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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

การเจ้าหน้าที่

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึ งต าแหน่ งต่ าง ๆ ที่ ป ฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ งานบริ ห ารทรัพ ยากรบุ ค คลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การ
สรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และการแต่งตั้ง การดาเนินการเกี่ยวกับตาแหน่งและอัตราเงินเดือน การ
ควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน จัดทาทะเบียนประวัติการรับราชการ การดาเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ เป็นต้น
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล
ระดับเชี่ยวชาญ

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

การเจ้าหน้าที่

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักทรัพยากรบุคคล

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการ
ทางาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึ ก ษา รวบรวม และวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ประกอบการวางระบบ การจั ด ท า
มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ ข้อมูลบุคคล จัดทาระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวัติ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกาหนดความต้องการและ
ความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอด
ความรู้ และการจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
1.4 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านจาแนกตาแหน่งและประเมินผลกาลังคน
ต่างๆ ที่เกี่ย วข้อง เพื่อไปประกอบการจัดทาโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ล ะ
หน่วยงานและการแบ่งงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.5 ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกาหนดตาแหน่ง และ
การวางแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.6 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการจัดทาหน้าที่ความรับผิดชอบ ทักษะ
สมรรถนะของตาแหน่งและการกาหนดระดับตาแหน่งให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อความ
ชัดเจนและเหมาะสม ในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงาน
1.7 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
1.8 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคา ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดาเนินการ
ทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
1.10 ดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การ
คั ด เลื อ ก การสอบแข่ ง ขั น การโอน การย้ า ย การเลื่ อ นระดั บ เป็ น ต้ น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ งตั้ ง ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถให้ดารงตาแหน่ง

1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน หรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจงและให้ รายละเอียดเกี่ ยวกั บ ข้อมู ล ข้อ เท็ จ จริง แก่บุ ค คลหรือหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าแนะน า ชี้ แ จง ตอบปั ญ หาเบื้ อ งต้ น แก่ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เอกชน
ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.2 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน
ภารกิจ ของบุ ค คลหรื อหน่ ว ยงานและใช้ ป ระกอบการพิ จารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลั ก เกณฑ์ และ
มาตรการต่าง ๆ
4.3 ดาเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากร
บุ คคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากร
บุ คคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณ สมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
3. ได้ รั บ ปริญ ญาเอกหรือ คุณ วุฒิ อ ย่ างอื่ น ที่ เที ยบได้ ในระดั บ เดี ยวกั น ในสาขาวิช าหรือ
ทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.8 ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

การเจ้าหน้าที่

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักทรัพยากรบุคคล

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการ

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความช านาญงานสูงในด้านการบริหารหรือการพัฒ นาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสิ นใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึก ษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมิ น ผล เกี่ย วกั บ การบริห ารหรือ การพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอแนะในการวางแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ ข้อมูลบุคคล จัดทาระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวัติ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.3 ดาเนินการสร้างและพัฒ นาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ
เช่น การประเมินค่างานของตาแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและผลงานของ
บุ คคล เป็ น ต้ น เพื่ อตอบสนองต่ อ วัต ถุป ระสงค์ และเป้ าหมายของการบริห ารทรัพ ยากรบุ คคลขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.4 ศึก ษา วิเคราะห์ สรุป รายงาน จั ดท าข้อ เสนอ และด าเนิ น การเกี่ย วกั บ ข้ อ มู ล
สารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุ คคล เพื่อเป็นฐานข้อมูลบุคคลประกอบการกาหนดนโยบายหรือ การ
ตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.5 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ สรุป รายงาน จั ด ท าข้ อ เสนอเพื่ อ ก าหนดความต้ อ งการและ
ความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอด
ความรู้ และการจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผน การจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
1.6 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และร่วมจัดทาโครงสร้างสร้างองค์กร
โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และการแบ่งงานภายในของหน่วยงาน เพื่อให้มีโครงสร้าง
องค์กร โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งงานภายในที่มีถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และสามารถ
สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุภารกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ

1.7 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ สรุ ป รายงาน เสนอแนะ เพื่ อ การก าหนดต าแหน่ ง และ
การวางแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.8 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ และดาเนินการ
เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การ
เลื่อนระดับ เป็นต้น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดารงตาแหน่ง
1.9 ศึ ก ษา วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล และร่ ว มจั ด ท าหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และทั ก ษะ
ความสามารถของตาแหน่งงาน และกาหนดระดับตาแหน่งงานให้สอดคล้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพื่อสร้างความชัดเจนและมาตรฐานของหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งงาน และของแต่ละหน่วยงาน
และให้เป็นแนวทางและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
1.10 ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทาข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทนให้เกิด
ความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
1.11 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคา ข้อเท็จจริง เพื่อดาเนินการทางวินั ย
การรักษาวินัยและจรรยา
1.12 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมาในสายงาน ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
1.13 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนการทางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการท างานร่ ว มกั น โดยมี บ ทบาทในการให้ ค วามเห็ น และค าแนะน า
เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.2 ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าและชี้ แ จงแก่ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง
พนักงานจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนได้
4.3 ดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูล นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับ การ
บริห ารและการพัฒ นาทรัพยากรบุ คคล เพื่อการประมวล วิเคราะห์ และการนาเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์
มาตรการ แผนงาน โครงการ หลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

4.4 ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาเอกสาร ตารา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อการเรียนรู้ และการทา
ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยปฏิบัติงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
กาหนดเวลา 6 ปี ให้ ล ดเป็ น 4 ปี ส าหรับผู้ มีคุ ณ สมบัติเฉพาะสาหรับ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุ คคล ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ 2 และให้ลดเป็น 2 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ 3 หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด
โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.8 ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน

ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 2

ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

การเจ้าหน้าที่

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักทรัพยากรบุคคล

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบั ติงานในฐานะหั วหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในด้านการบริหารหรือการ
พัฒ นาทรัพ ยากรบุ คคล ปฏิบั ติงานที่ต้องตัดสิ นใจหรือแก้ปั ญ หาที่ ยากมาก และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญงานสูงมากในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ให้ คาปรึกษาหรือเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ การบริห ารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง และต่อเนื่อง
1.2 จั ดท า ปรั บ ปรุงข้อเสนอ แนวทาง เพื่ อ ให้ มี ห รือ พั ฒ นาหลั กเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 กากับ ติดตามการดาเนินงาน หรือพิจารณากาหนดประเด็นวิเคราะห์เสนอแนะ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
1.4 การปรับปรุง และการจัดทาโครงสร้างองค์กร การแบ่งงานภายใน การปรับปรุง
การแบ่งงานภายใน และการกาหนดหรือปรับระดับตาแหน่งงาน เพื่อให้การดาเนินงานของแต่ละตาแหน่งงาน
และแต่ละหน่วยงานสามารถสนับสนุนนโยบาย และภารกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาและปรับปรุงวิธีการ และเครื่องมือต่างๆ ที่สนับสนุนงาน
การจาแนกตาแหน่งและประเมินผลกาลังคนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ และ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.6 ติดตาม ตรวจสอบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการสรรหา เลือกสรรบุคคล
ตั้งแต่การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ เป็นต้น เพื่อให้สามารถ
สนับสนุนหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่เน้น
ความโปร่งใส และเป็นธรรม
1.7 กากับ วางแนวทางการทางาน แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

1.8 ติดตาม ควบคุม และดูแลการปฏิ บั ติงาน และรับ ผิ ดชอบงานด้ านสารสนเทศ
ข้ อ มู ล บุ ค คล ทะเบี ย นประวั ติ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานด้ า นสารสนเทศและข้ อ มู ล บุ ค คลเป็ น ปั จ จุ บั น และ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่กาหนดไว้
1.9 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาโครงการหรือกิจกรรม การฝึกอบรมและการพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งร่วมกาหนดตัวชี้วัดด้านการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้งานการฝึกอบรมและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย และนโยบายขององค์กร และบรรลุ
กับความต้องการและผลสัมฤทธิ์ของแต่ละหน่วยงานอย่างแท้จริง
1.10 ควบคุ ม ติด ตาม และตรวจสอบการจั ด ท าแผนเกษี ย ณอายุ ข องบุ คลากรและ
ลูกจ้างตามระเบียบ และแผนพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่ง เพื่อให้การดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่าง
ราบรื่น และเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรไว้ล่วงหน้าสาหรับตาแหน่งที่มีความสาคัญ
1.11 จัดทาประเด็น ข้อเสนอ ความเห็น สรุปรายงาน เพื่อการนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อกาหนดแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1.12 ศึกษา และติด ตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดาเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสานักหรือกอง
มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือ
หน่วยงานอื่นในระดับสานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.2 ให้ คาปรึก ษาแนะนาแก่ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อง องค์ กรบริห ารทรัพ ยากรบุ คคล
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์พื้นฐานหรือเทคนิควิธีการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
4.3 จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานให้แก่ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้ าที่ในหน่ วยงาน เพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
4.4 จัดทาและพัฒนางานวิชาการด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใน
รูปแบบเอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้สนใจ
ทั่วไปนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ โดยปฏิบัติงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้องปฏิบัติงาน
ด้านทรัพยากรบุคคลหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.8 ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

การเจ้าหน้าที่

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นักทรัพยากรบุคคล

ระดับตาแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงาน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้าง และปฏิบัติ งานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้ คาปรึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงาน
ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบ ในวงกว้าง และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ์ ภารกิจ และการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 เสนอแนะแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดทาความเห็นเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการต่าง ๆ
1.3 ส่งเสริมและให้การสนับสนุนทรัพยากรในการศึกษา และพัฒนางานบุคคลต่างๆ
เช่น โครงสร้างองค์กร การจาแนกตาแหน่ง การประเมินค่างาน การกาหนดค่าตอบแทน การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นและปรับเปลี่ยนตาแหน่งของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดแบ่งส่วน
ราชการ การจั ดอัต รากาลั งและระบบการบริห ารงานบุ ค คลส่ วนท้ องถิ่น เป็ น ต้น เพื่ อพั ฒ นาแนวทางการ
บริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เหมาะสมกั บ สถานการณ์ ข องถ้ อ งถิ่น และสอดคล้ อ งกั บ
งบประมาณและทรัพยากรที่มี
1.4 ศึกษา วิจัย สั่งสมความรู้ห รือผลการศึกษาวิจัยด้านการบริหารหรือการพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจทั่วไปนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
1.5 ติดตาม ประเมินผล แก้ปัญหาในการดาเนินการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ด้านการวางแผน
2.1 วางแผนหรือ ร่ว มด าเนิ น การวางแผน โดยเชื่ อ มโยงหรือ บู ร ณาการแผนงาน
โครงการในระดับกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2.2 ควบคุมและดูแลการจัดทาแนวคิด และวิธีการต่างๆ ในด้านงานบริหารทรัพยากร
บุคคล เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.3 ก าหนดรู ป แบบและแนวทางการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานขององค์ ก ร เพื่ อ
ประโยชน์ต่อการวางแผนและออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ประสานงานในระดับบริหารกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการศึกษา การฝึกอบรมและดูงาน และ
แลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด
3.3 ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น และค าแนะน าแก่ ห น่ ว ยงานระดั บ ส านั ก หรื อ กอง เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์และความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.2 ให้ คาปรึก ษาแนะนาแก่ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อง องค์ กรบริห ารทรัพ ยากรบุ คคล
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์เฉพาะทางหรือเทคนิควิธีใหม่ ๆ เพื่อให้การบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
4.3 ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้หรือนิเทศงานให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
หรื อ เจ้ าหน้ าที่ ในหน่ ว ยงาน พร้ อ มทั้ งเผยแพร่ค วามรู้ในองค์ ก ร เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ค วามเข้า ใจและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
4.4 บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศในงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงต าแหน่ งหรื อเคยดารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดับ ช านาญการพิ เศษ โดย
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด โดยจะต้อง
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.7 ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.8 ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
2. ทักษะที่จาเป็นประจาสายงาน ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.3 ทักษะการประสานงาน
2.4 ทักษะการบริหารโครงการ
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การแก้ไขปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
3.2.2 การคิดวิเคราะห์
3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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