มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน
การเจาหนาที่
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนงานบุคคล การสรรหาและบรรจุบุคคลเขารับราชการ การดําเนินการเกี่ยวกับ
ตําแหนงและอัตราเงินเดือน การควบคุมและสงเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ จัดทําทะเบียนประวัตกิ ารรับ
ราชการ การดําเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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ชื่อตําแหนง

บุคลากร 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไมสูงนักหรือใน
ฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน
รับผิดชอบงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลโดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จํานวนหนึ่ง
หรือปฏิบัติงานบุคคลของสวนราชการที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ไดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง เชน ดําเนินการเกีย่ วกับการจัดสอบ ดําเนินการออกคําสั่งเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งและอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับงานบุคคล ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวบรวม ศึกษา วิเคราะหปญ
 หาในการสรรหาและ
พัฒนาบุคคล รวบรวมรายละเอียดขอมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลในการดําเนินการเรือ่ งขออนุมตั เิ กีย่ วกับงานบุคคลใหเปน
ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ดําเนินเรือ่ งการขอรับบําเหน็จบํานาญและเงินทดแทน จัดทําแกไข เปลี่ยน
แปลงบัญชีขอถือจายเงินเดือนขององคการบริหารสวนตําบล
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
ระดับรองลงมา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลวยังทําหนาทีต่ ดิ ตอประสานงาน
ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรี ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร การบริหาร การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร
การบริหารธุรกิจ หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
2.ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมตากว
ํ่ านีท้ างการบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร การบริหารธุรกิจ
หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งของ
ประเทศไทย
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในนหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง
บุคลากร 4
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานบุคคลของสวนราชการที่คอนขางยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบหรือภายใตการ
ตรวจสอบบาง หรือปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูง หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได
ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานบุคคลของเทศบาลหรือเมืองพัทยา ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนหนึง่ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานบุคคลของเทศบาลและเมืองพัทยา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยาง
หนึง่ หรือหลายอยาง เชน การขอกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ และ
บรรจุแตงตั้ง โอน ยาย การเลือ่ นขัน้ เงินเดือน การเลือ่ นตําแหนง และการพัฒนาและสงเสริมสมรรถภาพขาราชการ
การพิจารณาดําเนินการทางวินัยขาราชการ การดําเนินเรือ่ งการขอรับบําเหน็จบํานาญและเงินทดแทน การจัดทํา แก
ไข เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหนาที่
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอประสานงาน
วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา ปรับปรุง แกไข ติดตามประเมินผล และแก
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากร 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามา
แลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ ว
ของ กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากร 3 ขอ 2
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบุคลากร 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ

ชื่อตําแหนง
บุคลากร 5
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก
หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน รับผิดชอบงานบุคคลของเทศบาลหรือเมืองพัทยา โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานบุคคลของสวนราชการที่ยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมี
ผูกํากับตรวจสอบ และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยว
กับงานบุคคลของสวนราชการ โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การขอกําหนดตําแหนงและ
อัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุแตงตัง้ โอน ยาย การเลือ่ นเงินเดือน การเลือ่ น
ตําแหนงและการทะเบียนประวัติ เปนตน แกไขระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานบุคคลของเทศบาลหรือเมืองพัทยา ฝก
อบรมและใหคําปรึกษาแนะนําตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยว
ของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอประสานงาน
วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม ประเมินผลและแก
ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากร 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามา
แลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล หรืองานอืน่ ทีเ่ กีย่ ว
ของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากร 3 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากร 3 ขอ 2
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบุคลากร 4 แลว จะตอง
1.มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง
บุคลากร 6
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบ งานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานบุคคลของสวนราชการในลักษณะผูชานาญการ
ํ
หรือผูมีความรูความสามารถและความชํานาญเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการ ปฏิบัติงานที่ตองใชความ
ชํานาญเกี่ยวกับงานบุคคลของเทศบาลหรือเมืองพัทยา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน การ
ขอกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน จัดระบบงาน การสรรหา การจัดสอบ การบรรจุแตงตัง้ โอน ยาย การ
เลื่อนเงินเดือน การเลือ่ นตําแหนง การทะเบียนประวัติ เปนตน วินจิ ฉัยและแกปญ
 หาขอขัดของตาง ๆ ในเรือ่ งงาน
บุคคลใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.อบต.และระเบียบที่เกี่ยวของฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษา
แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั แตงตัง้ เขารวม
ประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วาง
แผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผล
และแกปญ
 หาขอขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากร 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.อบต. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล หรืองานอืน่ ที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากร 3 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบุคลากร 5 แลว จะตอง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2. มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรูท างคอมพิวเตอร ในการทําแผนตารางทําการ (Spreadsheet )

ชื่อตําแหนง
บุคลากร 7
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมากหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบ งานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและ
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานบุคคลของสวนราชการในลักษณะผูชานาญการ
ํ
หรือผูมีความรูความสามารถและความชํานาญเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดําเนินการ ปฏิบัติงานที่ตอง
ใชความชํานาญเกี่ยวกับงานบุคคลของเทศบาลหรือเมืองพัทยา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน การขอกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน จัดระบบงาน การสรรหา การจัดสอบ การบรรจุแตงตัง้ โอน ยาย
การเลื่อนเงินเดือน การเลือ่ นตําแหนง การทะเบียนประวัติ เปนตน วินจิ ฉัยและแกปญ
 หาขอขัดของตาง ๆ ในเรือ่ ง
งานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.อบต.และระเบียบที่เกี่ยวของฝกอบรมและใหคาํ
ปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามทีไ่ ดรบั แตงตัง้
เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยา และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสาน
งาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไขติดตาม
ประเมินผล และแกปญ
 หาขอขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากร 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงบุคลากร 3 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 5 หรือที่
ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับบุคลากร 6 แลว จะตอง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2. มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3. มีความรูท างคอมพิวเตอร ในการทําแผนตารางทําการ (Spreadsheet )

