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มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ต าแหน่งประเภท   วิชาการ  
สายงาน    การเจ้าหน้าท่ี  
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
   สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การ
สรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และการแต่งต้ัง การด าเนินการเกี่ยวกับต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จัดทาทะเบียนประวัติการรับราชการ การด าเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ 
เป็นต้น และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง  
   ต าแหน่งในสายงานนี้มีช่ือและระดับของต าแหน่งดังนี้  
    นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ  
    นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ  
    นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการพิเศษ  
    นักทรัพยากรบุคคล ระดับเช่ียวชาญ  



ต าแหน่งประเภท   วิชาการ  
ชื่อสายงาน    การเจ้าหน้าท่ี  
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  นักทรัพยากรบุคคล  
ระดับต าแหน่ง    ระดับปฏิบัติการ  
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการ
ท างาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 1. ด้านการปฏิบัติการ  
   1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดท ามาตรฐาน
หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดท าระบบสารสนเทศ ทะเบียน
ประวัติ เพื่อให้เป็นปัจจุบันและประกอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  
   1.3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการก าหนดความต้องการและความ
จ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถ่ายทอดความรู้ 
และการจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม  
   1.4 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านจ าแนกต าแหน่งและประเมนิผลก าลังคนต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อไปประกอบการจัดท าโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
และการแบ่งงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
   1.5 ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการก าหนดต าแหน่ง และการ
วางแผนอัตรากาลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   1.6 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดท าหน้าท่ีความรับผิดชอบ ทักษะ 
สมรรถนะของต าแหน่งและการก าหนดระดับต าแหน่งให้สอดคล้องตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เพื่อความ
ชัดเจนและเหมาะสม ในหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน  
   1.7 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหาร ผลการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน  
   1.8 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค า ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดาเนินการ ทาง
วินัย การรักษาวินัยและจรรยา  
   1.9 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม  
   1.10 ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ต้ังแต่การสอบคัดเลือก การ
คัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน การย้าย การเล่ือนระดับ เป็นต้น เพื่อบรรจุและแต่งต้ังผู้มีความรู้ 
ความสามารถให้ด ารงต าแหน่ง  
   1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 
 
 
 



 2. ด้านการวางแผน  
   วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน หรือ
โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
 3. ด้านการประสานงาน  
   3.1 ประสานการท างานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด  
   3.2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 4. ด้านการบริการ  
   4.1 ให้ค าแนะน า ช้ีแจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เอกชน ข้าราชการ 
พนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือประชาชนท่ัวไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   4.2 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และ
มาตรการต่าง ๆ  
   4.3 ด าเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่ง  
   มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
   1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
   2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
   3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งนี้ได้  



ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
   1. ความรู้ท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
    1.1 ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ 1  
    1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ 1  
    1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ  
         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับ 1  
    1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ระดับ 1  
    1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ระดับ 1  
    1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ 1  
    1.7 ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 2  
    1.8 ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร ระดับ 2  
   2. ทักษะท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
    2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล ระดับ 1  
    2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1  
    2.3 ทักษะการประสานงาน ระดับ 1  
    2.4 ทักษะการบริหารโครงการ ระดับ 1  
    2.5 ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ ระดับ 1  
    2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน ระดับ 1  
    2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ ระดับ 1  
   3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
    3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
     3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับ 2  
     3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ระดับ 1  
     3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ระดับ 1  
     3.1.4 การบริการเป็นเลิศ ระดับ 1  
     3.1.5 การท างานเป็นทีม ระดับ 1  
    3.2 สมรรถนะประจาสายงาน  
     3.2.1 การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก ระดับ 1  
     3.2.2 การคิดวิเคราะห์ ระดับ 1  
     3.2.3 การส่ังสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ ระดับ 1  
     3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน ระดับ 1  

 
 


