคคลของเทศบาลหรือเมืองพัทยา  ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนหน่ึง  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานบุคคลของเทศบาลและเมืองพัทยา  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง

หน่ึง  หรือหลายอยาง  เชน  การขอก ําหนดตํ าแหนงและอัตราเงินเดือน  การจัดระบบงาน  การสรรหา  การสอบ  และ
บรรจุแตงตั้ง  โอน  ยาย  การเล่ือนข้ันเงินเดือน  การเล่ือนตํ าแหนง  และการพัฒนาและสงเสริมสมรรถภาพขาราชการ  
การพิจารณาดํ าเนินการทางวินัยขาราชการ  การดํ าเนินเร่ืองการขอรับบํ าเหน็จบํ านาญและเงินทดแทน  การจัดท ํา  แก
ไข  เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ  ใหคํ าปรึกษา  แนะนํ า  ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหนาที่
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาท่ีติดตอประสานงาน
วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุง  แกไข  ติดตามประเมินผล  และแก
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงบุคลากร 3  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3  หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามา

แลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบุคคลขององคการบริหารสวนตํ าบลหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียว
ของ กํ าหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงบุคลากร 3 ขอ 2

ความรูความสามารถที่ตองการ
   นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบุคลากร 3 แลว  จะตอง

1.  มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ  ของสวนราชการที่สังกัด
2.  มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ า

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ



ชื่อต ําแหนง บุคลากร 5
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ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน  รับผิดชอบงานบุคคลของเทศบาลหรือเมืองพัทยา  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนพอสมควร  หรือปฏิบัติงานบุคคลของสวนราชการที่ยากมาก  โดยไมจํ าเปนตองมี
ผูกํ ากับตรวจสอบ  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห  ท ําความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะและดํ าเนินการปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยว

กับงานบุคคลของสวนราชการ  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน  การขอก ําหนดตํ าแหนงและ
อัตราเงินเดือน  การจัดระบบงาน  การสรรหา  การสอบ  การบรรจุแตงต้ัง  โอน  ยาย  การเล่ือนเงินเดือน  การเล่ือน
ตํ าแหนงและการทะเบียนประวัติ  เปนตน  แกไขระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานบุคคลของเทศบาลหรือเมืองพัทยา  ฝก
อบรมและใหคํ าปรึกษาแนะนํ าตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที ่  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยว
ของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาท่ีติดตอประสานงาน
วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตาม  ประเมินผลและแก
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงบุคลากร 3  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามา

แลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบุคคลขององคการบริหารสวนต ําบล หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

2.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงบุคลากร 3  และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ  3 หรือท่ี ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบุคคลขององคการบริหารสวนตํ าบล หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป   กํ าหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนง
บุคลากร 3 ขอ 2

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบุคลากร 4 แลว   จะตอง

1.มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบ  งานบุคคลขององคการบริหารสวนตํ าบล   โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนมากพอสมควร  หรือปฏิบัติงานบุคคลของสวนราชการในลักษณะผูช ํานาญการ
หรือผูมีความรูความสามารถและความช ํานาญเทียบไดระดับเดียวกัน  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห  ท ําความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะและดํ าเนินการ  ปฏิบัติงานที่ตองใชความ

ชํ านาญเกี่ยวกับงานบุคคลของเทศบาลหรือเมืองพัทยา  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  การ
ขอกํ าหนดตํ าแหนงและอัตราเงินเดือน  จัดระบบงาน  การสรรหา  การจัดสอบ  การบรรจุแตงต้ัง  โอน  ยาย  การ
เลื่อนเงินเดือน  การเล่ือนตํ าแหนง  การทะเบียนประวัต ิ  เปนตน  วินิจฉัยและแกปญหาขอขัดของตาง ๆ  ในเร่ืองงาน
บุคคลใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  มติ ก.อบต.และระเบียบที่เกี่ยวของฝกอบรมและใหค ําปรึกษา
แนะนํ า  ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ  ตามท่ีไดรับแตงต้ังเขารวม
ประชุมในการก ําหนดนโยบายและแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยา  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาที่กํ าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตราก ําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ  ติดตอประสานงาน  วาง
แผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผล
และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงบุคลากร 3   และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 5 หรือท่ี ก.อบต. เทียบเทา

มาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบุคคลขององคการบริหารสวนต ําบล หรืองานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

2.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงบุคลากร 3  และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ  4  หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบุคคลขององคการบริหารสวนตํ าบล หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบุคลากร 5 แลว  จะตอง
1.  มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.  มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3.  มีความรูทางคอมพิวเตอร ในการท ําแผนตารางทํ าการ (Spreadsheet )



ชื่อต ําแหนง บุคลากร 7
หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมากหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบ  งานบุคคลขององคการบริหารสวนตํ าบล   โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนมากพอสมควร  หรือปฏิบัติงานบุคคลของสวนราชการในลักษณะผูช ํานาญการ
หรือผูมีความรูความสามารถและความช ํานาญเทียบไดระดับเดียวกัน  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห  ท ําความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะและดํ าเนินการ  ปฏิบัติงานที่ตอง

ใชความชํ านาญเกี่ยวกับงานบุคคลของเทศบาลหรือเมืองพัทยา  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  
เชน  การขอกํ าหนดตํ าแหนงและอัตราเงินเดือน  จัดระบบงาน  การสรรหา  การจัดสอบ  การบรรจุแตงต้ัง  โอน  ยาย  
การเลื่อนเงินเดือน  การเล่ือนตํ าแหนง  การทะเบียนประวัต ิ  เปนตน  วินิจฉัยและแกปญหาขอขัดของตาง ๆ  ในเร่ือง
งานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  มติ ก.อบต.และระเบียบที่เกี่ยวของฝกอบรมและใหค ํา
ปรึกษาแนะนํ า  ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ  ตามท่ีไดรับแตงต้ัง
เขารวมประชุมในการก ําหนดนโยบายและแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยา  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาที่กํ าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตราก ําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ  ติดตอประสาน
งาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไขติดตาม
ประเมินผล  และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงบุคลากร 3  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 6 หรือท่ี ก.อบต.

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบุคคลขององคการบริหารสวนตํ าบลหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

2.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงบุคลากร 3  และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 5 หรือท่ี
ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบุคคลขององคการบริหารสวนต ําบล
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบุคลากร 6 แลว  จะตอง

1.  มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.  มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3.  มีความรูทางคอมพิวเตอร ในการท ําแผนตารางทํ าการ (Spreadsheet )
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