
ก.อบต.ก ำหนดเม่ือวนัที่  21  มิถนุำยน  2545 
และแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมติ ก.อบต. ครัง้ที่  6/2548  เม่ือวนัที่  22  มิถนุำยน  2548 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
สายงาน           การเจ้าหน้าที ่
 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สำยงำนนีค้ลมุถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ  ที่ปฏิบติังำนเก่ียวกบังำนบุคคลขององคก์ำรบรหิำรสว่น 

ต ำบล  ซึ่งมีลกัษณะงำนที่ปฏิบติัเก่ียวกบักำรวำงแผนงำนบคุคล  กำรสรรหำและบรรจบุคุคลเขำ้รบัรำชกำร  
กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัต ำแหน่งและอตัรำเงินเดือน  กำรควบคมุและสง่เสรมิสมรรถภำพในกำรปฏิบติัรำชกำร  
จดัท ำทะเบียนประวติักำรรบัรำชกำร  กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรออกจำกรำชกำร  เป็นตน้  และปฏิบติัหนำ้ที่
อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
  

ชื่อและระดับของต าแหน่ง 
  ต ำแหน่งในสำยงำนนีม้ีชื่อและระดบัของต ำแหน่งดงันี ้ คือ 
    บคุลำกร 3 ระดบั 3  ต ำแหน่งประเภททั่วไป 
    บคุลำกร 4 ระดบั 4  ต ำแหน่งประเภททั่วไป 
    บคุลำกร 5 ระดบั 5  ต ำแหน่งประเภททั่วไป 
    บคุลำกร 6 ว ระดบั 6  ต ำแหน่งประเภททั่วไป 
    บคุลำกร 7 ว ระดบั 7  ต ำแหน่งประเภททั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.อบต.ก ำหนดเม่ือวนัที่  21  มิถนุำยน  2545 
และแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมติ ก.อบต. ครัง้ที่  6/2548  เม่ือวนัที่  22  มิถนุำยน  2548 

 

ชื่อต าแหน่ง          บุคลากร 3 
 

ต าแหน่งประเภท      ท่ัวไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังำนในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำน  ซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพของ 
งำนไม่สงูนกัหรือในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำนซึ่งเป็นต ำแหน่งที่มีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพ 
ของงำนเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั   รบัผิดชอบงำนบคุคลขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลโดยควบคมุตรวจสอบ 
กำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ที่จ  ำนวนหนึ่งหรือปฏิบติังำนบุคคลของสว่นรำชกำรท่ียำกพอสมควร  ภำยใต้ 
กำรก ำกบัตรวจสอบบำ้ง  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังำนที่ยำกพอสมควรเก่ียวกบังำนบุคคลขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลโดยปฏิบติั 
หนำ้ที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง  เช่น  ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรจดัสอบ  ด ำเนินกำรออกค ำสั่งเก่ียวกบั
กำรบรรจุแต่งตัง้และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวกบังำนบุคคล  ติดต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง  รวบรวม  
ศกึษำ  วิเครำะหปั์ญหำในกำรสรรหำและพฒันำบคุคล  รวบรวมรำยละเอียดขอ้มลูเพื่อชีแ้จงเหตผุลในกำร
ด ำเนินกำรเรื่องขออนมุติัเก่ียวกบังำนบคุคลใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ด ำเนินเรื่องกำร
ขอรบับ ำเหน็จบ ำนำญและเงินทดแทน  จดัท ำแกไ้ข  เปลี่ยนแปลงบญัชีขอถือจ่ำยเงินเดือนขององคก์ำร
บรหิำรสว่นต ำบล   ใหค้  ำปรกึษำแนะน ำในกำรปฏิบติังำนแก่เจำ้หนำ้ที่ระดบัรองลงมำ  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่
เก่ียวขอ้ง 
  ในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำน  นอกจำกอำจปฏิบติังำนดงักลำ่วขำ้งตน้บำ้งแลว้ยงัท ำหนำ้ที่ 
ติดต่อประสำนงำน  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำและแกปั้ญหำขอ้ขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนใน
หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ไดร้บัปริญญำตรี ทำงกำรปกครอง รฐัประศำสนศำสตร ์กำรบรหิำร กำรบรหิำรรฐักิจ  

กฎหมำย  รฐัศำสตร ์กำรบริหำรธุรกิจ   หรือทำงอื่นที่ ก.อบต.ก ำหนดว่ำใชเ้ป็นคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบั
ต ำแหน่งนีไ้ด ้   

 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
 1.  มีควำมรูเ้ก่ียวกบักำรบรหิำรงำนบุคคลอย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบติังำนในหนำ้ที่ 
 2.  มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกฎหมำยสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  และกฎหมำย   

     กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัอ่ืนที่ใชใ้นกำรปฏิบติังำนในหนำ้ที่ 
 

/3.มีควำมรู.้.... 
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3. มีควำมรูท้ั่วไปเก่ียวกบัเหตกุำรณปั์จจบุนัในดำ้นกำรเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม   
    โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งของประเทศไทย 

 4.  มีควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรใชภ้ำษำอย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบติังำนในนหนำ้ที่ 
 5.  มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำหำขอ้มลู  วิเครำะหปั์ญหำและสรุปเหตผุล 
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ชื่อต าแหน่ง                      บุคลากร 4 
 

ต าแหน่งประเภท      ท่ัวไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบติังำนบคุคลของสว่นรำชกำรที่ค่อนขำ้งยำกมำก  โดยไม่จ ำเป็นตอ้งมีผูก้  ำกบัตรวจสอบ 

หรือภำยใตก้ำรตรวจสอบบำ้ง  หรือปฏิบติังำนในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำนระดบัแผนก  ซึ่งมีหนำ้ที่ควำม
รบัผิดชอบและคณุภำพของงำนสงู  หรือในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำนซึ่งเป็นต ำแหน่งที่มีหนำ้ที่ควำม
รบัผิดชอบและคณุภำพของงำนเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบงำนบุคคลของเทศบำลหรือเมืองพทัยำ  
ควบคมุตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ที่หรือปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำจ ำนวนหนึ่ง  และปฏิบติั
หนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
 ปฏิบติังำนที่ค่อนขำ้งยำกมำกเก่ียวกบังำนบคุคลของเทศบำลและเมืองพทัยำ  โดยปฏิบติั 

หนำ้ที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  หรือหลำยอย่ำง  เช่น  กำรขอก ำหนดต ำแหน่งและอตัรำเงินเดือน  กำรจดัระบบงำน  
กำรสรรหำ  กำรสอบ  และบรรจแุต่งตัง้  โอน  ยำ้ย  กำรเลื่อนขัน้เงินเดือน  กำรเลื่อนต ำแหน่ง  และกำรพฒันำ
และสง่เสรมิสมรรถภำพขำ้รำชกำร  กำรพิจำรณำด ำเนินกำรทำงวินยัขำ้รำชกำร  กำรด ำเนินเรื่องกำรขอรบั
บ ำเหน็จบ ำนำญและเงินทดแทน  กำรจดัท ำ  แกไ้ข  เปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัประวติักำรรบัรำชกำร  ให้
ค ำปรกึษำ  แนะน ำ  ตอบปัญหำและชีแ้จงเก่ียวกบังำนในหนำ้ที่และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

 ในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำน  นอกจำกอำจปฏิบติังำนดงักล่ำวขำ้งตน้บำ้งแลว้  ยงัท ำหนำ้ที่ 
ติดต่อประสำนงำน  วำงแผน  มอบหมำยงำน  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ  ปรบัปรุง  แกไ้ข  
ติดตำมประเมินผล  และแกปั้ญหำขอ้ขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำนที่รบัผิดชอบดว้ย 
 ในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน  ท ำหนำ้ที่ช่วยหวัหนำ้หน่วยงำนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งบคุลำกร 3  และไดด้ ำรงต ำแหน่งในระดบั 3  หรือ 

ที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนบุคคลขององคก์ำรบรหิำร 
สว่นต ำบลหรืองำนอื่นที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี ก ำหนดเวลำ 2 ปี ใหล้ดเป็น 1 ปี ส ำหรบัผูม้ี
คณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งขอ้ 2  
 2. ไดร้บัปรญิญำโทหรือเทียบไดไ้ม่ต ่ำกว่ำนีท้ำงกำรบรหิำรรฐักิจ รฐัประศำสนศำสตร  ์
กำรบริหำรธุรกิจ  หรือทำงอื่นที่  ก.อบต.ก ำหนดว่ำใชเ้ป็นคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนีไ้ด ้
 

/ควำมรูค้วำม..... 



ก.อบต.ก ำหนดเม่ือวนัที่  21  มิถนุำยน  2545 
และแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมติ ก.อบต. ครัง้ที่  6/2548  เม่ือวนัที่  22  มิถนุำยน  2548 

 

- 2 - 
 
 

 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
         นอกจำกจะมีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบับุคลำกร 3 แลว้  จะตอ้ง 
  1.  มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในนโยบำยและแผนงำนต่ำง ๆ  ของสว่นรำชกำรที่สงักดั 
  2.  มีควำมสำมำรถในกำรจดัท ำแผนงำน  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ 
       เสนอแนะวิธีกำรแกไ้ขปรบัปรุงกำรปฏิบติังำนที่อยู่ในควำมรบัผิดชอบ 
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ชื่อต าแหน่ง    บุคลากร 5 
 

ต าแหน่งประเภท      ท่ัวไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบติังำนในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำนระดบัแผนก  ซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพ 

ของงำนสงูมำก  หรือในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน  ซึ่งเป็นต ำแหน่งที่มีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพ
ของงำนเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบงำนบคุคลของเทศบำลหรือเมืองพทัยำ  โดยควบคมุตรวจสอบกำร
ปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ที่หรือปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำจ ำนวนพอสมควร  หรือปฏิบติังำนบุคคลของสว่น
รำชกำรท่ียำกมำก  โดยไม่จ ำเป็นตอ้งมีผูก้  ำกบัตรวจสอบ  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
 พิจำรณำ  ศกึษำ  วิเครำะห ์ ท ำควำมเห็น  สรุปรำยงำน  เสนอแนะและด ำเนินกำร 

ปฏิบติังำนที่ยำกมำกเก่ียวกบังำนบุคคลของสว่นรำชกำร  โดยปฏิบติัหนำ้ที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง 
เช่น  กำรขอก ำหนดต ำแหน่งและอตัรำเงินเดือน  กำรจดัระบบงำน  กำรสรรหำ  กำรสอบ  กำรบรรจแุต่งตัง้  
โอน  ยำ้ย  กำรเลื่อนเงินเดือน  กำรเลื่อนต ำแหน่งและกำรทะเบียนประวติั  เป็นตน้  แกไ้ขระเบียบปฏิบติั
เก่ียวกบังำนบุคคลของเทศบำลหรือเมืองพทัยำ  ฝึกอบรมและใหค้ ำปรกึษำแนะน ำตอบปัญหำและชีแ้จงเรื่อง
ต่ำง ๆ  เก่ียวกบังำนในหนำ้ที่  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
 ในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำน  นอกจำกอำจปฏิบติังำนดงักลำ่วขำ้งตน้บำ้งแลว้  ยงัท ำหนำ้ที่
ติดต่อประสำนงำน  วำงแผน  มอบหมำยงำน  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ  ปรบัปรุงแกไ้ข  
ติดตำม  ประเมินผลและแกปั้ญหำขอ้ขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำนที่รบัผิดชอบดว้ย 
  ในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน  ท ำหนำ้ที่ช่วยหวัหนำ้หน่วยงำนปฏิบติังำนตำมที่ไดร้บั 
มอบหมำย 
  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งบคุลำกร 3  หรือบคุลำกร 4 ขอ้ 2 และไดด้ ำรงต ำแหน่ง
ในระดบั 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนบุคคลของ
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล หรืองำนอื่นที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี หรือ 
                         2.  มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งบคุลำกร 3  และไดด้ ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำระดบั 3 
หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนบคุคลขององคก์ำร
บรหิำรสว่นต ำบล หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี   ก ำหนดเวลำ 4 ปี ใหล้ดเป็น 3 ปี ส ำหรบัผูม้ี
คณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งบคุลำกร 4 ขอ้ 2 
 

/มีควำมรูค้วำม..... 
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ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
 นอกจำกจะมีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบับุคลำกร 4 แลว้   จะตอ้ง 
  1.   มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในหลกักำรบรหิำรงำนบุคคล 
 2.    มีควำมรูท้ั่วไปเก่ียวกบัแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

3.  มีควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรใชง้ำนคอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.อบต.ก ำหนดเม่ือวนัที่  21  มิถนุำยน  2545 
และแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมติ ก.อบต. ครัง้ที่  6/2548  เม่ือวนัที่  22  มิถนุำยน  2548 

 

ชื่อต าแหน่ง    บุคลากร 6ว 
 

ต าแหน่งประเภท      ท่ัวไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ปฏิบติังำนในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำนระดบักอง  ซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพ 

ของงำนสงูหรือในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน  ซึ่งเป็นต ำแหน่งที่มีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพ 
ของงำนเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบ  งำนบุคคลขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล   โดยควบคมุ 
หน่วยงำนหลำยหน่วยและปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำจ ำนวนมำกพอสมควร  หรือปฏิบติังำนบุคคลของสว่น
รำชกำรในลกัษณะผูช้  ำนำญกำรหรือผูม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถและควำมช ำนำญเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  และ
ปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
 พิจำรณำ  ศกึษำ  วิเครำะห ์ ท ำควำมเห็น  สรุปรำยงำน  เสนอแนะและด ำเนินกำร  ปฏิบติั 

งำนที่ตอ้งใชค้วำมช ำนำญเก่ียวกบังำนบุคคลของเทศบำลหรือเมืองพทัยำ  โดยปฏิบติัหนำ้ที่อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งหรือหลำยอย่ำง  เช่น  กำรขอก ำหนดต ำแหน่งและอตัรำเงินเดือน  จดัระบบงำน  กำรสรรหำ  กำรจดัสอบ  
กำรบรรจุแต่งตัง้  โอน  ยำ้ย  กำรเลื่อนเงินเดือน  กำรเลื่อนต ำแหน่ง  กำรทะเบียนประวติั  เป็นตน้  วินิจฉยั
และแกปั้ญหำขอ้ขดัขอ้งต่ำง ๆ  ในเรื่องงำนบุคคลใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย  กฎ  มติคณะรฐัมนตรี  มติ ก.อบต.
และระเบียบที่เก่ียวขอ้งฝึกอบรมและใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ  ตอบปัญหำและชีแ้จงเก่ียวกบังำนในหนำ้ที่   
เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  ตำมที่ไดร้บัแต่งตัง้เขำ้รว่มประชมุในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำน
ของเทศบำลหรือเมืองพทัยำ  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
 ในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำน  นอกจำกอำจปฏิบติังำนดงักลำ่วขำ้งตน้บำ้งแลว้  ยงัท ำหนำ้ที่
ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบติังำน  พิจำรณำวำงอตัรำก ำลงัเจำ้หนำ้ที่และงบประมำณของหน่วยงำนที่
รบัผิดชอบ  ติดต่อประสำนงำน  วำงแผน  มอบหมำยงำน  วินิจฉยั  สั่งกำร  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ให้
ค ำปรกึษำแนะน ำ  ปรบัปรุงแกไ้ขติดตำมประเมินผล  และแกปั้ญหำขอ้ขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำน
ที่รบัผิดชอบดว้ย 

 ในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน  ท ำหนำ้ที่ช่วยหวัหนำ้หน่วยงำนปฏิบติังำนตำมที่ไดร้บั 
มอบหมำย 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งบคุลำกร 3   หรือบุคลำกร 4 ขอ้ 2 และไดด้ ำรง
ต ำแหน่งในระดบั 5 หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำน
บคุคลขององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล หรืองำนอื่นที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี หรือ 

/2.มีคณุสมบติัเฉพำะ..... 
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 2. มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งบคุลำกร 3  หรือบคุลำกร 4 ขอ้ 2 และไดด้ ำรงต ำแหน่ง
ไม่ต ่ำกว่ำระดบั 4  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำน
บคุคลขององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล หรืองำนอื่นที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
นอกจำกจะมีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบับุคลำกร 5 แลว้  จะตอ้ง 
  1.  มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนและจดัระบบงำน 

2.  มีควำมสำมำรถในกำรรเิริ่ม  ปรบัปรุงนโยบำยและแผนงำน 
3.  มีควำมรูท้ำงคอมพิวเตอร ์ในกำรท ำแผ่นตำรำงท ำกำร (Spreadsheet ) 
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ชื่อต าแหน่ง    บุคลากร 7ว 
 

ต าแหน่งประเภท      ท่ัวไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังำนในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำนระดบักอง  ซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพ 

ของงำนสงูมำกหรือในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน  ซึ่งเป็นต ำแหน่งที่มีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและ 
คณุภำพของงำนเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบ  งำนบคุคลขององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล   โดยควบ 
คมุหน่วยงำนหลำยหน่วยและปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำจ ำนวนมำกพอสมควร  หรือปฏิบติังำนบุคคล 
ของสว่นรำชกำรในลกัษณะผูช้  ำนำญกำรหรือผูม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถและควำมช ำนำญเทียบไดร้ะดบั 
เดียวกนั  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
 พิจำรณำ  ศกึษำ  วิเครำะห ์ ท ำควำมเห็น  สรุปรำยงำน  เสนอแนะและด ำเนินกำร  ปฏิบติั 

งำนที่ตอ้งใชค้วำมช ำนำญเก่ียวกบังำนบุคคลของเทศบำลหรือเมืองพทัยำ  โดยปฏิบติัหนำ้ที่อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งหรือหลำยอย่ำง  เช่น  กำรขอก ำหนดต ำแหน่งและอตัรำเงินเดือน  จดัระบบงำน  กำรสรรหำ  กำรจดัสอบ  
กำรบรรจุแต่งตัง้  โอน  ยำ้ย  กำรเลื่อนเงินเดือน  กำรเลื่อนต ำแหน่ง  กำรทะเบียนประวติั  เป็นตน้  วินิจฉยั
และแกปั้ญหำขอ้ขดัขอ้งต่ำง ๆ  ในเรื่องงำนบุคคลใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย  กฎ  มติคณะรฐัมนตรี  มติ ก.อบต.
และระเบียบที่เก่ียวขอ้งฝึกอบรมและใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ  ตอบปัญหำและชีแ้จงเก่ียวกบังำนในหนำ้ที่  เขำ้
รว่มประชมุคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  ตำมที่ไดร้บัแต่งตัง้เขำ้ร่วมประชมุในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำนของ
เทศบำลหรือเมืองพทัยำ  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

 ในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำน  นอกจำกอำจปฏิบติังำนดงักลำ่วขำ้งตน้บำ้งแลว้  ยงัท ำหนำ้ที่ 
ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบติังำน  พิจำรณำวำงอตัรำก ำลงัเจำ้หนำ้ที่และงบประมำณของหน่วยงำนที่
รบัผิดชอบ  ติดต่อประสำนงำน  วำงแผน  มอบหมำยงำน  วินิจฉยั  สั่งกำร  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ให้
ค ำปรกึษำแนะน ำ  ปรบัปรุงแกไ้ขติดตำมประเมินผล  และแกปั้ญหำขอ้ขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำน
ที่รบัผิดชอบดว้ย 

  ในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน  ท ำหนำ้ที่ช่วยหวัหนำ้หน่วยงำนปฏิบติังำนตำมที่ไดร้บั 
มอบหมำย 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งบคุลำกร 3 หรือบคุลำกร 4 ขอ้ 2 และไดด้ ำรงต ำแหน่ง 

ในระดบั 6 หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนบุคคลของ
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหรืองำนอื่นที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี หรือ 

/2.มีคณุสมบติัเฉพำะ 
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- 2 - 
 
 
 2. มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งบคุลำกร 3 หรือบคุลำกร 4 ขอ้ 2 และไดด้ ำรงต ำแหน่ง
ไม่ต ่ำกว่ำระดบั 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำน
บคุคลขององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลหรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี 

 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
 นอกจำกจะมีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกับบุคลำกร 6 แลว้  จะตอ้ง 
 1.  มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนและจดัระบบงำน 

 2.  มีควำมสำมำรถในกำรรเิริ่ม  ปรบัปรุงนโยบำยและแผนงำน 
 3.  มีควำมรูท้ำงคอมพิวเตอร ์ในกำรท ำแผ่นตำรำงท ำกำร (Spreadsheet ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


