แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ นิ
ตําแหน่งเลขที่ 56
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้อํานวยการกลุ่ม ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญสูงมากด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
การสอบแข่งขัน สอบคั ดเลือก และคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐ และเลื่อนระดั บตําแหน่ง
การโอน การบรรจุกลับเข้ารับราชการ การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ การปรับ
ระดับชั้นลูกจ้างประจํา การออกจากราชการ การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน คณะอนุกรรมการ การให้
ข้าราชการรักษาราชการแทน การจัดทําบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ รวมทั้ง
ดําเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ.กรม. การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ยาก
มาก ในกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดําเนินงานด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิเคราะห์ ดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับเกี่ยวกับการการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก
และคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นเจาหน้าที่ของรัฐและเลื่อนระดับตําแหน่ง เพื่อแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้
ดํารงตําแหน่ง
2. กํากับ ติดตาม ควบคุม ดูแล และให้คําแนะนํา สร้างและพัฒนาวิธีการต่างๆเกี่ยวกับการการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย และการปรับวุฒิ การโอน การบรรจุกลับเข้ารับราชการ การออกจากราชการ การปรับ
ระดับชั้นลูกจ้างประจํา การจัดทําบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ การสรรหาเลือก
พนักงานราชการ การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กําหนด
3. กํากับติดตามควบคุมดุแลเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์การดําเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ.กรม
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องและต่อเนื่องกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของกรม
4. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้

ข. ด้านการวางแผน
วางแผนหรื อ ร่ ว มดํ า เนิ น การวางแผนงาน โครงการของหน่ ว ยงานระดั บ สํ า นั ก หรื อ กอง
มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทํางานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหน่วยงาน
อื่นในระดับสํานักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๒. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
ง. ด้านการบริการ
1. ให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ส่วนราชการ องค์กรบริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
พื้นฐานหรือเทคนิควิธีการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
3. ถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงานให้แก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
4. จัดทําและพัฒ นางานวิชาการด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบ
เอกสารทางวิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้สนใจทั่วไป
นําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเป็นในงาน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ ๕ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นในงาน
ความรู้ความสามารถที่จําเป็นในงาน
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ทักษะที่จําเป็นในงาน
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

2
2
2
2

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ

ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3
ระดับที่ต้องการ 3

ส่วนที่ 6 การลงนาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ.......................................
วันที่ที่ได้จัดทํา.......................................

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ นิ
ตําแหน่งเลขที่ 57 , 58 , 59 ,
60 , 61 , 62
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ผู้อํานวยการกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํานาญสูงด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และคัดเลือกเพื่อบรรจุ
บุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเลื่อนระดับตําแหน่ง การโอน การบรรจุกลับเข้ารับราชการ การบรรจุแต่งตั้ง
การย้าย การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ การปรับระดับชั้นลูกจ้างประจํา การออกจากราชการ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ คณะทํางาน คณะอนุกรรมการ การให้ข้าราชการรักษาราชการแทน การจัดทําบัญชีถือจ่าย
อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ.กรม การสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ ในการดําเนินการและแก้ปัญหาที่ยากในกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการ
เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดําเนินงานด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตาม
แนวทางที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และคัดเลือกเพื่อบรรจุ
บุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเลื่อนระดับตําแหน่ง เพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดํารงตําแหน่ง
2. ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ สรุปรายงาน เสนอแนะ สร้างและพัฒนาวิธีการต่างๆ เกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย และการปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิ การโอน การบรรจุกลับเข้ารับราชการ การออก
จากราชการ การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน การปรับระดับชั้นลูกจ้างประจํา การจัดทําบัญชีถือจ่ายค่าจ้าง
ประจําและพนักงานราชการ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
3. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการดําเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. กรม เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง
สอดคล้อง และต่อเนื่องกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของกรม
4. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้

ข. ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับ
สํานักหรือกอง และแก้ปัญ หาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กําหนด
ค. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๒. ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ คํ า แนะนํ า เบื้ อ งต้ น แก่ ส มาชิ ก ในที ม งานหรื อ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ง. ด้านการบริการ
๑. ให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับเกี่ยวกับแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. ให้คําปรึกษาแนะนําและชี้แจงแก่ส่วนราชการ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับ
แนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาแนว
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนได้
๓. ดําเนินการพัฒนาฐานข้อมูล นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการบริหาร
และการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการประมวล วิเคราะห์และการนําเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์
มาตรการ แผนงาน โครงการ หลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
๔. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําเอกสาร ตํารา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อการเรียนรู้ และการทําความ
เข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเป็นในงาน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ ๕ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นในงาน
ความรู้ความสามารถที่จําเป็นในงาน
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ทักษะที่จําเป็นในงาน
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล

ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

2
2
2
2

สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ

ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

2
2
2
2
2

ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2

ส่วนที่ 6 การลงนาม

ชื่อผู้ตรวจสอบ.......................................
วันที่ที่ได้จัดทํา.......................................

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
กรมพัฒนาทีด่ นิ
ตําแหน่งเลขที่ 57 , 58 , 59 ,
60 , 61 , 62
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตําแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ผู้อํานวยการกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ

ส่วนที่ 2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยสรุป
ปฏิ บัติงานในฐานะผู้ปฏิ บัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเลื่อนระดับตําแหน่ง การโอน การบรรจุกลับเข้ารับราชการ การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย
การปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นตามคุ ณ วุ ฒิ การปรั บ ระดั บ ชั้ น ลู ก จ้ า งประจํ า การออกจากราชการ การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ คณะทํางาน คณะอนุกรรมการ การให้ข้าราชการรักษาราชการแทน การจัดทําบัญชีถือจ่ายอัตรา
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ.กรม การสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาในกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กอง
การเจ้ าหน้ าที่ เพื่ อ ให้ ก ารดํ าเนิ น งานด้ านการสรรหา เลื อ กสรรบุ ค ลากร และบรรจุ แ ต่ งตั้ ง มี ค วามถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนและเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
1. ศึ กษา รวบรวม วิ เคราะห์ ข้ อมู ล เกี่ ยวกั บเกี่ ย วกั บ การสอบแข่ งขั น สอบคั ด เลื อ ก และ
คัดเลือกเพื่อบรรจุและเลื่อนระดับตําแหน่ง เพื่อบรรจุแต่งตั้ง ผู้มีความรู้ความสามารถให้ดํารงตําแหน่ง
2. ดําเนินการ เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย และการปรับวุฒิ การโอน การบรรจุกลับเข้า
รับ ราชการ การออกจากราชการ การปรับ ระดั บ ขั้ น ลูกจ้างประจําการ การจั ดทํ าบั ญ ชี ถื อจ่ายอั ตราค่ าจ้าง
ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน เพื่อให้การปริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
3. ศึกษา รวบรวมข้อมูล ดําเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. กรม เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง
และต่อเนื่องกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของกรม
4. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

ค. ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ง. ด้านการบริการ
๑. ให้คําแนะนํา ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
๒. ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่างๆ
๓. ร่ ว มจั ด ทํ างานวิ ช าการในรู ป แบบเอกสารวิ ช าการ คู่ มื อ หลั ก เกณฑ์ และวิ ช าการด้ า น
ทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่สนใจ นําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ส่วนที่ 4 คุณสมบัติที่จําเป็นในงาน
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด
ส่วนที่ ๕ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นในงาน
ความรู้ความสามารถที่จําเป็นในงาน
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ทักษะที่จําเป็นในงาน
1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
4. การจัดการข้อมูล
สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. บริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
5. การทํางานเป็นทีม
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ

ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

2
2
2
2

ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ
ระดับที่ต้องการ

1
1
1
1
1

ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 1

ส่วนที่ 6 การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ.......................................
วันที่ที่ได้จัดทํา.......................................

