
   

1 
 

   แบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) 
       องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแมน่า 
        อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   ประจ าปงีบประมาณ 2564 
              นางสาวน ้าทิพย์  ไกรเมฆ 

              ต้าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
ต้าแหน่งเลขท่ี 39-3-01-3102-001 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือต้าแหน่งในการบริหารงาน  นักทรัพยากรบุคคล 
ช่ือต้าแหน่งในสายงาน    นักทรัพยากรบุคคล 
ประเภท/ระดับ    วิชาการ/ช้านาญการ 
ช่ือหน่วยงาน (ส้านัก/กอง)   ส้านักปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองแม่นา 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  งานบริหารงานท่ัวไป 
ช่ือต้าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  หัวหน้าส้านักปลัด 
ประเภท/ระดับ     อ้านวยการ/ระดับต้น 
 

ส่วนที่  2  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก้ากับแนะน้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดย

ใช้ ความรู้ ความสามารถประสบการณ์และความช้านาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาท่ียากและปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานใน
ฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์และความช้านาญงานสูงในด้าน
การบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาท่ียากและปฏิบัติงานอื่น
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ส่วนที่  3  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1 ศึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบประเมินผลเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคลเพื่อเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2 ศึกษารวบรวมตรวจสอบและวิ เคราะห์ ข้อมูลบุคคลจัดท้าระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติเพื่อให้
เป็นปัจจุบันและประกอบการด้าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3 ด้าเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆเช่นการประเมินค่างาน
ของต้าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงานการประเมินคุณสมบัติและผลงานของบุคคลเป็นต้นเพื่อ
ตอบสนองต่อวัตถุ ประสงค์ และเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

4 ศึกษาวิเคราะห์ สรุปรายงานจัดท้าข้อเสนอและด้าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นฐานข้อมูลบุคคลประกอบการก้าหนดนโยบายหรือ การตัดสินใจด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

5 ศึกษาวิเคราะห์ สรุปรายงานจัดท้าข้อเสนอเพื่อก้าหนดความต้องการและ 
ความจ้าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลการวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพการจัดหลักสูตรการ
ถ่ายทอดความรู้และการจัดสรรทุนการศึกษารวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม 

6 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดท้าโครงสร้างสร้างองค์กรโครงสร้างหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และการแบ่งงานภายในของหน่วยงาน เพื่อให้มีโครงสร้าง
องค์กรโครงสร้างหน้าท่ี ความรับผิดชอบและการแบ่งงานภายในท่ี มีถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและ
สามารถสนับสนุนการด้าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุภารกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ 

7 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน เสนอแนะ เพื่อการก้าหนดต้าแหน่งและ 

การวางแผนอัตราก้าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8 ศึกษาวิ เคราะห์สรุปรายงานจัดท้าข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์และด้าเนินการเกี่ยวกับการสรรหา

และเลือกสรรตั งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแข่งขันการโอนการย้ายการเล่ือนระดับ
เป็นต้นเพื่อบรรจุและแต่งตั งผู้มีความรู้ความสามารถให้ด้ารงต้าแหน่ง 

9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดท้าหน้าท่ีความรับผิดชอบและทักษะ 
ความสามารถของต้าแหน่งงานและก้าหนดระดับต้าแหน่งงานให้สอดคล้องตามหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบเพื่อสร้างความชัดเจนและมาตรฐานของหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละต้าแหน่งงาน 
และของแต่ละหน่วยงานและให้เป็นแนวทางและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั งองค์กร 

10 ศึกษาวิเคราะห์สรุปรายงานจัดท้าข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การบริหารค่าตอบแทน เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทนให้เกิดความเป็น
ธรรมและมีประสิทธิภาพ 

11 ศึกษารวบรวมตรวจสอบข้อมูลถ้อยค้าข้อเท็จจริงเพื่อด้าเนินการทางวินัยการรักษาวินัยและจรรยา 

12 ให้ค้าปรึกษา และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆท่ี เกิดขึ นแก่
เจ้าหน้าท่ี ในระดับรองลงมาในสายงานผู้ ร่วมงานหรือหน่วยงานต่างๆท่ี เกี่ยวข้องเพื่อให้การ
ด้าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาท่ีก้าหนด 

13 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ ใหม่ๆกฎหมายและระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อน้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ข. ด้านการวางแผน 
ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1 วางแผนหรือร่วมด้าเนินการวางแผนการท้างานตามแผนงานหรือโครงการของหนว่ยงานและ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก้าหนด 

 

 
ค. ด้านการประสานงาน 
ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1 ประสานการท้างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ ความเห็นและค้าแนะน้าเบื องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงานหรือหน่วยงานอืน่เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก้าหนด 

2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค้าแนะน้าเบื องต้นแก่ สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด้าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ง.ด้านการบริการ 
ท่ี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1 ให้ค้าปรึกษาแนะน้าแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเอกชนข้าราชการลูกจ้าง พนักงานจ้างหรือเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐหรือประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษาต่อการฝึกอบรมดูงานและแลกเปล่ียน 
ความรู้ความเช่ียวชาญเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2 ให้ค้าปรึกษาแนะน้า และชี  แจงแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องข้าราช การ ลูกจ้างพนักงานจ้างหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจและสามารถพัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนได 

3 ด้าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลน้าระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการประมวลวิเคราะห์ และการน้าเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์มาตรการ
แผนงานโครงการหลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

4 ด้าเนินการเกี่ยวกับการจัดท้าเอกสารต้าราคู่มือส่ือเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆรวมทั งพัฒนา
เครื่องมืออุปกรณ์วิธี การหรือประยุกต์น้าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อการเรียนรู้และการท้าความเข้าใจใน
เรื่องต่างๆท่ีเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
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ส่วนที่  4  ความรู้ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับที่ต้องการ 
1. ความรู้ท่ีจ้าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 
2 

4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 2 
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 2 
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 2 
7. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 
8. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 3 

 
ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ระดับที่ต้องการ 
1. ทักษะการบริหารข้อมูล 2 
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 2 
3. ทักษะการประสานงาน 2 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 2 
5. ทักษะในการส่ือสารการน้าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 2 
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 2 
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 2 

 
สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประกอบด้วย 

สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
2.การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   ระดับ 2 
3.ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน   ระดับ 2 
4.การบริการเป็นเลิศ     ระดับ 2 
5.การท้างานเป็นทีม     ระดับ 2 
 

สมรรถนะประจ าสายงาน 

1. การแก้ไขปัญหาและด้าเนินการเชิงรุก   ระดับ 2 
2. การคิดวิเคราะห์     ระดับ 2 
3. การส่ังสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 2 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 2 
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ส่วนที่ 5 คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง  ( Job  Specification ) 
 วุฒิการศึกษา  ( Educational  Background ) 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี   
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การ
บริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนี ได้  
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การ
บริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนี ได้  
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การ
บริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนี ได้  
 
ส่วนที่ 6 ขอบเขต และสมรรถนะในการสรรหา  แต่งต้ัง   เลื่อนระดับ  เลื่อนต าแหน่ง   
ระดับช้านาญการ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ  
2. ด้ารงต้าแหน่งหรือเคยด้ารงต้าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 
หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก้าหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ก้าหนดเวลา 6 ปี ให้
ลดเป็น 4 ปี ส้าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลด
เป็น 2 ปี ส้าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือด้ารง
ต้าแหน่งอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต้่ากว่านี  ตามท่ี ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก้าหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามระยะเวลาท่ีก้าหนดด้วย  
 
ระดับช้านาญการพิเศษ 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ  
2. ด้ารงต้าแหน่งหรือเคยด้ารงต้าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช้านาญการ โดยปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล 
หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก้าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือด้ารงต้าแหน่ง
อย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต้่ากว่านี  ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก้าหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านทรัพยากร
บุคคลหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามระยะเวลาท่ีก้าหนดด้วย  
 
ระดับเช่ียวชาญ 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ  
2. ด้ารงต้าแหน่งหรือเคยด้ารงต้าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช้านาญการพิเศษ โดยปฏิบัติงานด้านทรัพยากร
บุคคล หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตามท่ี ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก้าหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือด้ารง
ต้าแหน่งอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต้่ากว่านี  ตามท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ก้าหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามระยะเวลาท่ีก้าหนดด้วย  
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ส่วนที่  7  ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งนี ้
 ต้าแหน่งในสายงานนี มีช่ือและระดับของต้าแหน่งดังนี   
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ  
นักทรัพยากรบุคคล ระดับช้านาญการ  
นักทรัพยากรบุคคล ระดับช้านาญการพิเศษ  
นักทรัพยากรบุคคล ระดับเช่ียวชาญ  
 

 
 
 
 
 


