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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การพัฒนาการทองเท่ียว 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางการพัฒนาการทองเท่ียว ซึ่งมีลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ การพัฒนาการทองเท่ียว การสํารวจ รวบรวมศึกษา ขอมูล ปญหาตางๆ เกี่ยวกับ
แหลงทองเท่ียว ธุรกิจการทองเท่ียว บริการการทองเท่ียวพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใหม 
และแหลงทองเท่ียวท่ีมีอยูแลว อนุรักษ ฟนฟู บํารุงรักษาสภาพแวดลอม วัฒนธรรมประเพณี 
ศิลปกรรม โบราณวัตถุ ปูชนียสถานตางๆ ใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณ กําหนดมาตรฐาน กฎเกณฑ
ธุรกิจการทองเท่ียว บริการทองเท่ียวของในพ้ืนท่ี และจัดระเบียบธุรกิจการทองเท่ียวตลอดจน
ตรวจสอบประเมินผล ใหคําแนะนํา คําปรึกษาในการปฏิบัติงานพัฒนาการทองเท่ียวใหเปนไปตาม
แผนท่ีวางไว และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักวิชาการพัฒนาการทองเท่ียว ระดับปฏิบัติการ 
  นักวิชาการพัฒนาการทองเท่ียว ระดับชํานาญการ 
  นักวิชาการพัฒนาการทองเท่ียว ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักวิชาการพัฒนาการทองเท่ียว ระดับเชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี ....................................... พ.ศ. 2551 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน  การพัฒนาการทองเท่ียว  
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการพัฒนาการทองเท่ียว   
ระดับตําแหนง ปฏิบัติการ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) รวบรวม ประมวล จัดทําขอมูลนักทองเท่ียว หรือสถิติอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือวิเคราะห และสรุป

จัดทํารายงานประกอบการวางแผนงาน โครงการ หรือแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว การ
กําหนดมาตรฐานการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว และการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ี  

(2) รวบรวม จัดเก็บขอมูล สถิติเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือ
ประกอบการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ จัดทําคูมือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการและส่ือ               
เพ่ือนําไปใชในการดําเนินงานพัฒนาการทองเท่ียว ดานการพัฒนาบริการทองเท่ียว และการ
พัฒนาในพ้ืนท่ี 

(3) ใหบริการการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผดิชอบ เพ่ือใหนักทองเท่ียว
ไดรับความพึงพอใจสูงสุด  

(4) รวมศึกษา และหาทางปองกัน แกไขหรือปรับปรุงงานดานตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาการ
ทองเท่ียวใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล 

(5) รวมวางแผนการพัฒนาการบริการทองเท่ียว  และแหลงทองเท่ียว เพ่ือใหพ้ืนท่ีสามารถดึงดูด
นักทองเท่ียวอันจะสรางรายไดและภาพลักษณท่ีดีของพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(6) ศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบและควบคุมการพัฒนา บํารุงรักษา อนุรักษ  ฟนฟู ปรับปรุงแหลง
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ีรวมถึงธํารงรักษาสภาพแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม  
โบราณวัตถุ ปูชนียสถานตางๆ ใหอยูในสภาพสมบูรณเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของพ้ืนท่ี 

(7) กําหนดมาตรฐาน ระเบียบ กฎเกณฑ รวมท้ังตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาบริการ
ทองเท่ียวและการประกอบธุรกิจทองเท่ียว เพ่ือใหงานการทองเท่ียวเปนไปอยางมาตรฐานและ
เกิดภาพลักษณท่ีดีตอพ้ืนท่ี 

(8) รวมรวม และจัดเก็บขอมูลดานการทองเท่ียว เชนสถานท่ีทองเท่ียว ฯลฯ เพ่ือจัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธตางๆ เชนคูมือ แผนท่ีทองเท่ียว เว็บไซต ฯลฯ  

(9) ประสานงานหนวยงานหรือเครือขายภาคีท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเพ่ือรวมกันพัฒนาและ
สงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
พัฒนาทองเท่ียว เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �0�
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2. ดานแผนงาน 
(12) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน                

หรือโครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3. ดานประสานงาน 
(13) ประสานงานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(14) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ 
(15) ใหคําแนะนําและใหบริการทางวิชาการเบ้ืองตนแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก 

และประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว การ
พัฒนาแหลงทองเท่ียว  เพ่ือใหประชาชนและหนวยงานตางๆ ไดรับขอมูลตางๆ ท่ีถูกตอง และ
เกิดประโยชนสูงสุด 

(16) อํานวยความสะดวกดานการพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว การพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว และการสงเสริมสนับสนุนธุรกิจการถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
ไดรับปริญญาตรี  หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรัฐประศาสนศาสตร  บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร  
ส่ือสารมวลชน  นิเทศศาสตร  ประชาสัมพันธ  อักษรศาสตร  สารสนเทศ  การจัดการ  การโฆษณา  
คอมพิวเตอร  การทองเท่ียว  การโรงแรม  ภาษาตางประเทศ  หรือทางอื่นท่ี  ก.ถ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง  
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน  การพัฒนาการทองเท่ียว  
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการพัฒนาการทองเท่ียว   
ระดับตําแหนง ชํานาญการ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1. ดานปฏิบัติการ  
(1) จัดทํา วิเคราะห และสรุปจัดทํารายงานขอมูลนักทองเท่ียว หรือสถิติอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ

ประกอบการวางแผนงาน โครงการ หรือแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว การกําหนด
มาตรฐานการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว และการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี  

(2) สรางและพัฒนาเคร่ืองมือ จัดทําคูมือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการและส่ือ เพ่ือนําไปใชใน
การดําเนินงานพัฒนาการทองเท่ียว ดานการพัฒนาบริการทองเท่ียว และการพัฒนาในพ้ืนท่ี 

(3) ควบคุม ติดตามและดูแลการใหบริการการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดรับความพึงพอใจสูงสุด  

(4) ศึกษา และหาทางปองกัน แกไขหรือปรับปรุงงานดานตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาการ
ทองเท่ียวใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล 

(5) วางแผนการพัฒนาการบริการทองเท่ียว  และแหลงทองเท่ียว เพ่ือใหพ้ืนท่ีสามารถดึงดูด
นักทองเท่ียวอันจะสรางรายไดและภาพลักษณท่ีดีของพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(6) ตรวจสอบและควบคุมการพัฒนา บํารุงรักษา อนุรักษ  ฟนฟู ปรับปรุงแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี
รวมถึงธํารงรักษาสภาพแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม  โบราณวัตถุ ปูชนียสถาน
ตางๆ ใหอยูในสภาพสมบูรณเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของพ้ืนท่ี 

(7) ควบคุม ติดตามและดูแลการกําหนดมาตรฐาน ระเบียบ กฎเกณฑ รวมท้ังตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนาบริการทองเท่ียวและการประกอบธุรกิจทองเท่ียว เพ่ือใหงานการ
ทองเท่ียวเปนไปอยางมาตรฐานและเกิดภาพลักษณท่ีดีตอพ้ืนท่ี 

(8) ควบคุม ดูแล และติดตามการจัดเก็บขอมูลดานการทองเท่ียว เชนสถานท่ีทองเท่ียว ฯลฯ เพ่ือ
จัดทําส่ือประชาสัมพันธตางๆ เชนคูมือ แผนท่ีทองเท่ียว เว็บไซต ฯลฯ  

(9) ประสานงานหนวยงานหรือเครือขายภาคีท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเพ่ือรวมกันพัฒนาและ
สงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

(10) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ประชาสัมพันธและพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(13) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับ

สํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(14) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิก

ในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว  
(15) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ 
(16) ใหคําแนะนํา ตอบขอหารือและใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายใน และ

ภายนอก และประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว 
การพัฒนาแหลงทองเท่ียว เพ่ือเผยแพร เชิญชวนและใหความรูแกผูท่ีสนใจ 

(17) ดําเนินการพัฒนาฐานขอมูล นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการพัฒนาการ
ทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว การพัฒนาแหลงทองเท่ียว และธุรกิจการทองเท่ียวท่ี
เกี่ยวของ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัฒนาการทองเท่ียวประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป  

โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเท่ียว หรืองานสงเสริมการทองเท่ียวหรืองาน
อื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูท่ีไดรับ
ปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรัฐประศาสนศาสตร  บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร  
ส่ือสารมวลชน  นิเทศศาสตร  ประชาสัมพันธ  อักษรศาสตร  สารสนเทศ  การจัดการ  การ
โฆษณา คอมพิวเตอร  การทองเท่ียว  การโรงแรม  ภาษาตางประเทศ  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. 
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 ปใหลดเปน 2 ป
สําหรับผูท่ีไดรับปริญญาเอก หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรัฐประศาสนศาสตร  บริหารธุรกิจ 
วารสารศาสตร  ส่ือสารมวลชน  นิเทศศาสตร  ประชาสัมพันธ  อักษรศาสตร  สารสนเทศ  
การจัดการ  การโฆษณา คอมพิวเตอร  การทองเท่ียว  การโรงแรม  ภาษาตางประเทศ  หรือ
ทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง  
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
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ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน  การพัฒนาการทองเท่ียว  
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการพัฒนาการทองเท่ียว   
ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิเคราะหปญหาเพ่ือหาแนวทางในการกําหนดกลยุทธและแผนการพัฒนาการทองเท่ียว 

มาตรฐานการพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว การพัฒนาแหลงทองเท่ียว และ
การสงเสริมสนับสนุนธุรกิจการถายทําภาพยนตรตางประเทศในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(2) ศึกษา คนควา วิ เคราะห  วิจัย  พัฒนาองค ความรูและฐานขอมูลทางวิชาการ และ 
ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือกําหนดแนวทาง หลักเกณฑ มาตรฐานการ
ทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว การพัฒนาแหลงทองเท่ียว การพัฒนาธุรกิจนําเท่ียว 
หรือดานอื่นท่ีเกี่ยวของ 

(3) สรางและพัฒนาเคร่ืองมือ คูมือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการและส่ือ เพ่ือนําไปใชในการ
ดําเนินงานดานการพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว การพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว และการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาการทองเท่ียว  

(4) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดทํารายงานขอมูลนักทองเท่ียว หรือสถิติ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือประกอบการวางแผนงาน โครงการ หรือแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว 
การกําหนดมาตรฐานการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว และการพัฒนาแหลงทองเท่ียว
ในพ้ืนท่ี  

(5) ใหคําปรึกษา ควบคุมติดตาม ตรวจสอบและแกไขปญหาการใหบริการการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดรับความพึงพอใจสูงสุด  

(6) ใหคําปรึกษา และควบคุมติดตามการวางแผนการพัฒนาการบริการทองเท่ียว  และแหลง
ทองเท่ียว เพ่ือใหพ้ืนท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวอันจะสรางรายไดและภาพลักษณท่ีดีของพ้ืนท่ี
ท่ีรับผดิชอบ 

(7) วางแผนและควบคุมดูแลการพัฒนา บํารุงรักษา อนุรักษ  ฟนฟู ปรับปรุงแหลงทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ีรวมถึงธํารงรักษาสภาพแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม  โบราณวัตถุ ปูชนีย
สถานตางๆ ใหอยูในสภาพสมบูรณเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของพ้ืนท่ี 

(8) ควบคุม ติดตามและดูแลการกําหนดมาตรฐาน ระเบียบ กฎเกณฑ รวมท้ังตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนาบริการทองเท่ียวและการประกอบธุรกิจทองเท่ียว เพ่ือใหงานการ
ทองเท่ียวเปนไปอยางมาตรฐานและเกิดภาพลักษณท่ีดีตอพ้ืนท่ี 

(9) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดเก็บขอมูลดานการทองเท่ียว เชนสถานท่ี
ทองเท่ียว ฯลฯ เพ่ือจัดทําส่ือประชาสัมพันธตางๆ เชนคูมือ แผนท่ีตองเท่ียว เว็บไซต ฯลฯ  

(10) ประสานงานหนวยงานหรือเครือขายภาคีท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวเพ่ือรวมกันพัฒนาและ
สงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 
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(11) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานการส่ือสารประชาสัมพันธ การผลิตส่ือ การเผยแพรขอมูลขาวสาร 
การใชชองทางการส่ือสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไวสามารถ
สนับสนุนและสงเสริมการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

(13) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ประชาสัมพันธและการพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(15) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง 

มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(16) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหนวยงานอื่น

ในระดับกองหรือสํานักเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(17) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆ เพ่ือเปนประโยชนและเกิด

ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4. ดานบริการ 
(18) ใหคําแนะนํา ตอบขอหารือและใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายใน และ

ภายนอก และประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว 
การพัฒนาแหลงทองเท่ียว เพ่ือเผยแพร เชิญชวนและใหความรูแกผูท่ีสนใจ 

(19) ดําเนินการพัฒนาฐานขอมูล นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการพัฒนาการ
ทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว การพัฒนาแหลงทองเท่ียว และธุรกิจการทองเท่ียวท่ี
เกี่ยวของ 

(20) พัฒนาบุคลากรใหมีองคความรูการพัฒนาการทองเท่ียวดานการพัฒนาบริการทองเท่ียว การ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวและธุรกิจการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง            
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัฒนาการทองเท่ียวประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา            

2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเท่ียวหรืองานสงเสริมการทองเท่ียว หรือ
งานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง  
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน  การพัฒนาการทองเท่ียว  
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการพัฒนาการทองเท่ียว   
ระดับตําแหนง เชี่ยวชาญ  
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิ เคราะหปญหาท่ีผานมา หรือโอกาสในอนาคต เพ่ือกําหนดนโยบาย กลยุทธ 

ยุทธศาสตรในการพัฒนาการทองเท่ียว การกําหนดมาตรฐานการทองเท่ียว การพัฒนาบริการ
ทองเท่ียว และการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี        

(2) ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนาองคความรู สรางนวัตกรรม รวมท้ังใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบฐานขอมูล เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีใหเขมแข็งและ
ยั่งยืน 

(3) กําหนดแนวทางและกลยุทธในการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ คูมือ แนวทางปฏิบัติ เอกสาร
วิชาการและส่ือ เพ่ือนําไปใชในการดําเนินงานพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการทองเท่ียว 
และการพัฒนาแหลงทองเท่ียวของพ้ืนท่ี 

(4) กํากับดูแล เรง รัด ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการดําเนินงาน แผนงาน โครงการ 
ยุทธศาสตร เสนอแนะหลักเกณฑแนวทางในการสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาการทองเท่ียว 
การพัฒนาบริการการทองเท่ียว การพัฒนาแหลงทองเท่ียว และการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ี 

(5) ใหคําปรึกษา และกําหนดแนวทางในการบํารุงรักษา อนุรักษ  ฟนฟู ปรับปรุงแหลงทองเท่ียว
สภาพแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม  โบราณวัตถุ ปูชนียสถานตางๆ ใหอยูในสภาพ
สมบูรณเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของพ้ืนท่ี 

(6) วิจัยหรือจัดทําผลงานดานการพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือใหนวัตกรรมท่ีไดรับการยอมรับใน
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 

(7) ประยุกตใชแนวทางปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ในการกําหนด
กลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการ
ทองเท่ียว และการพัฒนาแหลงทองเท่ียว เพ่ือมาปรับใชในการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ 

(8) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยาง
ตอเนื่องและใหสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(9) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2. ดานแผนงาน 
(10) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกล

ยุทธของสวนราชการระดับพ้ืนท่ี มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงานติดตาม
ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(11) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาทในการจูง

ใจ โนมนาวเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(12) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนํา แกหนวยงานระดับกองหรือสํานัก รวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและ

ตางประเทศ เพ่ือใหเกิดประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
(13) ทําหนาท่ีเปนตัวแทนขององคกรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาตางๆ ท่ีจัดข้ึนใน

ระดับประเทศและระหวางประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นรวมกัน  
 
4. ดานบริการ 
(14) เสนอความเห็น วินิจฉัยเพ่ือเสนอแนะแนวทางทางวิชาการแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายใน

และภายนอก และประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบริการ
ทองเท่ียวและการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

(15) เผยแพร ถายทอดองคความรู เพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียว  การพัฒนาบริการทองเท่ียว และ
การพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการพัฒนาการทองเท่ียวประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาการทองเท่ียวหรืองานสงเสริมการทองเท่ียว 
หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง  
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง  
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
 
ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
 
สายงาน     การพัฒนาชุมชน 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ  
การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครองทองถ่ินและความเจริญดานอื่นๆ โดยเปนผูประสานงาน
ระหวางสวนราชการและองคการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือชวยเหลือประชาชนในทองถ่ินทุกดาน และ
ปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ 
นักพัฒนาชุมชน ระดับชํานาญการ 
นักพัฒนาชุมชน ระดับชํานาญการพิเศษ 
นักพัฒนาชุมชน ระดับเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี  …………………….. พ.ศ. 2551 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท    วิชาการ 
ชื่อสายงาน    การพัฒนาชุมชน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน   นักพัฒนาชุมชน 
ระดับตําแหนง    ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยดานการพัฒนาชุมชน  เพ่ือกําหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและ

สงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน  การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน  ตลอดจนการพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็ง สมดุลและ
มั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก รวมท้ังในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนใหมี
ความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

(2) ศึกษา  วิเคราะห  ปญหาสถานการณตางๆ ท่ีเกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน  เพ่ือหาแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 

(3) ศึกษา วิเคราะห จัดทํา และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และระบบ
สารสนเทศชุมชน เพ่ือกําหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกําหนดแนวทางหรือวางแผนการ
พัฒนาในทุกระดับ 

(4) ดูแล รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถ่ินอยางใกลชิด ใหคําแนะนําและฝกอบรมประชาชน
ในทองถ่ินตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายไดตอครอบครัวใน
ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน  

(5) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส ง เส ริมศั กยภาพชุ มชนและ เศรษฐกิ จชุ มชน   
เพ่ือสรางความสมดุลในการพัฒนาชุมชน  และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก 
นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน 

(6) กํ าหนดมาตรฐ านและ เกณฑ ชี้ วั ด ด านการ พั ฒนาชุ มชน   เ พ่ื อ ให มี เ กณฑ ชี้ วั ด 
ดานการพัฒนาชุมชนท่ีถูกตองเหมาะสม ไดมาตรฐาน  

(7) ส ง เสริมและดํ า เนิ นการด านการจัดการความรู และภูมิปญญาท อง ถ่ินของชุ มชน   
เพ่ือสรางและพัฒนาระบบการจัดการความรูของชุมชน 

(8) สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบตางๆ เพ่ือให
ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทําแผนชุมชน รวมท้ังวิเคราะห ตัดสินใจ และดําเนินการรวมกัน 
เพ่ือแกไขปญหาความตองการของตนเอง และชุมชนได ตลอดจนเปนท่ีปรึกษาในการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน 

(9) สงเสริม สนับสนุนในการรวมกลุมและจัดตั้งกลุมองคกรชุมชน กลุมแมบานและเครือขาย
ประชาชน เพ่ือสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจ และความคิดริเร่ิมในการพัฒนา
ชุมชนในทองถ่ินของตน  
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(10) สํารวจ หรือประชาคมในชุมชน เพ่ือหาความตองการ และรวมกันจัดทําแผนเพ่ือจะนําไปสูการ
พัฒนาหรือแกไขปญหาชุมชนอยางมีประสิทธิภาพตอไป  

(11) รวบรวมและลงทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อเอดส เพ่ือดูแลและจัดสวัสดิการท่ีพึงไดเชน 
เบ้ียยังชีพ เบ้ียสงเคราะห ในการชวยเหลือและสงเคราะหใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(12) ฝกอบรม สงเสริมและสนับสนุนอาชีพท่ีเหมาะสมแกประชาชนในชุมชน เพ่ือใหกลุมอาชีพสามารถ
เพ่ิมผลผลิตและสรางรายไดใหกับชุมชน     

(13) จัดทําโครงการและงบประมาณ  รวมถึงดําเนินการ โฆษณาและประชาสัมพันธและประเมินผล
การจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน เชนกิจกรรมสงเสริมครอบครัว กิจกรรมแขงกีฬา 
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพ่ือใหหางไกลยาเสพติด เปนตน เพ่ือให   

(14) สํารวจ และจัดเก็บขอมูลในการพัฒนาชุมชนเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ทันสมัยสามารถนํามา
วางแผนในการพัฒนาพ้ืนท่ีซึ่งรับผิดชอบไดอยางเหมาะสม 

(15) แสวงหา พัฒนา  สงเสริม ประสานและสนับสนุนผูนําชุมชนหรือกรรมการชุมชน เพ่ือใหรูถึง
บทบาทหนาท่ีและเกิดการพัฒนาศักยภาพใหสามารถพัฒนาชุมชนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด    

(16) ดูแลและบริหารตลาดกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนมีตลาดจําหนาย
สินคาท่ีเปนธรรม   

(17) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบตางๆ เชนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  
เพ่ือเกิดสวัสดิการซึ่งเปนประโยชนตอประชาชนในชุมชน 

(18) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
พัฒนาชุมชน เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(19) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(20) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3. ดานประสานงาน 
(21) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน และชุมชน เพ่ือให

เกิดความรวมมือและผลสัมฤท์ิตามท่ีกําหนดไว 
(22) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ

สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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4. ดานบริการ 
(23) ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือบุคคลท่ีสนใจ  

เพ่ือใหความรูและใหบุคคลและหนวยงานดังกลาวสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนแกตนเองและสวนรวม 

(24) เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล  ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาชุมชน ในทุกๆดาน  เพ่ือ
ใหบริการแกหนวยงานภาคีการพัฒนา  ประชาชน  ผูนําชุมชน กลุม องคกรชุมชน เครือขาย
องคกรชุมชน  และชุมชน 

 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาท่ี ก.ถ. รับรอง  หรือ 
2. ไดรับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร 
 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1.   ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.   สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน    การพัฒนาชุมชน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักพัฒนาชุมชน 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานการพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดทําแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุมของ

ประชาชนในชุมชนประเภทตางๆ  รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน  กลุม องคกร 
และเครือขายองคกรประชาชน   

(2) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยดานการพัฒนาชุมชน  เพ่ือกําหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและ
สงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน  การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน  ตลอดจนการพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็ง สมดุลและมั่นคง
ของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก รวมท้ังในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนใหมีความ
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

(3) ศึกษา  วิเคราะห  ปญหาสถานการณตางๆ ท่ีเกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน  เพ่ือหาแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 

(4) ศึกษา  วิเคราะห   จัดทํา และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และระบบ
สารสนเทศชุมชน   เพ่ือกําหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกําหนดแนวทางหรือวางแผนการ
พัฒนาในทุกระดับ 

(5) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส ง เส ริมศั กยภาพชุมชนและ เศรษฐกิ จชุมชน   
เพ่ือสรางความสมดุลในการพัฒนาชุมชน  และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก 
นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน 

(6) กํ าหนดม าตรฐ าน และ เก ณฑ ชี้ วั ด ด านการ พัฒนาชุ ม ชน   เ พ่ื อ ให มี เ กณฑ ชี้ วั ด 
ดานการพัฒนาชุมชนท่ีถูกตองเหมาะสม ไดมาตรฐาน  

(7) สงเสริม พัฒนา ออกแบบ สรุปและวิเคราะหการดําเนินการดานการจัดการความรูและภูมิ
ปญญาทองถ่ินของชุมชน  เพ่ือสรางและพัฒนาระบบการจัดการความรูของชุมชน 

(8) สงเสริมและพัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดเวทีประชาคม  หรือเวทีชุมชนในรูปแบบตางๆ เพ่ือเอื้อ
ใหประชาชนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู  อันนําไปสูการจัดทําแผนชุมชน  เพ่ือแกไขปญหาความ
ตองการของชุมชน และพัฒนาเครือขายของชุมชนในทุกระดับ 

(9) สงเสริม สนับสนุน  พัฒนาทักษะ และใหความรูในการบริหารจัดการระบบขอมูลแกเจาหนาท่ี  
ผูนําชุมชน  องคกรชุมชน  เครือขายองคกรชุมชน และภาคีการพัฒนา เพ่ือใหการบริหาร
จัดการการจัดเก็บขอมูล  การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน  และการจัดทํา
ระบบสารสนเทศชุมชน รวมท้ังการสงเสริมการใชประโยชนจากขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด 
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(10) ควบคุม ติดตาม ดูแลการสงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหประชาชนในชุมชนสามารถจัดทําแผนชุมชน รวมท้ังวิเคราะห 
ตัดสินใจ และดําเนินการรวมกัน เพ่ือแกไขปญหาความตองการของตนเอง และชุมชนได 
ตลอดจนเปนท่ีปรึกษาในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน 

(11) ควบคุม ติดตาม ดูแลการสงเสริม สนับสนุนในการรวมกลุมและจัดตั้งกลุมองคกรชุมชน กลุม
แมบานและเครือขายประชาชน เพ่ือสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ ความเขาใจ และ
ความคิดริเร่ิมในการพัฒนาชุมชนในทองถ่ินของตน  

(12) ควบคุม ติดตาม ดูแลการรวบรวมและลงทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการและผูติดเชื้อเอดส เพ่ือดูแล
และจัดสวัสดิการท่ีพึงไดเชน เบ้ียยังชีพ เบ้ียสงเคราะห ในการชวยเหลือและสงเคราะหใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(13) วางแผน ฝกอบรม สงเสริมและสนับสนุนอาชีพท่ีเหมาะสมแกประชาชนในชุมชน เพ่ือใหกลุม
อาชีพสามารถเพ่ิมผลผลิตและสรางรายไดใหกับชุมชน     

(14) ศึกษา วิเคราะห หรือควบคุมการจัดทําโครงการและงบประมาณ  รวมถึงการดําเนินการตาม
แผนโครงการ การโฆษณาและประชาสัมพันธและการประเมินผลการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีเปน
ประโยชนแกชุมชน เชนกิจกรรมสงเสริมครอบครัว กิจกรรมแขงกีฬา กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน กิจกรรมเพ่ือใหหางไกลยาเสพติด เปนตน เพ่ือให   

(15) แสวงหา พัฒนา  สงเสริม ประสานและสนับสนุนผูนําชุมชนหรือกรรมการชุมชน เพ่ือใหรู ถึง
บทบาทหนาท่ีและเกิดการพัฒนาศักยภาพใหสามารถพัฒนาชุมชนของตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด    

(16) ดูแลและบริหารตลาดกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนมีตลาดจําหนาย
สินคาท่ีเปนธรรม   

(17) ควบคุม ติดตาม ดูแลการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบตางๆ 
เชนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  เพ่ือเกิดสวัสดิการซึ่งเปนประโยชนตอประชาชนในชุมชน 

(18) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(19) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
พัฒนาชุมชน เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(20) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(21) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับ

สํานักหรือกอง และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
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3. ดานประสานงาน 
(22) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิก

ในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(23) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ 
(24) เปนวิทยากรกระบวนการใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของผูนํา

ชุมชน กลุมหรือองคกรประชาชน  เครือขายองคกรประชาชน  และชุมชน  ตลอดจนภาคีการ
พัฒนาทุกภาคสวน  เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน
ระดับฐานรากตามหลักการพ่ึงตนเองและหลักการมีสวนรวมของชุมชน  

(25) กําหนดวิธีการ และออกแบบการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ ขอมูล  ขาวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชน ในทุกๆดาน เชน ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแหลงทุน  ขอมูลสารสนเทศ
ชุมชน  ขอมูลการพัฒนาอาชีพ ฯลฯ  เพ่ือใหบริการแกหนวยงานภาคีการพัฒนาประชาชน  
ผูนําชุมชน กลุมองคกรประชาชน เครือขายองคกรประชาชน  และชุมชน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาชุมชนประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
กําหนด 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการพัฒนา
ชุมชน การบริหาร การปกครอง สังคมวิทยา หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และ กําหนด 6 ปใหลดเปน 2 ปสําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง สังคมวิทยา หรือทางอื่นท่ี 
ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1.   ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.   สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท วิชาการ 
ชื่อสายงาน การพัฒนาชุมชน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักพัฒนาชุมชน 
ระดับตําแหนง ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานการพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดทําแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุมของ

ประชาชนในชุมชนประเภทตางๆ  รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน  กลุม องคกร 
และเครือขายองคกรประชาชน   

(2) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยดานการพัฒนาชุมชน  เพ่ือกําหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและ
สงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน  การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน  ตลอดจนการพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็ง สมดุลและมั่นคง
ของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก รวมท้ังในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนใหมีความ
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

(3) ศึกษา  วิเคราะห  ปญหาสถานการณตาง  ๆท่ีเกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน  เพ่ือหาแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 

(4) ศึกษา  วิเคราะห   จัดทํา และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และระบบ
สารสนเทศชุมชน   เพ่ือกําหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกําหนดแนวทางหรือวางแผนการ
พัฒนาในทุกระดับ 

(5) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส ง เส ริมศักยภาพชุมชนและ เศรษฐกิ จชุมชน   
เพ่ือสรางความสมดุลในการพัฒนาชุมชน  และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก 
นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน 

(6) กํ าหน ดมาต รฐ าน และ เ กณฑ ชี้ วั ด ด า นกา ร พัฒน าชุ มช น   เ พ่ื อ ให มี เ กณ ฑ ชี้ วั ด 
ดานการพัฒนาชุมชนท่ีถูกตองเหมาะสม ไดมาตรฐาน  

(7) วิเคราะห  สังเคราะห  บูรณาการ และพัฒนาองคความรูดานการจัดการความรูและ 
ภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน  ตลอดจนสงเสริมและแสวงหาวิธีการใหมๆ เพ่ือสรางและพัฒนา
ระบบการจัดการความรูของชุมชน 

(8) สง เสริม สนับสนุน  พัฒนาทักษะ และใหความรู ในการบริหารจัดการระบบขอมูล 
แกเจาหนาท่ี  ผูนําชุมชน  องคกรชุมชน  เครือขายองคกรชุมชน และภาคีการพัฒนา เพ่ือให
การบริหารจัดการการจัดเก็บขอมูล  การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน และการ
จัดทําระบบสารสนเทศชุมชน  รวมท้ังการสงเสริมการใชประโยชนจากขอมูลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

(9) อํานวยการพัฒนา  ปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรม  การสัมมนา  ประชุมเชิงปฏิบัติการให
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย 
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(10) ศึกษา วิจัยรูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชน เพ่ือนํามาวิเคราะหและนําไปสูการปรับใชให
สอดคลองกับสถานการณภายใตขอจํากัด 

(11) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการสงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการ
มีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหประชาชนในชุมชนสามารถจัดทําแผนชุมชน 
รวมท้ังวิเคราะห ตัดสินใจ และดําเนินการรวมกัน เพ่ือแกไขปญหาความตองการของตนเอง และ
ชุมชนได ตลอดจนเปนท่ีปรึกษาในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน 

(12) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการสงเสริม สนับสนุนในการรวมกลุมและจัดตั้ง
กลุมองคกรชุมชน กลุมแมบานและเครือขายประชาชน เพ่ือสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ 
ความเขาใจ และความคิดริเร่ิมในการพัฒนาชุมชนในทองถ่ินของตน  

(13) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการรวบรวมและลงทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการและผู
ติดเชื้อเอดส เพ่ือดูแลและจัดสวัสดิการท่ีพึงไดเชน เบ้ียยังชีพ เบ้ียสงเคราะห ในการชวยเหลือและ
สงเคราะหใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(14) วางแผน ฝกอบรม สงเสริมและสนับสนุนอาชีพท่ีเหมาะสมแกประชาชนในชุมชน เพ่ือใหกลุม
อาชีพสามารถเพ่ิมผลผลิตและสรางรายไดใหกับชุมชน     

(15) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดทําโครงการและงบประมาณ  รวมถึงการ
ดําเนินการตามแผนโครงการ การโฆษณาและประชาสัมพันธและการประเมินผลการจัดกิจกรรม
ตางๆ ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน เชนกิจกรรมสงเสริมครอบครัว กิจกรรมแขงกีฬา กิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพ่ือใหหางไกลยาเสพติด เปนตน เพ่ือให   

(16) แสวงหา พัฒนา  สงเสริม ประสานและสนับสนุนผูนําชุมชนหรือกรรมการชุมชน เพ่ือใหรูถึง
บทบาทหนาท่ีและเกิดการพัฒนาศักยภาพใหสามารถพัฒนาชุมชนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด    

(17) วางแผน อํานวยการ ดูแลและบริหารตลาดกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชน
มีตลาดจําหนายสินคาท่ีเปนธรรม   

(18) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกองทุน หรือ
สมาคมในรูปแบบตางๆ เชนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  เพ่ือเกิดสวัสดิการซึ่งเปนประโยชนตอ
ประชาชนในชุมชน 

(19) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานการพัฒนาชุมชน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไว
สามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

(20) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(21) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
แกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  
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(22) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
การพัฒนาชุมชน เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(23) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

  
2. ดานแผนงาน 
(24) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง มอบหมาย

งาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิ
ท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(25) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงานอื่น

ในระดับกองหรือสํานักงานเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(26) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ เพ่ือเปนประโยชนและเกิด

ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 

4. ดานบริการ 
(27) ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการทํางานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือชวยใหภารกิจท่ีตั้งไว

ดําเนินไปไดดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(28) ใหคําปรึกษาทางวิชาการในระดับกวางแกเจาหนาท่ีเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การ

บริหารงานและการพัฒนาชุมชน เพ่ือใหเกิดกระบวนการพัฒนาท่ีประชาชนมีสวนรวม 
(29) สงเสริม  สนับสนุนการใหความรู  ใหคําปรึกษาดานพัฒนาชุมชน และการใชประโยชนจากขอมูล

และระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชนแกองคกรและหนวยงานตาง ๆ และภาคีการพัฒนา 
เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานดังกลาวมีขอมูลในการปฏิบัติงานและนําไปใชกําหนดนโยบายและการ
วางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

(30) กําหนดรูปแบบ /แนวทางการจัดทําส่ือประชาสัมพันธ ขอมูล  ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน ในทุกๆดาน เชน ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับแหลงทุน  ขอมูลสารสนเทศชุมชน ขอมูล
การพัฒนาอาชีพ ฯลฯ  เพ่ือสรางภาพลักษณใหกับองคกร และใหบริการแกหนวยงานและองคกร
ตางๆ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาชุมชนประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 

ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป   

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน    การพัฒนาชุมชน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักพัฒนาชุมชน 
ระดับตําแหนง   เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห วิจัยดานการพัฒนาชุมชน เพ่ือจัดทําแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุมของ

ประชาชนในชุมชนประเภทตางๆ  รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน  กลุม องคกร 
และเครือขายองคกรประชาชน   

(2) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยดานการพัฒนาชุมชน  เพ่ือกําหนดมาตรการและกลไกในการพัฒนาและ
สงเสริมการสรางความเขมแข็งของชุมชน  การสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน  ตลอดจนการพัฒนาและสงเสริมความเขมแข็ง สมดุลและมั่นคง
ของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก รวมท้ังในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนใหมีความ
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

(3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและส ง เส ริมศั กยภาพชุมชนและ เศรษฐกิ จชุมชน   
เพ่ือสรางความสมดุลในการพัฒนาชุมชน  และความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก 
นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน  

(4) วิเคราะห  สัง เคราะห   และแสวงหาองคความรูใหมๆ ดานการจัดการความรูและ 
ภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน  เพ่ือสงเสริมและพัฒนารูปแบบ แนวทางการพัฒนาและบูรณา
การเชื่อมโยงระบบการจัดการความรูของชุมชนในลักษณะเครือขายการจัดการความรูในทุก
ระดับ 

(5) ปรับปรุงแกไขกฎหมาย  กฎระเบียบ  ขอบังคับท่ีเอื้อตอการพัฒนาชุมชน   เพ่ือใหประชาชนใน
ชุมชนและทองถ่ินไดรับประโยชนสูงสุดในมิติดานตางๆ ของการพัฒนาชุมชน 

(6) ศึกษา วิจัยรูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชนเชิงนวัตกรรม เพ่ือนํามาวิเคราะห สังเคราะห และ
นําไปสูการปรับใชใหสอดคลองกับสถานการณภายใตขอจํากัดจนไดรับการยอมรับใน
ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 

(7) ประยุกตใชแนวทางปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ในการกําหนด
กลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชน เพ่ือมาปรับใชในการ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ 

(8) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยาง
ตอเนื่องและใหสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(9) วางกรอบการจัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา ขอสอบ ทางวิชาการการพัฒนาชุมชน การฝกอาชีพ 
หรือการจัดตั้งองคกรชุมชนรูปแบบตางๆ เพ่ือประกอบการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของ 
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(10) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(11) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับ

กลยุทธของสวนราชการระดับพ้ืนท่ี มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงานติดตาม 
ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3. ดานประสานงาน 
(12) ประสานการทํางานโครงการตาง ๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาทในการ

จูงใจ โนมนาวเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(13) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนํา แกหนวยงานระดับกองหรือสํานัก รวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและ

ตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
(14) ทําหนาท่ีเปนตัวแทนขององคกรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาตางๆ ท่ีจัดข้ึนใน

ระดับประเทศและระหวางประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นรวมกัน  
 
4. ดานบริการ 
(15) ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการทํางานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา เพ่ือชวยใหภารกิจท่ีตั้งไว

ดําเนินไปไดดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(16) ใหคําปรึกษาทางวิชาการในระดับกวางแกเจาหนาท่ีเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การ

บริหารงานและการพัฒนาชุมชน เพ่ือใหเกิดกระบวนการพัฒนาท่ีประชาชนมีสวนรวม 
(17) สงเสริม สนับสนุนการใหความรูดานวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนแกองคกรและหนวยงานตาง ๆ  

และภาคีการพัฒนา เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานดังกลาวมีขอมูลในการปฏิบัติงานและนําไปใช
กําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

(18) ใหคําปรึกษา  ตอบขอหารือหนวยงานท่ีเกี่ยวของในเร่ืองการพัฒนาชุมชน เพ่ือใหขอเสนอแนะ
หรือขอมูลท่ีเปนประโยชนชวยใหการดําเนินงานของหนวยงานดังกลาวสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

(19) ฝกอบรมหรือถายทอดความรู หรือนิเทศงานใหแกพนักงานหรือเจาหนาท่ีในหนวยงาน พรอม
ท้ังเผยแพรความรูในระดับกรม เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักพัฒนาชุมชนประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.   สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
 

ตําแหนงประเภท   วิชาการ 
 
สายงาน     การวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผนซึ่งมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา 
เสนอแนะเพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล  
การดําเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ ซึ่งอาจเปนนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศท้ังนี้อาจเปนนโยบาย แผนงาน ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรมหรือระดับจังหวัด แลวแต
กรณี และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง  

ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง ดังนี ้
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี …........... พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท   วิชาการ  
ชื่อสายงาน การวิเคราะหนโยบายและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ระดับตําแหนง    ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลขอมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผานมา จากสภาวะ

ภายนอก จากนโยบายของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาองคการ
บริหารสวนตําบล และจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนา3 ป
และแผนปฏิบัติการประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเหมาะสมและเปนประโยชนสูงสุด
ตอพ้ืนท่ี 

(2) ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลขอมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผานมา สภาวะภายนอก 
และจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือริเร่ิมและพัฒนาแผนงานหรือโครงการเชิงรุกในการพัฒนา
ทองท่ีในทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความมั่นคงของประเทศ หรือทาง
อื่นๆ ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด 

(3) รวมวางแผนโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง หรือระดับจังหวัดตามท่ีไดรับมอบหมาย 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

(4) ประสานและรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตางๆ เพ่ือประกอบการจัดทํากระบวนงานของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเคร่ืองมือวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART) 

(5) ประสานงานและการจัดประชุม การตอนรับ การสัมมนาเพ่ือประกอบการรับและแปลงนโยบาย
จากรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการ สภา คณะผูบริหาร และผูมีสวนเกี่ยวของในการกําหนด
นโยบายและแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไปสูการดําเนินการ 

(6) ประสานและรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ ท้ังในและนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือ
นําไปจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(7) ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลขอมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผานมา สภาวะภายนอก 
และจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและแผน
ปองกันยาเสพติด  

(8) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือเก็บขอมูลประกอบการราง
ขอกําหนดนโยบายและแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(9) ดําเนินการและประสานงานและประเมินผลการจัดกิจกรรม หรือการจัดประชุมสัมมนา
อภิปราย หรือการจัดนิทรรศการในพ้ืนท่ี เพ่ือใหโครงการหรือนโยบายตามเปาหมายของ
ผูบริหารบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 



�2�
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(10) ประสานงาน และจัดเตรียมงานสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู (Knowledge Management) เพ่ือให
เกิดการจัดการกับองคความรูในหนวยงานไดอยางครบถวน และตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

(11) ประสานเร่ืองรองเรียนรองทุกขใหแกผูรองเรียน เพ่ือใหเร่ืองรองเรียนไดรับการแกไขและ
ปองกันอยางถูกตองและเกิดความพึงพอใจสูงสุดแกทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 

(12) ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลขอมูลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือประกอบการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนไปอยางถูกตองและสมบูรณตรงตามเวลาท่ีกําหนดไว 

(13) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและสังเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของ และกรอบทิศทางงบประมาณตามระเบียบ
ท่ีกําหนดไว เพ่ือจัดทํางบประมาณประจําปท่ีเหมาะสม และสนับสนุนยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(14) จัดทําปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหหนวยงานใน
สังกัดและสํานัก ศูนยหรือกลุมงานตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป 

(15) ประสานและดําเนินการในการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ท่ี
เกี่ยวของกับนโยบาย แผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือใหเกิดรายงานความพึงพอใจท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงพัฒนางานของหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(16) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
นโยบายและยุทธศาสตร เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(17) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(18) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3. ดานประสานงาน  
(19) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(20) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสราง

ความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ   
(21) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีตนมีความ

รับผิดชอบในระดับเบ้ืองตนแกบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล
และความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 
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(22) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ

งานนโยบาย แผน ตัวชี้วัด หรือผลการประเมินการดําเนินงาน เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ 
มาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชาท่ี ก.ถ. รับรองหรือทางอื่นท่ี  ก.ถ. 
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิเคราะหนโยบายและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห และสรุปขอมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผานมา จากสภาวะภายนอก จาก

นโยบายของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล หรือสภาองคการบริหารสวนตําบล
และจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนา 3 ปและแผนปฏิบัติ
การประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเหมาะสมและเปนประโยชนสูงสุดตอพ้ืนท่ี 

(2) ศึกษา วิเคราะห และสรุปขอมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผานมา สภาวะภายนอก และจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือริเร่ิมและพัฒนาแผนงานหรือโครงการเชิงรุกในการพัฒนาทองท่ี
ในทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความมั่นคงของประเทศ หรือทางอื่นๆ 
ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด 

(3) ศึกษา วิเคราะห และวางแผนโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง หรือระดับจังหวัดตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

(4) ศึกษา วิเคราะห และสรุปขอมูลท่ีจําเปนตางๆ เพ่ือประกอบการจัดทํากระบวนงานของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเคร่ืองมือวิเคราะหระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-
PART) 

(5) ควบคุม ติดตามและดูแลการจัดประชุม การตอนรับ การสัมมนาเพ่ือประกอบการรับและแปลง
นโยบายจากรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการ สภา คณะผูบริหาร และผูมีสวนเกี่ยวของในการ
กําหนดนโยบายและแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไปสูการดําเนินการ 

(6) สังเคราะหและสรุปขอมูลจากหนวยงานตางๆ ท้ังในและนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือ
นําไปจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) หรือตัวชี้วัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(7) ศึกษา วิเคราะห และสรุปขอมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผานมา สภาวะภายนอก และจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและแผนปองกัน
ยาเสพติด  

(8) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือเก็บขอมูลประกอบการราง
ขอกําหนดนโยบายและแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(9) ควบคุม ติดตามและดูแลการจัดกิจกรรม หรือการจัดประชุมสัมมนาอภิปราย หรือการจัด
นิทรรศการในพ้ืนท่ี เพ่ือใหโครงการหรือนโยบายตามเปาหมายของผูบริหารบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(10) ควบคุม ติดตามและดูแลการจัดเตรียมงานสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู  (Knowledge 
Management) เพ่ือใหเกิดการจัดการกับองคความรูในหนวยงานไดอยางครบถวน และตรงตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

(11) ศึกษาและวิเคราะหเร่ืองรองเรียนรองทุกขใหแกผูรองเรียน เพ่ือจัดการใหเร่ืองรองเรียนไดรับ
การแกไขและปองกันอยางถูกตองและเกิดความพึงพอใจสูงสุดแกทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 

(12) ศึกษา วิเคราะห และสรุปขอมูลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือประกอบการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เปนไปอยางถูกตองและสมบูรณตรงตามเวลาท่ีกําหนดไว 

(13) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและสังเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของ และกรอบทิศทางงบประมาณตามระเบียบ
ท่ีกําหนดไว เพ่ือจัดทํางบประมาณประจําปท่ีเหมาะสม และสนับสนุนยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(14) จัดทําปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหหนวยงานใน
สังกัดและสํานัก ศูนยหรือกลุมงานตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป 

(15) ควบคุม ติดตามและดูแลการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ท่ี
เกี่ยวของกับนโยบาย แผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือใหเกิดรายงานความพึงพอใจท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงพัฒนางานของหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(16) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
แกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(17) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
นโยบาย แผน ยุทธศาสตร และงบประมาณ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(18) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(19) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับ

สํานัก และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(20) รวมวางแผนงาน ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงานและกําหนดมาตรฐานการจัดทําแผนงาน
ประเภทตางๆ และงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ
สอดคลองตามเปาหมายและนโยบายท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไว 
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3. ดานประสานงาน 
(21) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิก

ในทีมงานหรือหนวยงานอื่นๆ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(22) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4. ดานบริการ 
(23) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเร่ืองเกี่ยวกับงานนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีตน

มีความรับผิดชอบ ในระดับท่ีซับซอน หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแก
หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรูตางๆ 
และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

(24) จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานนโยบาย แผนงาน ตัวชี้วัดและผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป  

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผนหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป กําหนด 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาไดไมต่ํา
กวานี้ทางสังคมศาสตร การวางแผน การบริหาร วิจัยทางสังคมศาสตร รัฐศาสตร 
เศรษฐศาสตร หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และ
กําหนด 6 ป ใหลดเปน 2 ป สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทาง
สังคมศาสตร การวางแผน การบริหาร วิจัยทางสังคมศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร หรือทาง
อื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิเคราะหนโยบายและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ระดับตําแหนง  ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะหและสรุปขอมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผาน

มา จากสภาวะภายนอก จากนโยบายของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล หรือ
สภาองคการบริหารสวนตําบล และจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนา 3 ปและแผนปฏิบัติการประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเหมาะสมและ
เปนประโยชนสูงสุดตอพ้ืนท่ี 

(2) กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะหและสรุปขอมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผาน
มา สภาวะภายนอก และจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือริเร่ิมและพัฒนาแผนงานหรือโครงการ
เชิงรุกในการพัฒนาทองท่ีในทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความมั่นคง
ของประเทศ หรือทางอื่นๆ ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัด 

(3) ศึกษา วิเคราะห และวางแผนโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง หรือระดับจังหวัดตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

(4) กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะหและสรุปขอมูลท่ีจําเปนตางๆ เพ่ือประกอบการ
จัดทํากระบวนงานของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเคร่ืองมือ
วิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (Performance 
Assessment Rating Tool-PART) 

(5) ควบคุม ติดตามและดูแลการจัดประชุม การตอนรับ การสัมมนาเพ่ือประกอบการรับและแปลง
นโยบายจากรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการ สภา คณะผูบริหาร และผูมีสวนเกี่ยวของในการ
กําหนดนโยบายและแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไปสูการดําเนินการ 

(6) กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะหและสรุปขอมูลจากหนวยงานตางๆ ท้ังในและ
นอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนําไปจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) หรือ
ตัวชี้วัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(7) กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะหและสรุปขอมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผาน
มา สภาวะภายนอก และจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐและแผนปองกันยาเสพติด  

(8) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามท่ีไดรับแตงตั้ง เพ่ือเก็บขอมูลประกอบการราง
ขอกําหนดนโยบายและแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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(9) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดกิจกรรม หรือการจัดประชุมสัมมนา
อภิปราย หรือการจัดนิทรรศการในพ้ืนท่ี เพ่ือใหโครงการหรือนโยบายตามเปาหมายของ
ผูบริหารบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดเตรียมงานสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู 
(Knowledge Management) เพ่ือใหเกิดการจัดการกับองคความรูในหนวยงานไดอยางครบถวน 
และตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

(11) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดการเร่ืองรองทุกขหรือเร่ืองรองเรียน 
เพ่ือใหเร่ืองรองเรียนไดรับการแกไขและปองกันอยางถูกตองและเกิดความพึงพอใจสูงสุดแกทุก
ฝายท่ีเกี่ยวของ 

(12) กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะหและสรุปขอมูลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือประกอบการ
จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานประจําปและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนไปอยางถูกตองและสมบูรณตรง
ตามเวลาท่ีกําหนดไว 

(13) กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการวิเคราะหและสรุปขอมูลท่ีเกี่ยวของ และกรอบทิศทาง
งบประมาณตามระเบียบท่ีกําหนดไว เพ่ือจัดทํางบประมาณประจําปท่ีเหมาะสม และสนับสนุน
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(14) กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดทําปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดและสํานัก ศูนยหรือกลุมงานตางๆ ใชเปน
แนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

(15) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholders) ท่ีเกี่ยวของกับนโยบาย แผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดรายงานความพึงพอใจท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงพัฒนางานของ
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(16) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานในหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไวสามารถ
สนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

(17) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(18) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
แกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(19) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
นโยบาย แผน ยุทธศาสตร และงบประมาณ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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(20) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(21) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานักหรือกอง 

มอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(22) วางแผนงาน ข้ันตอน แนวทางการดําเนินงานและกําหนดมาตรฐานการจัดทําแผนงานประเภท
ตางๆ และงบประมาณของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ
สอดคลองตามเปาหมายและนโยบายท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 
3. ดานประสานงาน 
(23) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงาน

อื่นในระดับกองหรือสํานักเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(24) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆ เพ่ือเปนประโยชนและเกิด

ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4. ดานบริการ 
(25) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้แจง ในเร่ืองเกี่ยวกับงานนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีตน

มีความรับผิดชอบ ในระดับท่ียากมาก หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรู
แกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรูตางๆ 
และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

(26) จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานนโยบาย แผนงาน ตัวชี้วัดและผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงานและใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 

 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 

ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผนหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง  
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิเคราะหนโยบายและแผน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1. ดานปฏิบัติการ 
(1) กําหนดนโยบาย กลยุทธ หลักเกณฑ และระบบงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการ

ดําเนินงานของหนวยงานสามารถสนับสนุนและตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี
ท้ังในปจจุบันและอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) วินิจฉัยเร่ืองท่ีมีขอบเขตผลกระทบในวงกวาง หรือมีความซับซอนของประเด็นปญหาตาม
ภารกิจท่ีของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานของบุคลากรสามารถบรรลุเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

(3) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือหรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอประชาชนและ
ผูรับบริการในพ้ืนท่ี  

(4) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห ขอมูลหรือประเด็นปญหาดาน
นโยบายและแผน และการงบประมาณ เพ่ือกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานท่ีเกิด
ประโยชนสูงสุดแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) ใหคําปรึกษาและแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนา 3 ปและแผนปฏิบัติ
การประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางเหมาะสมและ
เปนประโยชนสูงสุดตอพ้ืนท่ี 

(6) ริเร่ิมและพัฒนาแผนงานหรือโครงการเชิงรุกในการพัฒนาทองท่ีในทางเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง  การบริหาร  หรือความมั่นคงของประเทศ หรือทางอื่นๆ ตามภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสังกัดโดยอาจเปนโครงการระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับกระทรวง 
หรือระดับจังหวัด เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ี
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

(7) ใหคําปรึกษา กําหนดแนวทาง และควบคุมดูแลการจัดเตรียมงานสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู 
(Knowledge Management) เพ่ือใหเกิดการจัดการกับองคความรูในหนวยงานไดอยาง
ครบถวน และตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

(8) ควบคุมดูแลการจัดทําคําของบประมาณประจําป เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีเงิน
งบประมาณไวใชจายในการปฏิบัติราชการใหเพียงพอ และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(9) วิจัยหรือจัดทําผลงานดานวิชาการดานนโยบายและแผนและการงบประมาณ เพ่ือใหนวัตกรรม
ท่ีไดรับการยอมรับในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ 
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(10) ประยุกตใชแนวทางปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล (Best Practices) ในการกําหนด
กลไก กระบวนการ หรือมาตรการการปฏิบัติงานดานนโยบายและแผน และการงบประมาณ 
เพ่ือมาปรับใชในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ 

(11) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยาง
ตอเนื่องและใหสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(12) วางกรอบการจัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา ขอสอบ ทางวิชาการนโยบายและแผน และ
การงบประมาณ เพ่ือประกอบการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของ 

(13) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2. ดานแผนงาน 
(14) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับ        

กลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มอบหมายงานแกไขปญหาในการปฏิบัติงานติดตาม 
ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(15) คาดการณและวางระบบ แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานในภาพรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพ่ือเปนแนวทางหรือทิศทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีเกี่ยวของใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(16) สรางสรรคและบริหารโครงการทางวิชาการท่ีมีความซับซอนและสงผลกระทบตอการวาง
นโยบายหรือแผนงานในระดับทองถ่ิน เพ่ือใหไดองคความรูท่ีทันสมัยและ นาเชื่อถือไปกําหนด
นโยบาย มาตรการ ขอบังคับ มาตรฐานหรือแนวทางตางๆ ท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 
3. ดานประสานงาน 
(17) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมีบทบาทในการ

จูงใจ โนมนาวเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(18) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับกอง หรือสํานักรวมท้ังท่ีประชุมท้ังในและ

ตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
(19) ทําหนาท่ีเปนตัวแทนขององคกรในการประชุม เจรจาและการสัมมนาตางๆ ท่ีจัดข้ึนใน

ระดับประเทศและระหวางประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็นรวมกัน  
 
4. ดานบริการ 
(20) ใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาในการจัดกิจกรรม เผยแพรความรูขาวสารเกี่ยวกับขอมูลทางการ

วางนโยบายและจัดทําแผนประเภทตางๆ แกผูบริหารและบุคลากรในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและคุมคามากท่ีสุด 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(21) กําหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานการ
จัดการงานนโยบาย แผนและการงบประมาณ เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

(22) อํานวยการฝกอบรมหรือถายทอดความรู หรือนิเทศงานใหแกเจาหนาท่ีในสํานักงานเพ่ือใหมี
ความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง สมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผนหรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1.   ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2.   ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.   สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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(11) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(12) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(13) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานวิจัยการจราจร เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(15) เสนอแนะแนวทางในการกําหนดนโยบาย มาตรฐาน และวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย

จราจร เพ่ือใหสามารถปรับปรุงหรือแก ไขปญหาใหแตละพ้ืนท่ี ท่ีรับผิดชอบอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

(16) ปรับปรุงเทคนิคในการพิจารณาปรับปรุงแกไขและเพ่ิมเติมรายงานผลการวิเคราะหวิจัยเร่ือง
ตางๆ ดานจราจร เพ่ือประโยชนเกี่ยวกับการพิจารณาวางแผนการดําเนินการ 

(17) จัดทํากลยุทธเร่ืองระบบการจราจรขนสง หรือกําหนดมาตรการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ
ควบคุมการดําเนินงานดานจราจรใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสูงสุด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(18) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ เพ่ือรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ

หนวยงานท่ีสังกัด 
 
4.  ดานบริการ 
(19) ใหคําปรึกษาและอํานวยการในการถายทอดความรูหรือขอมูลแกประชาชน และหนวยงาน

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยดานจราจร เพ่ือเปนประโยชนตอการคนควาวิจัยและใหบริการ
ขอมูลกับประชาชน และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(20) วางแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลดานการจราจรขนสง เพ่ือเผยแพร
ความรูความเขาใจท่ีถูกตองใหกับประชาชน และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิจัยการจราจรประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 

4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิจัยการจราจร  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิจัยการจราจร  
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิจัยการจราจร 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานวิจัยการจราจรท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) วางแผนงาน กําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอน และแนวทางการปฏิบัติงานของงานวิจัยการจราจร 
เพ่ือสรางมาตรฐานในการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

(3) กําหนดขอบเขต และหลักเกณฑการตรวจสอบ การประเมินผล การประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานดานงานวิจัยการจราจร เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด สราง
ความปลอดภัยและประโยชนอยางสูงสุดใหแกประชาชน และสังคม 

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวิเคราะห การวิจัย และการจัดทํา
เอกสารรายงานตางๆ ทางดานการจราจร และดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจราจร เพ่ือนํามา
ประกอบในการวางแผน ดําเนินการแกปญหา หรือปรับปรุงการจราจรใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสํารวจ การวิเคราะห การวิจัย และการ
ดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานการจราจร เพ่ือใหการจราจรเปนไปอยาง
ปลอดภัย และถูกตองตามระบบและมาตรฐานการจราจรท่ีกําหนดไว 

(6) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการแกไข และการซอมบํารุงงานระบบสัญญาณ
ไฟจราจร และระบบจราจรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีระบบสัญญาณไฟจราจร และระบบ
จราจรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

(7) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการออกแบบ การสํารวจ การคํานวณ
โครงสราง และการประมาณราคาคากอสราง ซอมแซม และร้ือยายส่ิงอํานวยความสะดวกใน
ระบบจราจร รวมท้ังการประมาณการผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการกอสรางนั้น เพ่ือให
สอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

(8) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบให
เหมาะสมกับบุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรแตละคนไดรับ
ลักษณะงานและปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และศักยภาพ และเกิด
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 
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(9) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ศึกษา คนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการหรือองคความรูใหมๆ ดานงานวิจัย
การจราจรจากท้ังภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาการทํางานของ
หนวยงานและบุคลากรระดับรองลงมาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(11) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(12) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(13) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(15) วางแผน และกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยจราจร เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองตามแผนงาน ทิศทาง เปาหมาย และ
นโยบายท่ีกําหนดไว 

(16) ปรับปรุงเทคนิคในการพิจารณาปรับปรุงแกไขและเพ่ิมเติมรายงานผลการวิเคราะหวิจัยเร่ือง
ตางๆ ในดานจราจร เพ่ือประโยชนเกี่ยวกับการพิจารณาวางแผนการดําเนินการ 

(17) จัดทํากลยุทธเร่ืองระบบการจราจร หรือกําหนดมาตรการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานดานจราจรใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสูงสุด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(18) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ เพ่ือรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ

หนวยงานท่ีสังกัด 
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4.  ดานบริการ 
(19) ใหคําปรึกษาและอํานวยการในการถายทอดความรูหรือขอมูลแกประชาชน และหนวยงาน

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานคนควาวิจัยดานจราจร เพ่ือเปนประโยชนตอการคนควาวิจัยและ
ใหบริการขอมูลกับประชาชน และหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(20) วางแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลดานการจราจรขนสง เพ่ือเผยแพร
ความรูความเขาใจท่ีถูกตองใหกับประชาชน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิจัยการจราจรประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิจัยการจราจร  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัตงิานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การวิทยาศาสตร 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ การวิเคราะห และการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสาขา
ตางๆ เพ่ือรับรองหรือควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐาน ขอบังคับ และกฎหมายตางๆ รวมท้ัง
ถายทอดความรู ฝกอบรม ใหคําแนะนํา และคําปรึกษา ตลอดจนเผยแพรขอมูลขาวสารดาน
วิทยาศาสตรแกประชาชน ผูประกอบการ และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีความรูและ 
ความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนได อีกท้ังใหความชวยเหลือและ
การบริการดานวิทยาศาสตร และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ ซึ่งตําแหนงตางๆ เหลานี้มีลักษณะท่ี
จําเปนตองใชผูมีความชํานาญในทางวิชาวิทยาศาสตร 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักวิทยาศาสตร ระดับปฏิบัติการ 
  นักวิทยาศาสตร  ระดับชํานาญการ 
  นักวิทยาศาสตร  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักวิทยาศาสตร ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิทยาศาสตร  
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิทยาศาสตร 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากแหลงน้ําประเภทตางๆ เชน สถานประกอบการ แหลงน้ํา 

ธรรมชาต ิแหลงน้ําตางๆ เปนตน และการบําบัดน้ําเสีย เพ่ือตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพน
น้ําและกระบวนการบําบัดของเสียใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(2) ศึกษา รวบรวม และจัดทําขอมูลสถิติรายงานดานคุณภาพน้ํา (ท้ังปริมาณและคุณภาพน้ํา) 
สถิติขอมูลสถานประกอบการท่ีตองตรวจสอบ และสถิติขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีขอมูล
และรายงานท่ีถูกตองในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

(3) รับเร่ืองรองเรียนตางๆ ท่ีเกี่ยวของตามท่ีไดรับมอบหมาย เชน ปญหาคุณภาพน้ํา การบําบัดน้ํา 
เสีย การปรับปรุงคุณภาพน้ํา เปนตน เพ่ือดําเนินการชวยเหลือ หรือแกไขปญหาตามขอ 
รองเรียนใหเกิดประโยชนและความพึงพอใจอยางสูงสุด 

(4) ดําเนินการวิเคราะหคุณภาพน้ําจากแหลงน้ําตางๆ ท่ีมีการรองขอ/รองเรียน หรือมีขอมูลแจง
จากหนวยงานอื่นๆ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการดําเนินการทางใหถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ 
และกฎหมายกับสถานประกอบการตางๆ เพ่ือใหสถานประกอบการตางๆ มีความรับผิดชอบ
และรักษาคุณภาพน้ํา และบําบัดน้ําเสียใหถูกตองตามมาตรฐาน และกฎหมายท่ีบังคับไว 

(5) เฝาระวัง และปรับปรุงคุณภาพน้ําจากแหลงตางๆ ภายในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหพ้ืนท่ีท่ี 
รับผิดชอบมีคุณภาพน้ําท่ีไดมาตรฐาน และเกิดประโยชนแกประชาชนอยางสูงสุด 

(6) ศึกษาคนควาวิจัยงานวิชาการในดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลท่ีจะเปน
ประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพแหลงน้ําและการบําบัดส่ิงปฏิกูลในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
วิเคราะห วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(9) วางแผนปฏิบัติงานในงานวิเคราะห วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขา

ตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามข้ันตอนท่ีถูกตองและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

3.  ดานประสานงาน 
(10) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของกับงานวิเคราะห วิจัย และทดสอบทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืน และมี
ประสิทธิภาพ 

 
4.  ดานบริการ 
(11) ดําเนินการทดลอง เก็บขอมูล วิเคราะห และจัดทํารายงาน การวิจัย และการทดลองตามท่ีมี

การรองขอจากประชาชน หรือหนวยงานตางๆ เพ่ือใหบริการประชาชน และเปนแหลงขอมูล
สําหรับอางอิงในเร่ืองการกําหนดเกณฑหรือมาตรการตางๆ  

(12) จัดฝกอบรม บรรยาย และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการศึกษาดานวิทยาศาสตร เชน การบําบัด 
น้ําเสีย การตรวจสอบคุณภาพน้ํา และการปรับปรุงคุณภาพน้ํา  เปนตน เพ่ือใหผูประกอบการ
และผูท่ีสนใจท่ัวไปมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง รวมท้ังเปนการรณรงครักษาส่ิงแวดลอม  

(13) ใหบริการ คําปรึกษา และคําแนะนําแกผูประกอบการ ประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป และหนวยงาน
ตางๆ เพ่ือแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกี่ยวของและสามารถปรับปรุงการบําบัดส่ิงปฏิกูลหรือของเสีย
ตางๆ ตลอดจนใหการสนับสนุนทางวิชาการใหแกผูประกอบการ ประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป และ
หนวยงานตางๆ ใหสามารถปฏิบัติการวิเคราะหและทดสอบไดถูกตองตามมาตรฐาน 

  
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเคมี เคมีเทคนิค ชีวเคมี เภสัชศาสตร 
ธรณีวิทยา  วิศวกรรมเคมี ปฐพีวิทยา เคมีคัลฟสิกล ฟสิกสคัล หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



���
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิทยาศาสตร  
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิทยาศาสตร 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) รวมกําหนดหลักเกณฑ และมาตรฐานคุณภาพน้ํา และจัดทําขอบัญญัติตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ

เปนมาตรฐานท่ีถูกตองตามขอบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนดไว 
(2) ควบคุม และดูแลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากแหลงน้ําประเภทตางๆ เชน สถาน 

ประกอบการ แหลงน้ําธรรมชาติ และแหลงน้ําตางๆ เปนตน และการบําบัดน้ําเสีย เพ่ือ   
ตรวจสอบ และวิเคราะหคุณภาพน้ําและกระบวนการบําบัดของเสียใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี 
กําหนดไว 

(3) ควบคุม และดูแลการศึกษา การรวบรวม และการจัดทําขอมูลสถิติรายงานดานคุณภาพน้ํา 
(ท้ังปริมาณและคุณภาพน้ํา) สถิติขอมูลสถานประกอบการท่ีตองตรวจสอบ และสถิติขอมูล
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานท่ีถูกตองในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

(4) ควบคุม และดูแลการดําเนินการวิเคราะหคุณภาพน้ําจากแหลงน้ําตางๆ ท่ีมีการรองขอ/
รองเรียน หรือมีขอมูลแจงจากหนวยงานอื่นๆ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการดําเนินการทางให
ถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายกับสถานประกอบการตางๆ เพ่ือใหสถาน
ประกอบการตางๆ มีความรับผิดชอบและรักษาคุณภาพน้ํา และบําบัดน้ําเสียใหถูกตองตาม 
มาตรฐาน และกฎหมายท่ีกําหนดไว 

(5) ควบคุม และดูแลการบําบัดน้ําเสียจากสถานประกอบการ โรงงาน โรงบําบัดน้ําเสีย หรือ จส
สถานท่ีตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือบําบัดน้ําเสียใหอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
และไมสรางใหเกิดมลพิษทางน้ํา 

(6) ควบคุม และดูแลการเฝาระวัง และการปรับปรุงคุณภาพน้ําจากแหลงตางๆ ภายในพ้ืนท่ีท่ี 
รับผิดชอบ เพ่ือใหพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบมีคุณภาพน้ําท่ีไดมาตรฐาน และเกิดประโยชนแก 
ประชาชนอยางสูงสุด 

(7) ควบคุม และดูแลการศึกษา การคนควา และการวิจัยงานวิชาการในดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลท่ีจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพแหลงน้ําและการบําบัดส่ิง 
ปฏิกูลในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(8) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  
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(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานวิเคราะห วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาตางๆ เพ่ือนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(11) วางแผนการวิเคราะห การทดสอบ และการทดลอง รวมท้ังจัดหาอุปกรณการทดลอง และ

รวมกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติตามวิธีการทดลองและการตรวจสอบทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนดลยีในสาขาตางๆ ท่ีถูกตอง และเหมาะสม  เพ่ือใหไดขอมูลจากการวิเคราะห 
การทดสอบ และการทดลองท่ีถูกตอง แมนยํา และตรงตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(12) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของกับงานวิเคราะห วิจัย และทดสอบทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืน และมี
ประสิทธิภาพ 

(13) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ เพ่ือรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงานท่ีสังกัด 

 
4.  ดานบริการ 
(14) ฝกอบรม ใหคําปรึกษาแนะนํา และถายทอดเทคโนโลยีตางๆ แกนักวิชาการ นักศึกษา 

ผูประกอบการ ประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป และหนวยงานตางๆ เกี่ยวกับงานวิเคราะห วิจัย และ
ทดสอบทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาตางๆ เพ่ือใหสามารถวิเคราะหขอมูลและนํา
ขอมูลท่ีไดไปประยุกตใหเกิดประโยชนตอไป 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา    

6 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป กําหนดเวลา 6 ปใหลดเปน 4 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเคมี 
เคมีเทคนิค ชีวเคมี เภสัชศาสตร ธรณีวิทยา  วิศวกรรมเคมี ปฐพีวิทยา เคมีคัลฟสิกล ฟสิกสคัล  
หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 ป
ใหลดเปน 2 ปสําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเคมี เคมีเทคนิค ชีวเคมี 
เภสัชศาสตร ธรณีวิทยา  วิศวกรรมเคมี ปฐพีวิทยา เคมีคัลฟสิกล ฟสิกสคัล  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิทยาศาสตร  
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิทยาศาสตร 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) วางแผนการดําเนินงานดานการวิเคราะห วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน

สาขาตางๆ มี่เกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพ และสอดคลองตาม
แผนงาน เปาหมาย และนโยบายท่ีกําหนดไว 

(2) กําหนดหลักเกณฑ และมาตรฐานคุณภาพน้ํา และจัดทําขอบัญญัติตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปน 
มาตรฐานท่ีถูกตองตามขอบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนดไว 

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากแหลงน้ํา ประเภท
ตางๆ เชน สถาน ประกอบการ แหลงน้ํา ธรรมชาติ แหลงน้ําตางๆ เปนตน และการ บําบัดน้ํา 
เสีย เพ่ือตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพน้ําและกระบวนการบําบัดของเสียใหเปนไปตาม 
มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา และการจัดทําขอมูลสถิติรายงานดาน
คุณภาพน้ํา (ท้ังปริมาณและคุณภาพน้ํา) สถิติขอมูลสถานประกอบการท่ีตองตรวจสอบ และ
สถิติขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีขอมลูและรายงานท่ีถูกตองในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการวิเคราะหคุณภาพน้ําจากแหลงน้ํา 
ตางๆ ท่ีมีการรองขอ/รองเรียน หรือมีขอมูลแจงจากหนวยงานอื่นๆ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการ
ดําเนินการทางใหถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายกับสถานประกอบการตางๆ 
เพ่ือใหสถานประกอบการตางๆ มีความรับผิดชอบและรักษาคุณภาพน้ํา และบําบัดน้ําเสียให 
ถูกตองตาม มาตรฐาน และกฎหมายท่ีกําหนดไว 

(6) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบําบัดน้ําเสียจากสถานท่ีตางๆ เชน สถาน 
ประกอบการ โรงงาน โรงบําบัดน้ําเสีย หรือจากสถานท่ีตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือบําบัด 
น้ําเสียใหอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว และไมสรางใหเกิดมลพิษทางน้ํา 

(7) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเฝาระวัง และการปรับปรุงคุณภาพน้ําจาก 
แหลงตางๆ ภายในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบมีคุณภาพน้ําท่ีไดมาตรฐาน และ 
เกิดประโยชนแกประชาชนอยางสูงสุด 

(8) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษาคนควาวิจัยงานวิชาการในดานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลท่ีจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพแหลงน้ําและการ 
บําบัดส่ิงปฏิกูลในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
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(9) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานการดําเนินงานดานการวิเคราะห วิจัย และทดสอบทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไว
สามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

(10) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(11) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายในหนวยงาน 
และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(12) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
วิเคราะห วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(13) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(14) วางแผน ติดตาม และดูแลการวิเคราะหทดสอบและการศึกษาทดลองของโครงการตางๆ ท่ีไดรับ

มอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองและสรางความพึงพอใจ
ใหแกประชาชน และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(15) สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการจัดการคุณภาพน้ําและการบําบัดส่ิงปฏิกูล 
จากสถานประกอบการ และสถานท่ีตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

(16) กําหนดแผนงาน วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ข้ันตอนการดําเนินงาน และระยะเวลาในการ
บริหารโครงการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานวิเคราะห วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในสาขาตางๆ เพ่ือใหการทํางานเปนไปตามเปาหมายหรือแผนท่ีตั้งไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(17) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ เพ่ือรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน

ท่ีสังกัด 
 
4.  ดานบริการ 
(18) ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับงานดานวิทยาศาสตร เชน การปรับปรุงคุณภาพน้ําและการบําบัด 

ส่ิงปฏิกูล เปนตน แกผูประกอบการ ประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป และหนวยงานตางๆ เพ่ือมีจัดการ
ไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(19) ฝกอบรม สัมมนาทางวิชาการ ถายทอดความรู และเทคโนโลยีตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานวิเคราะห 
วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาตางๆ เพ่ือพัฒนาและใหความรูท่ี
ถูกตอง และมีประโยชนอยางสูงสุดแกผูประกอบการ ประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป และหนวยงาน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตอง

ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิทยาศาสตร  
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิทยาศาสตร 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานวิทยาศาสตรท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) วางแผนงาน กําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอน และแนวทางการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร เพ่ือ
สรางมาตรฐานในการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

(3) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง แกไขปญหาขอขัดของ อุปสรรค และความผิดพลาดตางๆ 
รวมท้ังแนวทางในการปองกันปญหาตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานดาน
วิทยาศาสตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการวิเคราะห วิจัย และทดสอบทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาตางๆ ใหมากข้ึนและสอดคลองกับเปาหมาย และ
นโยบายท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไว 

(4) กําหนดขอบเขต และหลักเกณฑการตรวจสอบ การประเมินผล การประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีประโยชน
อยางสูงสุดใหแกประชาชน และสังคม 

(5) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบให
เหมาะสมกับบุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรแตละคนไดรับ
ลักษณะงานและปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และศักยภาพ และเกิด
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

(6) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(7) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(8) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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(9) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(11) วางแผน และบูรณาการแผนงาน ยุทธศาสตร โครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานวิทยาศาสตร

ในระดับกลยุทธขององคกร ตลอดจนแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผล 
เพ่ือใหงานวิทยาศาสตรบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

(12) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยี นวัตกรรม และองคความรูสมัยใหมมาใชในการ
จัดการคุณภาพน้ําและการบําบัดส่ิงปฏิกูลจากสถานประกอบการตางๆ เพ่ือพ่ิมศักยภาพใน 
การปฏิบัติงาน และสรางประโยชนใหแกประชาชน ชุมชน และสังคมอยางสูงสุด 

(13) กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย และยุทธศาสตรในการบริหารโครงการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
วิทยาศาสตร เพ่ือใหการทํางานเปนไปตามเปาหมาย นโยบาย และแผนท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ติดตอประสานงานกับองคกรเอกชนและภาครัฐ รวมท้ังองคกรตางประเทศตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 
4.  ดานบริการ 
(15) ใหคําแนะนําปรึกษาในฐานะผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรแกผูประกอบการ ประชาชนท่ีสนใจ

ท่ัวไป และหนวยงานตางๆ เพ่ือใหผูประกอบการ ประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป และหนวยงาน
ตางๆ สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยาง
สูงสุด 

(16) ฝกอบรม สัมมนาทางวิชาการ ถายทอดความรู และเทคโนโลยีตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
วิเคราะห วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาตางๆ เพ่ือพัฒนาและให
ความรูท่ีถูกตอง และมีประโยชนอยางสูงสุดแกผูประกอบการ ประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป และ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(17) สงเสริม และสนับสนุนการผลิตคูมือ หรือเอกสารเกี่ยวกับงานดานวิทยาศาสตร เพ่ือชวยให
การเผยแพรประชาสัมพันธและสรางความเขาใจดานวิทยาศาสตรลุลวงไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว
อยางสมบูรณ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
2. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย

จะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การวิทยาศาสตรการแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานวิชาการทางวิทยาศาสตรการแพทยซึ่งมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจชันสูตรโรค การพิสูจนยืนยันเชื้อทางหองปฏิบัติการในสาขา
ตางๆ เชน บักเตรีวิทยา ไวรัสวิทยา พาราสิตวิทยา โลหิตวิทยา ฯลฯ การเพาะเล้ียงเชื้อ การแยกเชื้อ 
ท้ังเชื้อบัคเตรีและไวรัส การผลิตแอนติเจน แอนติเซรุม วัคซีน ทอกซอยด ฯลฯ และสารมาตรฐาน
อื่นๆ ศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับการระบาดของโรค การสรางเสริมภูมิคุมกัน เพ่ือสนับสนุนการ
ปองกันรักษาโรค การตรวจวิเคราะหเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานยา ชีววัตถุ อาหาร เคร่ืองดื่ม 
เคร่ืองสําอาง การจัดทําตํารายาแหงประเทศไทย การตรวจวิเคราะหวัตถุออกฤทธ์ิ ตอจิตประสาท 
สารเสพติด การตรวจวิเคราะหสารพิษชนิดตางๆ จากเลือด ปสสาวะ อวัยวะของผูปวย ผูตายและ
ส่ิงแวดลอม เพ่ือสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยสมุนไพร 
ทางพฤกษาศาสตร เภสัชเวท พฤกษเคมี เภสัชวิทยา ฯลฯ เพ่ือหาสารสําคัญ และทดลองผลิตเปนยา
รักษาโรค สอบเทียบวิธีตรวจวิเคราะห ตรวจชันสูตร รวมท้ังหองปฏิบัติการ และพัฒนาใหมีคุณภาพ
มาตรฐานเปนท่ีเชื่อถือ ตรวจซอม จัดหา บํารุงรักษาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร การวิเคราะหวิจัย และ
การทดลองเกี่ยวกับวิชาการกีฏวิทยา และสัตววิทยาทางแพทย การตรวจสอบเคร่ืองกําเนิดรังสี การ
วัดปริมาณรังสีท่ีใชในทางการแพทย การปฏิบัติงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย ตลอดจนการ
สอน ฝกอบรม นิเทศงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักวิทยาศาสตรการแพทย  ระดับปฏิบัติการ 
  นักวิทยาศาสตรการแพทย  ระดับชํานาญการ 
  นักวิทยาศาสตรการแพทย  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักวิทยาศาสตรการแพทย  ระดับเชี่ยวชาญ 
 
   
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิทยาศาสตรการแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิทยาศาสตรการแพทย 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา คนควา เก็บตัวอยาง ตรวจวิเคราะหสารตางๆ และวิจัยทางชีวเคมีจากชิ้นสวนหรือสาร

ท่ีไดจากรางกายของผูปวย เพ่ือหาสาเหตุความผิดปกติของรางกาย และสาเหตุของการเกิด
โรค อันเปนการสนับสนุนใหการวินิจฉัยโรค และอาการเกิดความถูกตองมากท่ีสุด  

(2) ศึกษา คนควา และทดลองการใชสารตางๆ ความไวตอสารปฏิชีวนะ ผลกระทบขางเคียงจาก
การใชยา โดยอาศัยสัตวทดลอง และการเพาะเชื้อชนิดตางๆ เพ่ือใชในการสรางเซรุม และ
วัคซีนแอนติเจนท่ีใชเปนภูมิคุมกันโรค หรือยารักษาโรค  

(3) ศึกษา คนควา และทดลองเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและอันตรายของจุลชีววิทยา เพ่ือใหมี
ขอมูลในการปองกัน และรักษาโรคหรืออาการผิดปกติตางๆ ท่ีเกิดจากแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต 
หรือจุลชีพอื่นๆ  

(4) ศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยา จําแนกชนิดและหมวดหมู สํารวจความชุกชุม ความสามารถ
ในการนําโรคของพาหะนําโรคชนิดตางๆ รวมท้ังคนควาหาวิธีปองกัน และกําจัดท้ังทางเคมี 
ชีววิธี เพ่ือเปนการชวยในการปองกัน ควบคุม และกําจัดโรคติดตอตางๆ  

(5) รวมวิจัยทางดานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือใหไดองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยีใหมๆ 
ในการปองกัน วินิจฉัย และรักษาโรคตางๆ ไดอยางถูกตอง 

(6) บํารุงรักษาเคร่ืองมือท่ีใชในการทํางานตางๆ เพ่ือใหเคร่ืองมือเหลานั้นสามารถทํางานได
อยางดี อันจะสงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(7) ศึกษา คนควา และติดตามเทคโนโลยีดานเวชศาสตรธนาคารเลือด เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
งานดานเวชศาสตรธนาคารเลือดใหมีมาตรฐาน สามารถบริการผูปวยไดอยางรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

(8) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และจัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือใหมีขอมูล เอกสาร และรายงานท่ีมีความถูกตอง 
ครบถวน และเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
2.  ดานแผนงาน 
(11) วางแผนการดําเนินงานดานวิทยาศาสตรการแพทยตามท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหการ

ดําเนินงานดานวิทยาศาสตรการแพทยเปนไปอยางมีระบบ และสอดคลองตามแผนงาน และ
เปาหมายของหนวยงานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 
3.  ดานประสานงาน 
(12) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานการควบคุมสารเคมี การปองกันโรคติดตอ 

และการทดลองดานวิทยาศาสตรการแพทยตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 
4.  ดานบริการ 
(13) ใหคําปรึกษา และคําแนะนําดานการควบคุม และการปองกันสารเคมีท่ีมากับอาหารและวัตถุ

ตางๆ ในชีวิตประจําวัน รวมท้ังพาหะหรือสาเหตุของการเกิดโรคหรือโรคติดตอใหแก
หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังประชาชนผูสนใจท่ัวไป เพ่ือใหมีความรู ความ
เขาใจ และสามารถปองกันตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางเทคนิคการแพทย  เคมี วิทยาศาสตร การแพทย  
วิทยาศาสตรการอาหาร วิทยาศาสตรท่ัวไป พฤกษศาสตร ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา ฟสิกส 
การแพทย เภสัชศาสตร  สัตววิทยา  วิทยาศาสตรสาขากีฏวิทยา  วิทยาศาสตรสาขาชีววิทยา  
วิทยาศาสตรสาขาการจัดการศัตรูพืช  การเกษตร  คณิตศาสตร  ฟสิกสรังสี  อาชีวอนามัย  
วิศวกรรมสุขาภิบาล  รังสีเทคนิค  หรือทางอื่นท่ี  ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิทยาศาสตรการแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิทยาศาสตรการแพทย 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการศึกษา การคนควา การเก็บตัวอยาง การตรวจวิเคราะหสารตางๆ และ

การวิจัยทางชีวเคมีจากชิ้นสวนหรือสารท่ีไดจากรางกายของผูปวย เพ่ือหาสาเหตุความ
ผิดปกติของรางกาย และสาเหตุของการเกิดโรค อันเปนการสนับสนุนใหการวินิจฉัยโรค และ
อาการเกิดความถูกตองมากท่ีสุด  

(2) ควบคุม และดูแลการศึกษา การคนควา และการทดลองการใชสารตางๆ ความไวตอสาร
ปฏิชีวนะ ผลกระทบขางเคียงจากการใชยา โดยอาศัยสัตวทดลอง และการเพาะเชื้อชนิด
ตางๆ เพ่ือใชในการสรางเซรุม และวัคซีนแอนติเจนท่ีใชเปนภูมิคุมกันโรค หรือยารักษาโรค  

(3) ควบคุม และดูแลการศึกษา การคนควา การเพาะเชื้อ และการทดลองเกี่ยวกับการ
เจริญเติบโตและอันตรายของจุลชีววิทยา เพ่ือใหมีขอมูลในการปองกัน และการรักษาโรคหรือ
อาการผิดปกติตางๆ ท่ีเกิดจากแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต หรือจุลชีพอื่นๆ  

(4) ควบคุม และดูแลการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยา การจําแนกชนิดและหมวดหมู การ
สํารวจความชุกชุม และความสามารถในการนําโรคของพาหะนําโรคชนิดตางๆ รวมท้ังการ
คนควาหาวิธีปองกัน และการกําจัดท้ังทางเคมี ชีววิธี เพ่ือเปนการชวยในการปองกัน ควบคุม 
และกําจัดโรคติดตอตางๆ  

(5) ควบคุม และดูแลการบํารุงรักษาเคร่ืองมือท่ีใชในการทํางานตางๆ เพ่ือใหเคร่ืองมือเหลานั้น
สามารถทํางานไดอยางดอีันจะสงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(6) ควบคุม และดูแลการศึกษา การคนควา และการติดตามเทคโนโลยีดานเวชศาสตรธนาคาร
เลือด เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงงานดานเวชศาสตรธนาคารเลือดใหมีมาตรฐาน สามารถ
บริการผูปวยไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

(7) ควบคุม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห การวิจัย และการจัดทําขอมูล เอกสาร และ
รายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือใหมีขอมูล 
เอกสาร และรายงานท่ีมีความถูกตอง ครบถวน และเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนา
งานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(8) ควบคุม ดูแล และวิจัยทางดานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือใหไดองคความรู นวัตกรรม 
เทคโนโลยีใหมๆ ในการปองกัน วินิจฉัย และรักษาโรคตางๆ ไดอยางถูกตอง 
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(9) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(12) วางแผนการดําเนินงานดานวิทยาศาสตรการแพทยตามท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหการ

ดําเนินงานดานวิทยาศาสตรการแพทยเปนไปอยางมีระบบ และสอดคลองตามแผนงาน และ
เปาหมายของหนวยงานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

(13) วางแผนการใชงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากรท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพ่ือใหสามารถ
ใชงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากรไดอยางคุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานการควบคุมสารเคมี การปองกันโรคติดตอ 

และการทดลองดานวิทยาศาสตรการแพทยตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 
4.  ดานบริการ 
(15) ใหคําปรึกษา และคําแนะนําดานการควบคุม การปองกันสารเคมีท่ีมากับอาหารและวัตถุ

ตางๆ ในชีวิตประจําวัน รวมท้ังพาหะหรือสาเหตุของการเกิดโรคหรือโรคติดตอใหแก
หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังประชาชนผูสนใจท่ัวไป เพ่ือใหมีความรู ความ
เขาใจ และสามารถปองกันตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม  

(16) ใหบริการทางวิชาการ และสนับสนุนการถายทอดองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ใหมๆ แกบุคคลตางๆ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทยประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

และ 
2. ไดดํารงตําแหนงระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป  โดยจะตองปฏิบัติ

ราชการเกี่ยวกับงานวิชาการวิทยาศาสตรการแพทยหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 
ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูท่ีไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทาง
เทคนิคการแพทย จุลชีววิทยา ชีววิทยา  ชีวเคมี เคมี เคมีวิเคราะห เคมีการอาหาร เภสัชศาสตร 
พฤกษศาสตร  เภสัชวิเคราะห เภสัชวิทยา  เภสัชกรรม  เภสัชเคมี  พิษวิทยา  ฟสิกสเคมี  ฟสิกส
รังสี วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรท่ัวไป วิทยาศาสตรการอาหาร  จุลชีววิทยาการอาหาร 
พยาธิวิทยาคลีนิค พยาธิชีววิทยา พาราสิตวิทยา อิมมูโนวิทยา ฟสิกส   ฟสิกสการแพทย อายุร
ศาสตรเขตรอน  สรีรวิทยา นิติวิทยาศาสตร พันธุศาสตร เทคโนโลยีชีวภาพ เภสัชศาสตร สัตว
วิทยาวิทยาศาสตรสาขากีฏวิทยา กีฏวิทยาการเกษตร วิทยาศาสตร ท่ีใชในการเกษตร  
วิทยาศาสตรสาขาชีววิทยา คณิตศาสตร ฟสิกสรังสี ฟสิกสสุขภาพ นิวเคลียรฟสิกส นิวเคลียร
เทคโนโลยี อาชีววิทยา  วิศวกรรมสุขาภิบาล  รังสีเทคนิค หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ไดหรือไดรับปริญญาทางแพทยศาสตร  หรือเทียบไดไมต่ํากวา
นี้  (ซึ่งอาจไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา) หรือสัตวแพทยศาสตร 
หรือไดรับปริญญาทางสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ท่ีมีพ้ืน
ความรูทางแพทยศาสตร  หรือสัตวแพทยศาสตร) และกําหนดเวลา 6 ปใหลดเปน 2 ปสําหรับผูท่ี
ไดรับปริญญาเอกทาง จุลชีววิทยา ชีวเคมี พยาธิวิทยาคลีนิค  พยาธิชีววิทยา อิมมูโนวิทยา เวช
ศาสตร อายุรศาสตรเขตรอน ฟสิกส เคมี เคมีวิเคราะห พิษวิทยา จุลชีววิทยา ทางอาหาร อาหาร
เคมี เภสัชศาสตร  พฤกษเคมี  สาธารณสุขศาสตร  (ท่ีมีพ้ืนความรูทางแพทยศาสตร) 
วิทยาศาสตรสาขากีฏวิทยา วิทยาศาสตรสาขาชีววิทยา ฟสิกสรังสี หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิทยาศาสตรการแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิทยาศาสตรการแพทย 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การคนควา การเก็บตัวอยาง การ

ตรวจวิเคราะหสารตางๆ และการวิจัยทางชีวเคมีจากชิ้นสวนหรือสารท่ีไดจากรางกายของ
ผูปวย เพ่ือหาสาเหตุความผิดปกติของรางกาย และสาเหตุของการเกิดโรค อันเปนการ
สนับสนุนใหการวินิจฉัยโรค และอาการเกิดความถูกตองมากท่ีสุด  

(2) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การคนควา และการทดลองการใช
สารตางๆ ความไวตอสารปฏิชีวนะ ผลกระทบขางเคียงจากการใชยา โดยอาศัยสัตวทดลอง 
และการเพาะเชื้อชนิดตางๆ เพ่ือใชในการสรางเซรุม และวัคซีนแอนติเจนท่ีใชเปนภูมิคุมกัน
โรค หรือยารักษาโรค  

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การคนควา การเพาะเชื้อ และการ
ทดลองเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและอันตรายของจุลชีววิทยา เพ่ือใหมีขอมูลในการปองกัน 
และการรักษาโรคหรืออาการผิดปกติตางๆ ท่ีเกิดจากแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต หรือจุลชีพอื่นๆ  

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยา การจําแนก
ชนิดและหมวดหมู การสํารวจความชุกชุม และความสามารถในการนําโรคของพาหะนําโรค
ชนิดตางๆ รวมท้ังการคนควาหาวิธีปองกัน และการกําจัดท้ังทางเคมี ชีววิธี เพ่ือเปนการชวย
ในการปองกัน ควบคุม และกําจัดโรคติดตอตางๆ  

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบํารุงรักษาเคร่ืองมือท่ีใชในการทํางานตางๆ 
เพ่ือใหเคร่ืองมือเหลานั้นสามารถทํางานไดอยางดีอันจะสงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

(6) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การคนควา และการติดตาม
เทคโนโลยีดานเวชศาสตรธนาคารเลือด เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงงานดานเวชศาสตรธนาคาร
เลือดใหมีมาตรฐาน สามารถบริการผูปวยไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

(7) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห การวิจัย และการจัดทํา
ขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการแพทย 
เพ่ือใหมีขอมูล เอกสาร และรายงานท่ีมีความถูกตอง ครบถวน และเปนประโยชนในการ
ปรับปรุง และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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(8) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือให
ไดองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยีใหมๆ ในการปองกัน วินิจฉัย และรักษาโรคตางๆ ได
อยางถูกตอง 

(9) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานวิทยาศาสตรการแพทยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจ
วาระบบงานท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

(10) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(11) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(12) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(13) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกจิท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(14) วางแผนการดําเนินงานดานวิทยาศาสตรการแพทยตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการ

ดําเนินงานดานวิทยาศาสตรการแพทยเปนไปอยางมีระบบ และสอดคลองตามแผนงาน และ
เปาหมายของหนวยงานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

(15) วางแผนการใชงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากรท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพ่ือใหสามารถ
ใชงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากรไดอยางคุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(16) วางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดการพัฒนาและมี
ความชํานาญงานมากข้ึนอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานวิทยาศาสตรการแพทย
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(17) วางแผนและพัฒนารูปแบบการวิจัยตางๆ ดานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือคิดคนวิธีการ
ใหมๆ อันจะชวยใหการทํางานมีประสิทธิผลมากข้ึน 

 
3.  ดานประสานงาน 
(18) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานการควบคุมสารเคมี การปองกันโรคติดตอ 

และการทดลองดานวิทยาศาสตรการแพทยตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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(19) เขารวมประชุมกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือเปนการ
แลกเปล่ียนขอมูล ความรู และเทคโนโลยีตางๆ ระหวางกัน อันจะสงผลใหการทํางานมี
ประสิทธิผลมากข้ึน 

 
4.  ดานบริการ 
(20) ใหคําปรึกษา และคําแนะนําดานการควบคุม การปองกันสารเคมีท่ีมากับอาหารและวัตถุ

ตางๆ ในชีวิตประจําวัน รวมท้ังพาหะหรือสาเหตุของการเกิดโรคหรือโรคติดตอใหแก
หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังประชาชนผูสนใจท่ัวไป เพ่ือใหมีความรู ความ
เขาใจ และสามารถปองกันตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม  

(21) ใหบริการทางวิชาการ และสนับสนุนการถายทอดองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ใหมๆ แกบุคคลตางๆ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทยประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ 

และ 
2. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดย

จะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การวิทยาศาสตรการแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิทยาศาสตรการแพทย 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานวิทยาศาสตรการแพทยท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของ
หนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(2) วางแผนงาน กําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอน และแนวทางการปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตร
การแพทย เพ่ือสรางมาตรฐานในการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเปนท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป 

(3) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง แกไขปญหาขอขัดของ อุปสรรค และความผิดพลาดตางๆ 
รวมท้ังแนวทางในการปองกันปญหาตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานดาน
วิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของ
หนวยงานใหมากข้ึนและสอดคลองกับเปาหมาย และนโยบายท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนดไว 

(4) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานวิทยาศาสตร
การแพทย เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรง
ตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(5) กําหนดขอบเขต และหลักเกณฑการตรวจสอบ การประเมินผล การประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
มีประโยชนอยางสูงสุดใหแกประชาชน และสังคม 

(6) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบให
เหมาะสมกับบุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรแตละคนไดรับ
ลักษณะงานและปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และศักยภาพ และเกิด
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

(7) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(8) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(9) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(10) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(12) วางแผนการดําเนินงานดานวิทยาศาสตรการแพทยตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการ

ดําเนินงานดานวิทยาศาสตรการแพทยเปนไปอยางมีระบบ และสอดคลองตามแผนงาน และ
เปาหมายของหนวยงานท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

(13) วางแผนการใชงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากรท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพ่ือใหสามารถ
ใชงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลกรไดอยางคุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(14) วางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดการพัฒนาและมี
ความชํานาญงานมากข้ึนอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานวิทยาศาสตรการแพทย
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(15) วางแผนและพัฒนารูปแบบการวิจัยตางๆ ดานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือคิดคนวิธีการ
ใหมๆ อันจะชวยใหการทํางานมีประสิทธิผลมากข้ึน 

 
3.  ดานประสานงาน 
(16) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานการควบคุมสารเคมี การปองกันโรคติดตอ 

และการทดลองดานวิทยาศาสตรการแพทยตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

(17) เขารวมประชุมกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือเปนการ
แลกเปล่ียนขอมูล ความรู และเทคโนโลยีตางๆ ระหวางกันอันจะสงผลใหการทํางานมี
ประสิทธิผลมากข้ึน 
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4.  ดานบริการ 
(18) ใหคําปรึกษา และคําแนะนําดานการควบคุม การปองกันสารเคมีท่ีมากับอาหารและวัตถุ

ตางๆ ในชีวิตประจําวัน รวมท้ังพาหะหรือสาเหตุของการเกิดโรคหรือโรคติดตอใหแก
หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังประชาชนผูสนใจท่ัวไป เพ่ือใหมีความรู ความ
เขาใจ และสามารถปองกันตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม  

(19) ใหบริการทางวิชาการ และสนับสนุนการถายทอดองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ใหมๆ แกบุคคลตางๆ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(20) สงเสริม และสนับสนุนการผลิตคูมือ หรือเอกสารเกี่ยวกับดานวิทยาศาสตรการแพทย 
ตลอดจนสนับสนุนการจัดอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือชวยให
การเผยแพรประชาสัมพันธและสรางความเขาใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการแพทยใหลุลวงไปสู
เปาหมายท่ีตั้งไวอยางสมบูรณ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิทยาศาสตรการแพทยประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ 

และ 
2. ดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย

จะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การสังคมสงเคราะห  
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษา การสํารวจ การสัมภาษณ การสอบประวัติ และการวิเคราะหขอมูล ปญหา 
ขอเท็จจริง และสาเหตุตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังดําเนินการใหคําปรึกษา คําแนะนํา ความรู  
การบริการ ความชวยเหลือ การแกไขปญหา และดําเนินการสังคมสงเคราะหในดานตางๆ ท่ีถูกตอง 
และเหมาะสมตามหลักการสังคมสงเคราะหแกผูดอยโอกาสทางสังคม หรือผูมีปญหาทางสังคมตางๆ 
เชน เด็ก วัยรุน คนชรา คนขอทาน โสเภณี ผูตองขัง ผูปวย คนพิการและทุพพลภาพ และประชาชน
ท่ัวไปท่ีไมสามารถจะแกไขปญหาของตัวเองและครอบครัว ผูประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือ 
ผูตกทุกขไดยากในกรณีตางๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนตอชุมชน และสังคมโดยสวนรวม เพ่ือให
ผูรับการสงเคราะหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และสามารถพ่ึงตนเองในสังคมไดอยางมีความสุข และปฏิบัติ
หนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักสังคมสงเคราะห  ระดับปฏิบัติการ 
  นักสังคมสงเคราะห  ระดับชํานาญการ 
  นักสังคมสงเคราะห  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักสังคมสงเคราะห  ระดับเชี่ยวชาญ 
 
   
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสังคมสงเคราะห 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักสังคมสงเคราะห 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) รวบรวม ศึกษา สัมภาษณ สอบประวัติ และวิเคราะหขอมูล ปญหา ขอเท็จจริง และสาเหตุ

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับผู รับการสงเคราะห เพ่ือประกอบการพิจารณาใหการสงเคราะห
ชวยเหลือและการใหบริการไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

(2) ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ความรู  การบริการ ความชวยเหลือ การแกไขปญหา และ
ดําเนินการสังคมสงเคราะหในดานตางๆ ท่ีถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับปญหาและ
ตรงตามความตองการของผูรับการสงเคราะห เพ่ือใหผูรับการสงเคราะหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
สามารถพ่ึงพาตนเองได และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

(3) สํารวจ ศึกษา วิเคราะห และวิจัยสภาพปญหาทางสังคม ชุมชน และผูดอยโอกาสทางสังคม 
ตางๆ เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการแกไขปญหาดานสังคมสงเคราะหไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม และสอดคลองกับสภาพปญหาอยางแทจริง  

(4) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิต และจัดสวัสดิการตางๆ แกผูรับการสงเคราะห เพ่ือให
ผูรับการสงเคราะหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ไดรับสวัสดิการท่ีเหมาะสม สามารถพ่ึงพาตนเองได 
และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

(5) ติดตอและประสานงานเพ่ือการสังคมสงเคราะหตางๆ เชน การประสานความชวยเหลือ การ
ประสานความรวมมือ เปนตน กับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกองคกร 
เพ่ือสนับสนุนใหงานสังคมสงเคราะหเปนไปอยางราบร่ืน และสามารถใหการชวยเหลือผูรับ
การสงเคราะหไดอยางถูกตอง เหมาะสม และทันตามเวลาท่ีกําหนดไว 

(6) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานสังคมสงเคราะห เพ่ือใหสามารถใหบริการ ความชวยเหลือ และดําเนินการ
ดานสังคมสงเคราะหตางๆ ไดอยางถูกตอง และสอดคลองตามแผนงาน เปาหมาย และ
นโยบายของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

(7) จัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานสังคมสงเคราะห เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปน
ประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานสังคมสงเคราะหใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสังคมสงเคราะห เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานแผนงาน 
(10) วางแผนการปฏิบัติงานดานการสังคมสงเคราะหตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองตามแผนงาน และนโยบายของหนวยงาน 
(11) เสนอแนะขอมูล แนวทาง และวิธีการตางๆ ประกอบการวางแผนงานดานการสังคม

สงเคราะห เพ่ือเปนประโยชนตอการวางแผนงาน การกําหนดแผนการ แนวทาง หลักเกณฑ 
หรือมาตรการตางๆ ของหนวยงาน 

 
3.  ดานประสานงาน 
(12) ประสานงานดานการสังคมสงเคราะหกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานการสังคมสงเคราะหใหเปนไปอยางราบร่ืน และแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด
ไว 

 
4.  ดานบริการ 
(13) ใหคําปรึกษา แนะนํา และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะหแกหนวยงานตางๆ 

และประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

 ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสังคมสงเคราะหศาสตร สังคมวิทยา จิตวิทยา 
หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสังคมสงเคราะห 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักสังคมสงเคราะห 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการรวบรวม การศึกษา การสัมภาษณ การสอบประวัติ และการวิเคราะห

ขอมูล ปญหา ขอเท็จจริง และสาเหตุตางๆ ท่ีเกี่ย วของกับผู รับการสงเคราะห เ พ่ือ
ประกอบการพิจารณาใหการสงเคราะหชวยเหลือและการใหบริการไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 

(2) ควบคุม และดูแลการใหคําปรึกษา คําแนะนํา ความรู การบริการ ความชวยเหลือ การแกไข
ปญหา และการดําเนินการสังคมสงเคราะหในดานตางๆ ท่ีถูกตอง เหมาะสม และสอดคลอง
กับปญหาและตรงตามความตองการของผูรับการสงเคราะห เพ่ือใหผูรับการสงเคราะหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

(3) ควบคุม และดูแลการสํารวจ การศึกษา การวิเคราะห และการวิจัยสภาพปญหาทางสังคม 
ชุมชน และผูดอยโอกาสทางสังคมตางๆ เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการแกไขปญหา
ดานสังคมสงเคราะหไดอยางถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับสภาพปญหาอยางแทจริง  

(4) ควบคุม และดูแลการสงเสริม การสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดสวัสดิการ
ตางๆ แกผูรับการสงเคราะห เพ่ือใหผูรับการสงเคราะหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ไดรับสวัสดิการ
ท่ีเหมาะสม สามารถพ่ึงพาตนเองได และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

(5) ควบคุม และดูแลการติดตอและการประสานงานเพ่ือการสังคมสงเคราะหตางๆ เชน การ
ประสานความชวยเหลือ การประสานความรวมมือ เปนตน กับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
ท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือสนับสนุนใหงานสังคมสงเคราะหเปนไปอยางราบร่ืน และ
สามารถใหการชวยเหลือผูรับการสงเคราะหไดอยางถูกตอง เหมาะสม และทันตามเวลาท่ี
กําหนดไว 

(6) ควบคุม และดูแลการศึกษา การรวบรวม การวิเคราะห และการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 
แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานสังคมสงเคราะห เพ่ือใหสามารถ
ใหบริการ ความชวยเหลือ และดําเนินการดานสังคมสงเคราะหตางๆ ไดอยางถูกตอง และ
สอดคลองตามแผนงาน เปาหมาย และนโยบายของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

(7) ควบคุม และดูแลการจัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานสังคม
สงเคราะห เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานสังคม
สงเคราะหใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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(8) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสังคมสงเคราะห เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(11) วางแผนการจัดทําโครงการ กิจกรรม และงบประมาณในการดําเนินการสังคมสงเคราะห

เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ไมซ้ําซอน และอยูในงบประมาณท่ีกําหนดไว 
(12) พัฒนาและวางแผนมาตรฐานงานบริการสังคมสงเคราะหใหสอดคลองกับสถานการณ เพ่ือ

เปนประโยชนตอการกําหนดแผนงาน แนวทาง นโยบาย หลักเกณฑ หรือมาตรการตางๆ 
ของหนวยงาน 

(13) เสนอแนะวิธีการแกไขและปรับปรุงงานสังคมสงเคราะห เพ่ือใหสามารถฟนฟู ชวยเหลือ และ
ใหบริการแกผูรับการสงเคราะหไดอยางมีประสิทธิภาพข้ึน 

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานการสังคมสงเคราะหกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานการสังคมสงเคราะหใหเปนไปอยางราบร่ืน และแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด
ไว 

 
4.  ดานบริการ 
(15) ใหคําปรึกษา แนะนํา และเผยแพรความรูเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะหแกหนวยงานตางๆ 

และประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
(16) จัดบริการทางสังคมสงเคราะหและบริการทางสังคมอื่นๆ เพ่ือฟนฟู และชวยเหลือผูรับการ

สงเคราะหและครอบครัวใหสามารถอยูในสังคมไดอยางปกติ 
(17) จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางดานสังคมสงเคราะหแกบุคลากร และ

ประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหการเกิดความรูและความเขาใจท่ีถูกตองในเร่ืองการสังคม
สงเคราะห 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะหประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 
ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 
ป กําหนด 6 ป ใหลดเปน 4 ปสําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสังคม
สงเคราะหศาสตร  สังคมวิทยา จิตวิทยา  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนด 6 ป ใหลดเปน 2 ปสําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไม
ต่ํากวานี้ทางสังคมสงเคราะหศาสตร  สังคมวิทยา จิตวิทยา  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสังคมสงเคราะห 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักสังคมสงเคราะห 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การสัมภาษณ การสอบประวัติ และ

การวิเคราะหขอมูล ปญหา ขอเท็จจริง และสาเหตุตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับผูรับการสงเคราะห 
เพ่ือประกอบการพิจารณาใหการสงเคราะหชวยเหลือและการใหบริการไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 

(2) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใหคําปรึกษา คําแนะนํา ความรู การบริการ 
ความชวยเหลือ การแกไขปญหา และการดําเนินการสังคมสงเคราะหในดานตางๆ ท่ีถูกตอง 
เหมาะสม และสอดคลองกับปญหาและตรงตามความตองการของผูรับการสงเคราะห เพ่ือให
ผูรับการสงเคราะหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได และอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสํารวจ การศึกษา การวิเคราะห และการวิจัย
สภาพปญหาทางสังคม ชุมชน และผูดอยโอกาสทางสังคม ตางๆ เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปน
ประโยชนในการแกไขปญหาดานสังคมสงเคราะหไดอยางถูกตอง เหมาะสม และสอดคลอง
กับสภาพปญหาอยางแทจริง  

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสงเสริม การสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการจัดสวัสดิการตางๆ แกผูรับการสงเคราะห เพ่ือใหผูรับการสงเคราะหมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน ไดรับสวัสดิการท่ีเหมาะสม สามารถพ่ึงพาตนเองได และอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการติดตอและการประสานงานเพ่ือการสังคม
สงเคราะหตางๆ เชน การประสานความชวยเหลือ การประสานความรวมมือ เปนตน กับ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือสนับสนุนใหงานสังคม
สงเคราะหเปนไปอยางราบร่ืน และสามารถใหการชวยเหลือผูรับการสงเคราะหไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม และทันตามเวลาท่ีกําหนดไว 

(6) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การรวบรวม การวิเคราะห และการ
จัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานสังคมสงเคราะห 
เพ่ือใหสามารถใหบริการ ความชวยเหลือ และดําเนินการดานสังคมสงเคราะหตางๆ ไดอยาง
ถูกตอง และสอดคลองตามแผนงาน เปาหมาย และนโยบายของหนวยงานท่ีกําหนดไว 
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(7) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของดานสังคมสงเคราะห เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางาน
ดานสังคมสงเคราะหใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(8) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานสังคมสงเคราะหท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา
ระบบงานท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
ความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

(9) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(10) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสังคมสงเคราะห เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(13) จัดระบบและแผนการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 
(14) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบายการพัฒนางานดานสังคมสงเคราะห 

เพ่ือใหสามารถวางแผนการดําเนินโครงการ กิจกรรม และแนวทางการปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) กําหนดแนวทางการพัฒนาและวางแผนงานดานสังคมสงเคราะห เพ่ือใหมีแนวทาง และ
แผนงานท่ีสอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย และกลยุทธท่ีองคกรกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(16) ประสานงานดานการสังคมสงเคราะหกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานการสังคมสงเคราะหใหเปนไปอยางราบร่ืน และแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด
ไว 

 
4.  ดานบริการ 
(17) เปนวิทยากร ใหคําปรึกษา คําแนะนํา เผยแพรขอมูลขาวสาร และอบรมความรูดานสังคม

สงเคราะหแกหนวยงานตางๆ และประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(18) ผลิต และจัดทําคูมือเอกสารทางวิชาการ และตําราท่ีเกี่ยวของดานสังคมสงเคราะห เพ่ือ
ถายทอดขอมูล ความรู และความเขาใจท่ีถูกตองแกบุคลากร และประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะหประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 
ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 
ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสังคมสงเคราะห 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักสังคมสงเคราะห 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานสังคมสงเคราะหท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานสังคม
สงเคราะห เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรง
ตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน
สังคมสงเคราะห เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับการสงเคราะห ประชาชน ชุมชน และสังคม 

(4) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานสังคมสงเคราะห เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และสามารถใหบริการดานสังคมสงเคราะหแกผูรับการสงเคราะหไดอยางสอดคลอง
กับความตองการและปญหาอยางแทจริง 

(5) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบให
เหมาะสมกับบุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรแตละคนไดรับ
ลักษณะงานและปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และศักยภาพ และเกิด
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

(6) บริหารจดัการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(7) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(8) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

(9) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(11) วางแผนงาน ข้ันตอน กระบวนการ และแนวทางการดําเนินดานสังคมสงเคราะห เพ่ือ

สนับสนุนใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปตามแผนงาน ระยะเวลา และวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) วางแผนการใชงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากรท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพ่ือใหสามารถ
ใชงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลกรไดอยางคุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(13) วางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดการพัฒนาและมี
ความชํานาญงานมากข้ึนอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานสังคมสงเคราะหใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานสังคมสงเคราะหกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือให

การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคหลักท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(15) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานตางๆ รวมท้ังท่ีประชุมท้ังภายในและภายนอก
องคกร เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

 
4.  ดานบริการ 
(16) ใหบริการทางวิชาการ และสนับสนุนการถายทอดองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ใหมๆ แกบุคคลตางๆ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(17) สงเสริม และสนับสนุนการผลิตคูมือ หรือเอกสารเกี่ยวกับดานสังคมสงเคราะห ตลอดจน
สนับสนุนการจัดอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห เพ่ือชวยใหการเผยแพร
ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจดานสังคมสงเคราะหลุลวงไปสูเปาหมายท่ีตั้งไวอยาง
สมบูรณ 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักสังคมสงเคราะหประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การสันทนาการ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางดานสันทนาการ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการคิดคน การออกแบบ การจัดทํา และการพัฒนาโครงการ และกิจกรรมสันทนาการตางๆ 
ท่ีสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุ และประชาชนท่ัวไปไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
และเกิดสุขภาวะท่ีดี เชน โครงการแขงขันกีฬา โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย โครงการฝกทักษะ
ทางดานกีฬา เปนตน รวมท้ังติดตอประสานงานดานกิจกรรมสันทนาการกับหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนเผยแพรขอมูลขาวสาร ถายทอดความรู และฝกอบรมตางๆ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักวิชาการสันทนาการ  ระดับปฏิบัติการ 
  นักวิชาการสันทนาการ  ระดับชํานาญการ 
  นักวิชาการสันทนาการ  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักวิชาการสันทนาการ  ระดับเชี่ยวชาญ 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสันทนาการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการสันทนาการ 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ดําเนินการ และจัดทําโครงการ และกิจกรรมดานสันทนาการตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุ และประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบไดใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน และเกิดสุขภาวะท่ีดี 

(2) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานสันทนาการ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินการดานสันทนาการ
เปนไปอยางถูกตอง และสอดคลองตามแผนงาน เปาหมาย และนโยบายของหนวยงานท่ี
กําหนดไว 

(3) ศึกษา วิเคราะห ประมวล และสรุปผลขอมูล สถานการณ และปญหาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมดานสันทนาการตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผน
งานและจัดทําแผนงานดานการพัฒนาคุณภาพงานสันทนาการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

(4) จัดทําเอกสาร และสรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานสันทนาการ เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปน
ประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางาน โครงการ และกิจกรรมดานสันทนาการใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

(5) เสนอแนะความคิดเห็น และรวมคิดคน สรางสรรคหัวขอ ประเด็น โครงการ และกิจกรรม
ดานสันทนาการตางๆ ท่ีนาสนใจ เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาและวางแผนโครงการ และ
กิจกรรมดานสันทนาการตางๆ ของหนวยงานท่ีสอดคลองกับความตองการของนักเรียน 
นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุ และประชาชนท่ัวไป และเกิดประโยชนอยางแทจริง 

(6) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสันทนาการ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(7) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(8) วางแผนการทํางานดานสันทนาการตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือรวมดําเนินการวางแผนการ

ทํางานของหนวยงาน โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานดาน
สันทนาการเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
3.  ดานประสานงาน 
(9) ประสานงานดานสันทนาการกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานสันทนาการใหเปนไปอยางราบร่ืน และแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว 
 
4.  ดานบริการ 
(10) ใหคําแนะนํา บริการ และเผยแพรความรูทางวิชาการเบ้ืองตนดานสันทนาการแกนักเรียน 

นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุ ประชาชนท่ัวไป และหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก 
เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชาท่ี ก.ถ. รับรองหรือทางอื่นท่ี  ก.ถ. กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสันทนาการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการสันทนาการ 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการดําเนินการ และการจัดทําโครงการ และกิจกรรมดานสันทนาการตางๆ 

ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุ และประชาชนท่ัวไปใน
พ้ืนท่ีท่ีรับผดิชอบไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และเกิดสุขภาวะท่ีดี 

(2) ควบคุม และดูแลการศึกษา การรวบรวม การวิเคราะห และการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 
แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานสันทนาการ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
ใหการดําเนินการดานสันทนาการเปนไปอยางถูกตอง และสอดคลองตามแผนงาน 
เปาหมาย และนโยบายของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

(3) ควบคุม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห การประมวล และการสรุปผลขอมูล สถานการณ 
และปญหาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมดานสันทนาการตางๆ 
เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนงานและจัดทําแผนงานดานการพัฒนาคุณภาพงานสันทนาการ
ใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากข้ึน 

(4) ควบคุม และดูแลการจัดทําเอกสาร และการสรุปรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานสันทนาการ 
เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางาน โครงการ และกิจกรรมดาน
สันทนาการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(5) คิดคน ออกแบบ และสรางสรรคหัวขอ ประเด็น โครงการ และกิจกรรมดานสันทนาการตางๆ 
ท่ีนาสนใจ เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาและวางแผนโครงการ และกิจกรรมดานสันทนา
การตางๆ ของหนวยงานท่ีสอดคลองกับความตองการของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน 
ผูสูงอายุ และประชาชนท่ัวไป และเกิดประโยชนอยางแทจริง 

(6) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสันทนาการ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานแผนงาน 
(9) วางแผนการทํางานดานสันทนาการตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือรวมดําเนินการวางแผนการ

ทํางานของหนวยงาน โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานดานสันทนาการเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ี
กําหนดไว 

(10) เสนอแนะขอมูล แนวทาง และวิธีการตางๆ ประกอบการวางแผนงานดานการสันทนาการ 
เพ่ือเปนประโยชนตอการวางแผนงาน การกําหนดแผนการ แนวทาง หลักเกณฑ หรือ
มาตรการตางๆ ของหนวยงาน 

 
3.  ดานประสานงาน 
(11) ประสานงานดานสันทนาการกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานสันทนาการใหเปนไปอยางราบร่ืน และแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว 
 
4.  ดานบริการ 
(11) ใหคําแนะนํา บริการ และเผยแพรความรูทางวิชาการเบ้ืองตนดานสันทนาการแกนักเรียน 

นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุ ประชาชนท่ัวไป และหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก 
เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน 

(12) จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางดานสันทนาการแกบุคลากร และ
ประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหการเกิดความรูและความเขาใจท่ีถูกตองในงานสันทนาการ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสันทนาการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา  6  
ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสันทนาการ งานกีฬา  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1  ป กําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 4 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบเทาไดไม
ต่ํากวานี้ในทุกสาขาท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และ
กําหนดเวลา 6 ป  ใหลดเปน 2 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ท่ี ก.ถ.
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสันทนาการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการสันทนาการ 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการ และการจัดทําโครงการ และ

กิจกรรมดานสันทนาการตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา เยาวชน 
ผูสูงอายุ และประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และเกิดสุข
ภาวะท่ีดี 

(2) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การรวบรวม การวิเคราะห และการ
จัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานสันทนาการ เพ่ือ
สงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินการดานสันทนาการเปนไปอยางถูกตอง และสอดคลอง
ตามแผนงาน เปาหมาย และนโยบายของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห การประมวล และการ
สรุปผลขอมูล สถานการณ และปญหาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน โครงการ และ
กิจกรรมดานสันทนาการตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนงานและจัดทําแผนงานดาน
การพัฒนาคุณภาพงานสันทนาการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากข้ึน 

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทําเอกสาร และการสรุปรายงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของดานสันทนาการ เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางาน 
โครงการ และกิจกรรมดานสันทนาการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(5) ควบคุม ติดตาม และดูแลการคิดคน การออกแบบ และการสรางสรรคหัวขอ ประเด็น 
โครงการ และกิจกรรมดานสันทนาการตางๆ ท่ีนาสนใจ เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาและ
วางแผนโครงการ และกิจกรรมดานสันทนาการตางๆ ของหนวยงานท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุ และประชาชนท่ัวไป และเกิดประโยชน
อยางแทจริง 

(6) สรางและพัฒนาเคร่ืองมือ คูมือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ และผลิตส่ือตางๆ เพ่ือ
นําไปใชในการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพงานสันทนาการใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน และเกิดประโยชนอยางสูงสุดแกนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุ และประชาชน
ท่ัวไป 

(7) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานสันทนาการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงาน
ท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความ
ตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  
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(8) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(9) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสันทนาการ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(12) วางแนวทางในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนางานสันทนาการ เพ่ือใหงานสันทนาการมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน และสอดคลองตามเปาหมาย นโยบาย และกลยุทธขององคกร 
(13) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการกําหนดนโยบายการพัฒนางานดานสันทนาการ เพ่ือ

วางแผนการดําเนินโครงการ กิจกรรม และแนวทางการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
3.  ดานประสานงาน 
(12) ประสานงานดานสันทนาการกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานสันทนาการเปนไปอยางราบร่ืน และแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว 
 
4.  ดานบริการ 
(14) เปนวิทยากร ใหคําปรึกษา คําแนะนํา เผยแพรขอมูลขาวสาร และอบรมความรูดานสันทนา

การแกนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุ ประชาชนท่ัวไป และหนวยงานตางๆ เพ่ือนําไป
เปนแนวทางในการปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

(15) ผลิต และจัดทําคูมือเอกสารทางวิชาการ และตําราท่ีเกี่ยวของดานสันทนาการ เพ่ือถายทอด
ขอมูล ความรู และความเขาใจท่ีถูกตองแกบุคลากร และประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสันทนาการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา   
4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสันทนาการ งานกีฬา  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1  ป 

 
 



���
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสันทนาการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการสันทนาการ 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานสันทนาการ 

เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรงตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน
สันทนาการ เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูรับการสงเคราะห ประชาชน ชุมชน และสังคม 

(3) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานสันทนาการ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน และสามารถใหบริการดานสันทนาการแกผูรับการสงเคราะหไดอยางสอดคลองกับความ
ตองการและปญหาอยางแทจริง 

(4) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบให
เหมาะสมกับบุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรแตละคนไดรับ
ลักษณะงานและปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และศักยภาพ และเกิด
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

(5) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(7) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(8) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 
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(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(10) วางแผนงาน ข้ันตอน กระบวนการ และแนวทางการดําเนินดานสันทนาการ เพ่ือสนับสนุน

ใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปตามแผนงาน ระยะเวลา และวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) วางแผนการใชงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากรท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพ่ือใหสามารถ
ใชงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลกรไดอยางคุมคา และเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

(12) วางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดการพัฒนาและมี
ความชํานาญงานมากข้ึนอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานสันทนาการใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

(13) กําหนดแผน กลยุทธ ยุทธศาสตร นโยบาย ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานงาน
สันทนาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานงานสันทนาการใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
และสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผูสูงอายุ และประชาชนท่ัวไปมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน 

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานสันทนาการกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคหลักท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(15) ใหขอคิดเห็นและคําแนะนําแกหนวยงานตางๆ รวมท้ังท่ีประชุมท้ังภายในและภายนอก

องคกร เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4.  ดานบริการ 
(16) ใหบริการทางวิชาการ และสนับสนุนการถายทอดองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ใหมๆ ดานงานสันทนาการแกบุคคลตางๆ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการ
เรียนรูและสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาสสูงสุด 

(17) สงเสริม และสนับสนุนการผลิตคูมือ หรือเอกสารเกี่ยวกับดานสันทนาการ ตลอดจน
สนับสนุนการจัดอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับงานสันทนาการ เพ่ือชวยใหการเผยแพร
ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจดานสันทนาการใหลุลวงไปสูเปาหมายท่ีตั้งไวอยาง
สมบูรณ 

 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการสันทนาการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 
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2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสันทนาการ  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางการแพทย ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงตอชีวิต 
สุขภาพและอนามัยของประชาชน หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและสายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ 
ท่ีปฏิบัติการหรือใหบริการปองกันโรคแกประชาชน งานวิเคราะห วิจัย และชันสูตรโรค งานวางแผน
ทางวิชาการแพทยงานตรวจแนะนําใหคําปรึกษาในวิชาการแพทย งานใหการศึกษาและฝกอบรมดาน
การแพทยหรือการสาธารณสุขแกแพทยหรือเจาหนาท่ีทางการสาธารณสุข หรือเจาหนาท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวของ หรือบริหารงานในฐานะผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในองคกรบริหารงาน
สวนจังหวัด หรือเทศบาล หรือนายแพทยซึ่งตําแหนงตางๆ เหลานี้มีลักษณะท่ีจําเปนตองใชผูท่ีมี
ความรูความชํานาญในวิชาการ หรือผูประกอบวิชาชีพทางการแพทย 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นายแพทย  ระดับปฏิบัติการ 
  นายแพทย  ระดับชํานาญการ 
  นายแพทย  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นายแพทย  ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายแพทย 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟนฟูและสงเสริมการปองกันโรค เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูมา

รับบริการมีสุขภาพท่ีด ี
(2) แนะนําสงเสริมการควบคุมปองกันโรค การติดตอและการระบาดของโรค เพ่ือใหประชาชนมี

ความรูและสามารถปองกันตนเองหรือบุคคลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของใหพนจากโรคภัยไขเจ็บไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

(3) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานทางการแพทย และการเบิกจายคาตอบแทน เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดภายใตขอจํากัดทางงบประมาณและทรัพยากร 

(4) ดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการยืดอายุการใช
งาน และใหสามารถใชประโยชนจากเคร่ืองมือไดอยางเต็มท่ี 

(5) รวบรวมขอมูลและศึกษาดานวิชาการแพทยในประเด็นตางๆ เพ่ือพัฒนาแนวทางการตรวจ 
การวินิจฉัย และการรักษาโรครวมถึงการปองกัน ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพใหเหมาะสมกับ
สภาวการณ 

(6) ถายทอดความรูทางการแพทยแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา นักศึกษา และบุคลากร
สาธารณสุข เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตรและ
ฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน 
เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด 

 
2.  ดานแผนงาน 
(7) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3.  ดานประสานงาน 
(8) ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความ

รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(9) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ

สรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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4.  ดานบริการ 
(10) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย การควบคุมปองกันโรค  การ

ฟนฟูสภาพและการสงเสริมสุขภาพ ท่ีตนมีความรับผิดชอบในระดับเบ้ืองตน แกผูปวยและ
ญาติ หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติใหมีสุขภาพท่ีด ี

(11) จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ
งานการแพทยและสาธารณสุข เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกจิของหนวยงาน  

(12) ถายทอดองคความรู เทคโนโลยีทางการแพทย และสาธารณสุขแกบุคลากรสาธารณสุข  
นักศึกษาและประชาชน เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
และมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาทางแพทยศาสตร หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขา
เวชกรรมจากแพทยสภา 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �0�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายแพทย 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟนฟูและสงเสริมการปองกันโรค เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูมา

รับบริการมีสุขภาพท่ีดี 
(2) ศึกษา วิเคราะห และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานทางการแพทย การเบิกจายคาตอบแทน 

และตรวจสอบความถูกตองของบัญชีรายรับรายจายของหนวยงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดภายใตขอจํากัดทางงบประมาณและทรัพยากร 

(3) ควบคุมดูแล การบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการยืดอายุ
การใชงาน และใหสามารถใชประโยชนจากเคร่ืองมือไดอยางเต็มท่ี 

(4) วิเคราะหปญหาและใหคําปรึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดหาแนวทางแกไขท่ี
เหมาะสมและคํานึงถึงผูรับบริการเปนสําคัญ 

(5) เสนอแนะแนวทางใหมในการปรับปรุงการดําเนินงาน หรือเสนอรวบรวมขอมูลและศึกษา
ดานวิชาการแพทยในประเด็นตางๆ เพ่ือพัฒนาแนวทางการตรวจ การวินิจฉัย และการรักษา
โรครวมถึงการปองกัน ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพใหเหมาะสมกับสภาวการณ 

(6) ถายทอดความรูทางการแพทยแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา นักศึกษา และบุคลากร
สาธารณสุข เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตรและ
ฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน 
เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด 

 
2.  ดานแผนงาน 
(7) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน 

และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ี
กําหนด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(8) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(9) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 



�02
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
4.  ดานบริการ 
(10) พัฒนา ปรับปรุง และจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานการแพทยและ

สาธารณสุข เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 
(11) อํานวยการพัฒนาในการถายทอด หรือถายทอดองคความรู เทคโนโลยีทางการแพทย และ

สาธารณสุขแกบุคลากรสาธารณสุข และนักศึกษา เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ   

(12) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางวิชาการแพทยและสาธารณสุข เพ่ือประกอบการ
เรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข   

(13) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานการแพทยและสาธารณสุขท่ีตนมีความ
รับผิดชอบแกผูปวยและญาติ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ภาคเอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผู
ท่ีสนใจไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติใหมีสุขภาพ
ท่ีดี 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายแพทยประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และไดดํารงตําแหนง
นายแพทยประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี  ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) �0�

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายแพทย 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและแนวทางเสริมสรางสุขภาพและปองกันรักษาโรค 

เพ่ือใหไดองคความรูทางวิชาการแพทยท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับ
สภาวการณ 

(2) วิเคราะหและสรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการสงเสริมสุขภาพตางๆ เพ่ือกําหนด
มาตรฐานในการปองกันโรคและใหเกิดความปลอดภัยแกประชาชน 

(3) ประเมินและสรุปผลคุณสมบัติและการใชงานของวัสดุทางการแพทยตางๆ เพ่ือกําหนด
มาตรฐานและแนวทางการเลือกใชวัสดุในการปองกันรักษาโรคอยางมีประสิทธิภาพและคุม
ทุน 

(4) ศึกษาและวิเคราะหสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และแนวโนมการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอสุขภาพของประชาชน เพ่ือวางแผนการดําเนินงานทางการแพทยและ
สาธารณสุขท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 

(5) จัดทําแผนปฏิบัติงานและโครงการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนารูปแบบกลวิธีการดําเนินงานปองกัน
โรคและภาวะผิดปกติของรางกายและจิตใจ รวมท้ังสงเสริมสุขภาพของประชาชน 

(6) วิเคราะหและประเมินผลโครงการสงเสริมสุขภาพของประชาชน เพ่ือใหผลการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายและเปนแนวทางพัฒนาการดําเนินงานคร้ังตอไป 

(7) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา ขอสอบ ทางวิชาการแพทย เพ่ือประกอบการเรียนการสอนทาง
การแพทย 

(8) ใหบริการทางการแพทยท่ีมีลักษณะซับซอน เพ่ือพัฒนาองคความรูทางการแพทยในการ
ปฏิบัติและสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพด ี

(9) ถายทอดความรูทางการแพทยแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา นักศึกษาแพทยและบุคลกร
สาธารณสุข เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตรและ
ฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน 
เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด 

 
2.  ดานแผนงาน 
(10) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงาน แกไขปญหาในการ

ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
3.  ดานประสานงาน 
(11) ประสานสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือหนวยงาน

อื่นเพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(12) ชี้แจง และใหขอคิดเห็นในท่ีประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆ เพ่ือเปนประโยชน

และเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4.  ดานบริการ 
(13) ใหคําปรึกษาอํานวยการพัฒนาในการถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีทางการแพทยและ

สาธารณสุขแกบุคลากรสาธารณสุข และนักศึกษา เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ   

(14) กําหนดแนวทางการพัฒนาและการปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงานการแพทยและสาธารณสุข เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 

(15) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานการแพทยและสาธารณสุขภายใตความ
รับผิดชอบในระดับท่ีซับซอน เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน  
และสามารถนําไปปฏิบัติใหมีสุขภาพท่ีด ี

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายแพทยประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และไดดํารงตําแหนง
นายแพทยประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี  ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายแพทย 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุมดูแลและสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและแนวทางเสริมสรางสุขภาพและปองกัน

รักษาโรค เพ่ือใหไดองคความรูทางวิชาการแพทยท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับ
สภาวการณ 

(2) ควบคุมดูแลการศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการสงเสริมสุขภาพตางๆ เพ่ือกําหนด
มาตรฐานในการปองกันโรคและใหเกิดความปลอดภัยแกประชาชน 

(3) ใหขอเสนอแนะและควบคุมการศึกษาคุณสมบัติและการใชงานของวัสดุทางการแพทยตางๆ 
เพ่ือกําหนดมาตรฐานและแนวทางการเลือกใชวัสดุในการปองกันรักษาโรคอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมทุน 

(4) ประเมินและสรุปผลสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และแนวโนมการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอสุขภาพของประชาชน เพ่ือวางแผนการดําเนินงานทางการแพทยและ
สาธารณสุขท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 

(5) ควบคุมการจัดทําแผนปฏิบัติงานและโครงการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนารูปแบบกลวิธีการ
ดําเนินงานปองกันโรคและภาวะผิดปกติของรางกายและจิตใจ รวมท้ังสงเสริมสุขภาพของ
ประชาชน 

(6) กํากับดูแลโครงการสงเสริมสุขภาพของประชาชน เพ่ือใหผลการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายและเปนแนวทางพัฒนาการดําเนินงานคร้ังตอไป 

(7) วางกรอบการจัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และขอสอบทางวิชาการแพทย เพ่ือประกอบการ
เรียนการสอนทางการแพทย 

(8) ใหบริการทางการแพทยท่ีมีลักษณะยากมาก เพ่ือพัฒนาองคความรูทางการแพทยในทาง
ปฏิบัติและสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพด ี

(9) ถายทอดความรูทางการแพทยแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา นักศึกษาแพทยและบุคลากร
สาธารณสุข เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตรและ
ฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน 
เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด 

 
 
 
 



�0�
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานแผนงาน 
(10) วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน และโครงการใน

ระดับกลยุทธ มอบหมายงาน และแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตาม และ
ประเมินผล เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(11) ประสานการทํางานโครงการตางๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่นๆ โดยมีบทบาทใน

การจูงใจและโนมนาว เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 
(12) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานท้ังภายในและภายนอก ท้ังท่ีประชุมท้ังในและ

ตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนและเกิดความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 
 
4.  ดานบริการ 
(13) เปนท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงาน และถายทอดความรู เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ   
(14) กําหนดแนวทางการพัฒนา และการปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ี

เกี่ยวกับงานการแพทยและสาธารณสุข เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 
(15) ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบริหาร วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปญหาสําคัญๆ ในงานการแพทย

และสาธารณสุขแกหนวยงานราชการเอกชน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบ
ขอมูล ความรูตางๆ และนําไปปฏิบัติใหมีสุขภาพท่ีด ี

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายแพทยประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และไดดํารงตําแหนง
นายแพทยประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี  ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การทันตกรรม 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทันตแพทย ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การตรวจ การวินิจฉัย การบําบัด การใหบริการ และการรักษาโรคฟน และโรคในชองปากแก
ผูรับบริการและประชาชนทุกกลุมเปาหมาย รวมท้ังศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยองคความรู 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ ดานทันตกรรม เพ่ือคิดคนหาวิธีการท่ีถูกตองและเหมาะสมในการ
ดูแล รักษา และปองกันโรคฟน และโรคในชองปาก ตลอดจนใหคําแนะนํา คําปรึกษา เผยแพรขอมูล
ขาวสาร และถายทอดความรูทางวิชาการทันตสุขศึกษาแกผูรับบริการ นักเรียน ประชาชนท่ีสนใจ
ท่ัวไป และหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  ทันตแพทย  ระดับปฏิบัติการ 
  ทันตแพทย  ระดับชํานาญการ 
  ทันตแพทย  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  ทันตแพทย  ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การทันตกรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ทันตแพทย 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และใหบริการทางทันตกรรม เพ่ือใหประชาชนและผูรับบริการไดรับ

บริการทางทันตกรรมท่ีถูกตองตามหลักวิชาชีพทันตกรรม 
(2) ใหความรู ฝกปฏิบัติ และสงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพฟน และการปองกันโรคภายในชอง

ปากแกประชาชนและผูรับบริการ เพ่ือใหประชาชนและผูรับบริการมีสุขภาพฟน และสุขภาพ
ชองปากท่ีดี และแข็งแรง 

(3) ออกหนวย และใหบริการทันตกรรมเคล่ือนท่ีแกประชาชนและผูรับบริการ เพ่ือใหประชาชน
และผูรับบริการไดรับบริการทางทันตกรรมอยางท่ัวถึง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  

(4) ดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการยืดอายุการใช
งาน และใหสามารถใชประโยชนจากเคร่ืองมือและอุปกรณไดอยางเต็มท่ี 

(5) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานทันตกรรม เพ่ือใหสามารถใหบริการ สงเสริม ปองกัน และรักษาโรคในชอง
ปากแกประชาชนทุกกลุมเปาหมายไดอยางถูกตอง และสอดคลองตามแผนงาน เปาหมาย 
และนโยบายของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

(6) จัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานทันตกรรม เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปน
ประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานทันตกรรมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(7) จัดทํา และดําเนินโครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานทันตกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือให
ประชาชนและผูรับบริการไดรับบริการการสงเสริมและการปองกันดานทันตกรรมอยาง
ถูกตอง ครอบคลุม และท่ัวถึง 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานทันตกรรม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(10) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ และรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานดานทันตกรรมเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ี
กําหนดไว 
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3.  ดานประสานงาน 
(11) ประสานงานดานทันตกรรมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

ทันตกรรมใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
 
4.  ดานบริการ 
(12) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานทันตกรรมท่ีตนมีความรับผิดชอบแก

ผูรับบริการ หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัตจิริงไดอยางถูกตอง 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ไดรับปริญญาทางทันตแพทยศาสตร หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้และไดรับใบอนุญาตประกอบ
โรคศิลป  สาขาทันตกรรมชั้น 1 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การทันตกรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ทันตแพทย 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการตรวจ การวินิจฉัย การรักษาโรค และการใหบริการทางทันตกรรม เพ่ือให

ประชาชนและผูรับบริการไดรับบริการทางทันตกรรมท่ีถูกตองตามหลักวิชาชีพทันตกรรม 
(2) ควบคุม และดูแลการใหความรู การฝกปฏิบัติ และการสงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพฟน และ

การปองกันโรคภายในชองปากแกประชาชนและผูรับบริการ เพ่ือใหประชาชนและผูรับบริการมี
สุขภาพฟน และสุขภาพชองปากท่ีดี และแข็งแรง 

(3) ควบคุม และดูแลการออกหนวย และการใหบริการทันตกรรมเคล่ือนท่ีแกประชาชนและ
ผูรับบริการ เพ่ือใหประชาชนและผูรับบริการไดรับบริการทางทันตกรรมอยางท่ัวถึง และ
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  

(4) ควบคุม และดูแลการบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการยืด
อายุการใชงาน และใหสามารถใชประโยชนจากเคร่ืองมือและอุปกรณไดอยางเต็มท่ี 

(5) ควบคุม และดูแลการศึกษา การรวบรวม การวิเคราะห และการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 
แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานทันตกรรม เพ่ือใหสามารถใหบริการ 
สงเสริม ปองกัน และรักษาโรคในชองปากแกประชาชนทุกกลุมเปาหมายไดอยางถูกตอง และ
สอดคลองตามแผนงาน เปาหมาย และนโยบายของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

(6) ควบคุม และดูแลการจัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานทันตกรรม เพ่ือ
เปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานทันตกรรมใหมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน  

(7) ควบคุม และดูแลการจัดทํา และการดําเนินโครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานทันตกรรมตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหประชาชนและผูรับบริการไดรับบริการการสงเสริมและการปองกันดาน
ทันตกรรมอยางถูกตอง ครอบคลุม และท่ัวถึง 

(8) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยงานดานทันตกรรมใหมๆ เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานดานทันตกรรมของหนวยงานใหมีความทันสมัย คุณภาพ และประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

(9) วิเคราะห ประเมิน และสรุปผลคุณสมบัติและการใชงานของวัสดุและอุปกรณทางทันตกรรม 
เพ่ือกําหนดมาตรฐานและแนวทางการเลือกใชวัสดุและอุปกรณในการปองกันรักษาโรคในชอง
ปากอยางมีประสิทธิภาพและคุมทุน 
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(10) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ทันตกรรม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

  
2.  ดานแผนงาน 
(13) วางแผนงานหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานทันตกรรมของหนวยงาน และแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
ดานทันตกรรมเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานทันตกรรมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

ทันตกรรมใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(15) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานทันตกรรมแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(16) ถายทอดความรูดานทันตกรรมแกบุคลากรระดับรองลงมา นักศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข

ตางๆ เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตรและฝกอบรม 
จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน เพ่ือ
ถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานดานทันตกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนดไว 

(17) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานทันตกรรมท่ีตนมีความรับผิดชอบแก
ผูรับบริการ หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(18) จัดเก็บขอมูล ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน     
ทันตกรรม เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตแพทยประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 

ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทันตแพทยมาแลวไมนอยกวา  1 ป 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การทันตกรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ทันตแพทย 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการตรวจ การวินิจฉัย การรักษาโรค และการ

ใหบริการทางทันตกรรม เพ่ือใหประชาชนและผูรับบริการไดรับบริการทางทันตกรรมท่ีถูกตอง
ตามหลักวิชาชีพทันตกรรม 

(2) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใหความรู การฝกปฏิบัติ และการสงเสริมการ
ดูแลรักษาสุขภาพฟน และการปองกันโรคภายในชองปากแกประชาชนและผูรับบริการ เพ่ือให
ประชาชนและผูรับบริการมีสุขภาพฟน และสุขภาพชองปากท่ีดี และแข็งแรง 

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการออกหนวย และการใหบริการทันตกรรม
เคล่ือนท่ีแกประชาชนและผูรับบริการ เพ่ือใหประชาชนและผูรับบริการไดรับบริการทางทันตก
รรมอยางท่ัวถึง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดูแล และการบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือ
ท่ีใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการยืดอายุการใชงาน และใหสามารถใชประโยชนจากเคร่ืองมือ
และอุปกรณไดอยางเต็มท่ี 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การรวบรวม การวิเคราะห และการ
จัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานทันตกรรม เพ่ือให
สามารถใหบริการ สงเสริม ปองกัน และรักษาโรคในชองปากแกประชาชนทุกกลุมเปาหมายได
อยางถูกตอง และสอดคลองตามแผนงาน เปาหมาย และนโยบายของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

(6) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของดานทันตกรรม เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดาน  
ทันตกรรมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(7) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทํา และการดําเนินโครงการ และกิจกรรม
ตางๆ ดานทันตกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหประชาชนและผูรับบริการไดรับบริการการ
สงเสริมและการปองกันดานทันตกรรมอยางถูกตอง ครอบคลุม และท่ัวถึง 

(8) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห และการวิจัยงานดาน   
ทันตกรรมใหมๆ เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาการปฏิบัติงานดานทันตกรรมของหนวยงาน
ใหมีความทันสมัย คุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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(9) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวิเคราะห การประเมิน และการสรุปผล
คุณสมบัติและการใชงานของวัสดุและอุปกรณทางทันตกรรม เพ่ือกําหนดมาตรฐานและแนว
ทางการเลือกใชวัสดแุละอุปกรณในการปองกันรักษาโรคในชองปากอยางมีประสิทธิภาพและ
คุมทุน 

(10) ติดตาม วิเคราะห และสรุปภาพรวมสภาวะทันตสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
และแนวโนมการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอทันตสุขภาพของประชาชน เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน
ทันตสาธารณสุขท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

(11) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานทันตกรรมท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงาน
ท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน  

(12) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(13) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(14) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
ทันตกรรม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(16) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานทันตกรรมของหนวยงาน รวมท้ังประเมินผลและแกไข

ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(17) วางแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานทันตกรรม เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการ

ดําเนินงานใหถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตามนโยบายท่ีกําหนดไว 
(18) จัดทําและพัฒนา เคร่ืองมือ อุปกรณ และวิธีการตางๆ ในงานทันตกรรม เพ่ือใหสามารถ

วินิจฉัยและใหการรักษาโรคไดอยางถูกตอง เหมาะสม และเปนการชวยประหยัดงบประมาณใน
การส่ังซื้อเคร่ืองมือและอุปกรณจากตางประเทศ 

(19) ประยุกตใชเทคโนโลยีงานทันตกรรมตางๆ ผานการคนควาจากส่ือ หนังสือ หรือเอกสารตางๆ 
เพ่ือนําพัฒนา เสนอแนะ และออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ และมาตรการ
ตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการและสภาพปญหาของประชาชน และผูรับบริการอยาง
แทจริง 
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3.  ดานประสานงาน 
(19) ประสานงานดานทันตกรรมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

ทันตกรรมใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(20) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานทันตกรรมแกสมาชิกในทีมงาน บุคคลหรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(21) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานทันตกรรมภายใตความรับผิดชอบในระดับท่ี

ซับซอน เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัตไิดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

(22) ถายทอดความรูดานทันตกรรมแกบุคลากรระดับรองลงมา นักศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข
ตางๆ เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตรและฝกอบรม 
จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน เพ่ือ
ถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานดานทันตกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนดไว 

(23) พัฒนา และปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานทันตกรรม  
เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจดานทันตกรรมของหนวยงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(24) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางทันตกรรม เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตแพทยประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 
ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทันตแพทยมาแลวไมนอยกวา  1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การทันตกรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ทันตแพทย 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานทันตกรรมท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานทันตกรรม เพ่ือ
เปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรงตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน   
ทันตกรรม เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ และประชาชน 

(4) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานทันตกรรม เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน และสามารถใหบริการดานทันตกรรมแกประชาชน และผูรับบริการไดอยางสอดคลองกับ
ความตองการและปญหาอยางแทจริง 

(5) เสนอแนะ ใหแนวทาง ประยุกต และพัฒนาองคความรู วิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานทันตกรรม เพ่ือใหสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานทันตกรรมใหมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

(6) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบให
เหมาะสมกับบุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรแตละคนไดรับ
ลักษณะงานและปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และศักยภาพ และเกิด
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

(7) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 
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(9) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(10) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(12) วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานทันตกรรมในระดับกลยุทธ รวมท้ังมอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานดานทันตกรรมบรรลุตามเปาหมาย นโยบาย และ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(13) ประสานงานดานทันตกรรมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

ทันตกรรมใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(14) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานทันตกรรมแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(15) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานทันตกรรมภายใตความรับผิดชอบในระดับท่ี

ซับซอน เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

(16) เปนท่ีปรึกษา และถายทอดความรูดานทันตกรรมแกบุคลากรระดับรองลงมา นักศึกษา และ
บุคลากรสาธารณสุขตางๆ เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนด
หลักสูตรและฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ี
ถูกตอง เปนตน เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานดานทันตกรรมให
เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(17) กําหนดแนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงานทันตกรรม เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจ
ดานทันตกรรมของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(18) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางทันตกรรม เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทันตแพทยประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทันตแพทยมาแลวไมนอยกวา  1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การสัตวแพทย 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางวิชาการสัตวแพทย ซึ่งมีลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและการรักษาพยาบาลสัตว การศึกษา การวิเคราะห การชันสูตรและ 
การวิจัยโรคสัตว การสํารวจโรค การกําจัด การควบคุม และการปองกันโรคระบาดสัตว การสงเสริม
และพัฒนาความรูทางดานสุขภาพสัตว การสุขาภิบาลสัตว การคนควาทดลองในการผลิตชีวภัณฑ 
รวมถึงการปรับปรุงแกไขวิธีการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูง เพ่ือประโยชนในการปองกันและกําจัด 
โรคสัตว การศึกษา การวิเคราะห การวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว เทคโนโลยีทางดาน
วิทยาการสืบพันธุของสัตว เพ่ือใหไดวิธีการผลิตสัตวเศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพและไดปริมาณตาม
เปาหมายการผลิต การศึกษาและวิเคราะหผลิตภัณฑจากสัตว และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นายสัตวแพทย  ระดับปฏิบัติการ 
  นายสัตวแพทย  ระดับชํานาญการ 
  นายสัตวแพทย  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นายสัตวแพทย  ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสัตวแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายสัตวแพทย 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคสัตว โรคติดตอจากสัตวไปสูคน และโรคติดตอจากสัตวไปสูสัตว 

เชน โรคพิษสุนัขบา โรคไขหวัดนก และโรคตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เปนตน เพ่ือรักษาและแกไขโรค
ตางๆ มิใหเกิดการแพรระบาดท้ังในคนและในสัตว อันจะสงผลใหคนและสัตวอยูรวมกันได
อยางปกติสุข 

(2) สํารวจและเฝาระวังโรคสัตว โรคติดตอจากสัตวไปสูคน โรคติดตอจากสัตวไปสูสัตว และโรค
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเฝาระวัง และปองกันมิใหโรคตางๆ เกิดการแพรระบาดท้ังในคนและใน
สัตว และสามารถเตรียมวางแผนการปองกันโรคใหมีประสิทธิภาพ 

(3) ดําเนินการทดลอง วิเคราะห และชันสูตรโรคสัตว โรคติดตอจากสัตวไปสูคน โรคติดตอจาก
สัตวไปสูสัตว และโรคตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหสามารถดําเนินรักษา ควบคุม และปองกันโรค
ไดอยางถูกตอง และเหมาะสม  

(4) เฝาระวัง ควบคุม และปองกันโรคระบาดตางๆ เพ่ือควบคุม และปองกันโรคระบาดอันจะทํา
ใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจและการเกษตร 

(5) ดําเนินการในดานควบคุมสุนัขจรจัด เชน ควบคุมจํานวนดวยการทําหมัน บริการฉีดวัคซีน
ปองกันพิษสุนัขบา เปนตน เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยจากการติดโรคตางๆ จากสุนัข
จรจัดได 

(6) ศึกษา วิเคราะห และหาสาเหตุของโรคสัตว โรคติดตอจากสัตวไปสูคน โรคติดตอจากสัตว
ไปสูสัตว และโรคตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนงาน การ
ดําเนินงาน เปาหมาย และนโยบายทางดานสัตวแพทย 

(7) รับผิดชอบ และดูแลการฆา และการจําหนายเนื้อสัตวในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบใหไดมาตรฐาน 
คุณภาพ และเกิดความถูกตองตาม พรบ. ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตวท่ีกําหนด
ไว เพ่ือใหประชาชนผูบริโภคไดบริโภคเนื้อสัตวท่ีมีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย  

(8) ดําเนินงานตรวจสอบเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือนํามาตรวจสอบ
คุณภาพของเนื้อใหถูกตองตามมาตรฐาน และใหประชาชนบริโภคเนื้อสัตวไดอยางปลอดภัย 

(9) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และชีวภัณฑตางๆ ท่ีเกี่ยวกับสัตว เชน วัคซีน ยา
เวชภัณฑ ชุดตรวจวิเคราะห เปนตน เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการปรับปรุง และพัฒนาวิธี
ปฏิบัติงานทางดานสัตวแพทยใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน 

(10) ดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการปฏิบัติงานดานสัตวแพทย เพ่ือเปนการ
ยืดอายุการใชงาน และใหสามารถใชประโยชนจากเคร่ืองมือและอุปกรณไดอยางเต็มท่ี 
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(11) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห และจัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานสัตวแพทย เพ่ือใหสามารถใหบริการ รักษา ควบคุม และปองกันโรคสัตว
ตางๆ ไดอยางถูกตอง และสอดคลองตามแผนงาน เปาหมาย และนโยบายของหนวยงานท่ี
กําหนดไว 

(12) จัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานสัตวแพทย เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปน
ประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานสัตวแพทยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(13) จัดทํา และดําเนินโครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานสัตวแพทยตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือให
การดําเนินงานดานสัตวแพทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(14) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานสัตวแพทย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(16) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ และรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานดานสัตวแพทยเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ี
กําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(17) ประสานงานดานสัตวแพทยกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

สัตวแพทยใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
 
4.  ดานบริการ 
(18) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานสัตวแพทยท่ีตนมีความรับผิดชอบแก 

หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรู
ตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัตจิริงไดอยางถูกตอง 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาทางสัตวแพทยศาสตรและไดรับใบอนุญาตใหประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้น 1 หรือทาง
อื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และเปนผูไดรับใบอนุญาตเปน 
ผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้น 1 จากคณะกรรมการควบคุมการบําบัดโรคสัตว 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสัตวแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายสัตวแพทย 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการตรวจ การวินิจฉัย และการรักษาโรคสัตว โรคติดตอจากสัตวไปสูคน และ

โรคติดตอจากสัตวไปสูสัตว เชน โรคพิษสุนัขบา โรคไขหวัดนก และโรคตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เปน
ตน เพ่ือรักษาและแกไขโรคตางๆ มิใหเกิดการแพรระบาดท้ังในคนและในสัตว อันจะสงผลให
คนและสัตวอยูรวมกันไดอยางปกติสุข 

(2) ควบคุม และดูแลการสํารวจและการเฝาระวังโรคสัตว โรคติดตอจากสัตวไปสูคน โรคติดตอจาก
สัตวไปสูสัตว และโรคตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเฝาระวัง และปองกันมิใหโรคตางๆ เกิดการแพร
ระบาดท้ังในคนและในสัตว และสามารถเตรียมวางแผนการปองกันโรคใหมีประสิทธิภาพ 

(3) ควบคุม และดูแลการดําเนินการทดลอง การวิเคราะห และการชันสูตรโรคสัตว โรคติดตอจาก
สัตวไปสูคน โรคติดตอจากสัตวไปสูสัตว และโรคตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหสามารถดําเนินรักษา 
ควบคุม และปองกันโรคไดอยางถูกตอง และเหมาะสม  

(4) ควบคุม และดูแลการเฝาระวัง การควบคุม และการปองกันโรคระบาดตางๆ เพ่ือควบคุม และ
ปองกันโรคระบาดอันจะทําใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจและการเกษตร 

(5) ควบคุม และดูแลการดําเนินการในดานควบคุมสุนัขจรจัด เชน ควบคุมจํานวนดวยการทําหมัน 
บริการฉีดวัคซีนปองกันพิษสุนัขบา เปนตน เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยจากการติดโรค
ตางๆ จากสุนัขจรจัดได 

(6) ควบคุม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห และการหาสาเหตุของโรคสัตว โรคติดตอจากสัตว
ไปสูคน โรคติดตอจากสัตวไปสูสัตว และโรคตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการ
วางแผนงาน การดําเนินงาน เปาหมาย และนโยบายทางดานสัตวแพทย 

(7) ควบคุม และดูแลการฆา และการจําหนายเนื้อสัตวในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบใหไดมาตรฐาน 
คุณภาพ และเกิดความถูกตองตาม พรบ. ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตวท่ีกําหนดไว 
เพ่ือใหประชาชนผูบริโภคไดบริโภคเนื้อสัตวท่ีมีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย  

(8) ควบคุม และดูแลการดําเนินงานตรวจสอบเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือ
นํามาตรวจสอบคุณภาพของเนื้อใหถูกตองตามมาตรฐาน และใหประชาชนบริโภคเนื้อสัตวได
อยางปลอดภัย 

(9) ควบคุม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห และการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และชีวภัณฑตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับสัตว เชน วัคซีน ยาเวชภัณฑ ชุดตรวจวิเคราะห เปนตน เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการ
ปรับปรุง และพัฒนาวิธีปฏิบัติงานทางดานสัตวแพทยใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมาก
ข้ึน 
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(10) ควบคุม และดูแลการบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการปฏิบัติงานดานสัตวแพทย 
เพ่ือเปนการยืดอายุการใชงาน และใหสามารถใชประโยชนจากเคร่ืองมือและอุปกรณไดอยาง
เต็มท่ี 

(11) ควบคุม และดูแลการศึกษา การรวบรวม การวิเคราะห และการจัดทําแผนปฏิบัติงาน 
แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานสัตวแพทย เพ่ือใหสามารถใหบริการ 
รักษา ควบคุม และปองกันโรคสัตวตางๆ ไดอยางถูกตอง และสอดคลองตามแผนงาน 
เปาหมาย และนโยบายของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

(12) ควบคุม และดูแลการจัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานสัตวแพทย เพ่ือ
เปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดานสัตวแพทยใหมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน  

(13) ควบคุม และดูแลการจัดทํา และการดําเนินโครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานสัตวแพทยตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานดานสัตวแพทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(14) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(15) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
สัตวแพทย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(16) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(17) วางแผนงานหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานสัตวแพทยของหนวยงาน และแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
ดานสัตวแพทยเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(18) ประสานงานดานสัตวแพทยกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

สัตวแพทยใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(19) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานสัตวแพทยแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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4.  ดานบริการ 
(20) ถายทอดความรูดานสัตวแพทยแกบุคลากรระดับรองลงมา นักศึกษา ประชาชน และหนวยงาน

ตางๆ เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตรและฝกอบรม 
จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน เพ่ือ
ถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานดานสัตวแพทยใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนดไว 

(21) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานสัตวแพทยท่ีตนมีความรับผิดชอบแก 
หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ 
ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(22) จัดเก็บขอมูล ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงาน    
สัตวแพทย เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายสัตวแพทยประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 
ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสัตวแพทยหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสัตวแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายสัตวแพทย 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการตรวจ การวินิจฉัย และการรักษาโรคสัตว 

โรคติดตอจากสัตวไปสูคน และโรคติดตอจากสัตวไปสูสัตว เชน โรคพิษสุนัขบา โรคไขหวัดนก 
และโรคตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เปนตน เพ่ือรักษาและแกไขโรคตางๆ มิใหเกิดการแพรระบาดท้ังใน
คนและในสัตว อันจะสงผลใหคนและสัตวอยูรวมกันไดอยางปกติสุข 

(2) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสํารวจและการเฝาระวังโรคสัตว โรคติดตอจาก
สัตวไปสูคน โรคติดตอจากสัตวไปสูสัตว และโรคตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเฝาระวัง และปองกันมิ
ใหโรคตางๆ เกิดการแพรระบาดท้ังในคนและในสัตว และสามารถเตรียมวางแผนการปองกัน
โรคใหมีประสิทธิภาพ 

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการทดลอง การวิเคราะห และการ
ชันสูตรโรคสัตว โรคติดตอจากสัตวไปสูคน โรคติดตอจากสัตวไปสูสัตว และโรคตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหสามารถดําเนินรักษา ควบคุม และปองกันโรคไดอยางถูกตอง และเหมาะสม  

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเฝาระวัง การควบคุม และการปองกันโรค
ระบาดตางๆ เพ่ือควบคุม และปองกันโรคระบาดอันจะทําใหเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการในดานควบคุมสุนัขจรจัด เชน 
ควบคุมจํานวนดวยการทําหมัน บริการฉีดวัคซีนปองกันพิษสุนัขบา เปนตน เพ่ือใหประชาชนมี
ความปลอดภัยจากการติดโรคตางๆ จากสุนัขจรจัดได 

(6) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห และการหาสาเหตุของโรค
สัตว โรคติดตอจากสัตวไปสูคน โรคติดตอจากสัตวไปสูสัตว และโรคตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใช
เปนขอมูลประกอบการวางแผนงาน การดําเนินงาน เปาหมาย และนโยบายทางดานสัตว
แพทย 

(7) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการการควบคุมการฆา และการจําหนายเนื้อสัตว
ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบใหไดมาตรฐาน คุณภาพ และเกิดความถูกตองตาม พรบ. ควบคุมการฆา
สัตวและจําหนายเนื้อสัตวท่ีกําหนดไว เพ่ือใหประชาชนผูบริโภคไดบริโภคเนื้อสัตวท่ีมีคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย  

(8) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตรวจสอบเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวใน
พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เพ่ือนํามาตรวจสอบคุณภาพของเนื้อใหถูกตองตามมาตรฐาน และให
ประชาชนบริโภคเนื้อสัตวไดอยางปลอดภัย 
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(9) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห และการวิจัยเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ และชีวภัณฑตางๆ ท่ีเกี่ยวกับสัตว เชน วัคซีน ยาเวชภัณฑ ชุดตรวจวิเคราะห เปนตน 
เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการปรับปรุง และพัฒนาวิธีปฏิบัติงานทางดานสัตวแพทยใหเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน 

(10) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานดานสัตวแพทย เพ่ือเปนการยืดอายุการใชงาน และใหสามารถใชประโยชนจาก
เคร่ืองมือและอุปกรณไดอยางเต็มท่ี 

(11) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การรวบรวม การวิเคราะห และการ
จัดทําแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และแผนงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานสัตวแพทย เพ่ือให
สามารถใหบริการ รักษา ควบคุม และปองกันโรคสัตวตางๆ ไดอยางถูกตอง และสอดคลอง
ตามแผนงาน เปาหมาย และนโยบายของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

(12) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทําขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของดานสัตวแพทย เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนางานดาน
สัตวแพทยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(13) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทํา และการดําเนินโครงการ และกิจกรรม
ตางๆ ดานสัตวแพทยตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินงานดานสัตวแพทยเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 

(14) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานสัตวแพทยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงาน
ท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน 

(15) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(16) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(17) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
สัตวแพทย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(18) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(19) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานสัตวแพทยของหนวยงาน รวมท้ังประเมินผลและแกไข

ปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(20) วางแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานสัตวแพทย เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการ

ดําเนินงานใหถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตามนโยบายท่ีกําหนดไว 
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(21) จัดทําและพัฒนา เคร่ืองมือ อุปกรณ และวิธีการตางๆ ในงานสัตวแพทย เพ่ือใหสามารถ
วินิจฉัยและใหการรักษาโรคไดอยางถูกตอง เหมาะสม และเปนการชวยประหยัดงบประมาณใน
การส่ังซื้อเคร่ืองมือและอุปกรณจากตางประเทศ 

(22) ประยุกตใชเทคโนโลยีงานสัตวแพทยตางๆ ผานการคนควาจากส่ือ หนังสือ หรือเอกสารตางๆ 
เพ่ือนํามาพัฒนา เสนอแนะ และออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ และ
มาตรการตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการและสภาพปญหาในปจจุบัน 

 
3.  ดานประสานงาน 
(23) ประสานงานดานสัตวแพทยกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

สัตวแพทยใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(24) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานสัตวแพทยแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(25) ถายทอดความรูดานสัตวแพทยแกบุคลากรระดับรองลงมา นักศึกษา ประชาชน และหนวยงาน

ตางๆ เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตรและฝกอบรม 
จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปนตน เพ่ือ
ถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานดานสัตวแพทยใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนดไว 

(26) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานสัตวแพทยท่ีตนมีความรับผิดชอบแก 
หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ 
ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(27) พัฒนา และปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานสัตวแพทย เพ่ือให
มีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจดานสัตวแพทยของหนวยงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

(28) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางสัตวแพทย เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายสัตวแพทยประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 
4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสัตวแพทยหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การสัตวแพทย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นายสัตวแพทย 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชีย่วชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานสัตวแพทยท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานสัตวแพทย เพ่ือ
เปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรงตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน   
สัตวแพทย เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน ชุมชน และสังคม 

(4) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานสัตวแพทย เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน และสามารถใหบริการดานสัตวแพทยแกประชาชน และผูรับบริการไดอยางสอดคลองกับ
ความตองการและปญหาอยางแทจริง 

(5) เสนอแนะ ใหแนวทาง ประยุกต และพัฒนาองคความรู วิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานสัตวแพทย เพ่ือใหสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานสัตวแพทยใหมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

(6) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบให
เหมาะสมกับบุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรแตละคนไดรับ
ลักษณะงานและปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และศักยภาพ และเกิด
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

(7) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 
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(9) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(10) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกจิท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(12) วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานสัตวแพทยในระดับกลยุทธ รวมท้ังมอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานดานสัตวแพทยบรรลุตามเปาหมาย นโยบาย และ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(13) ประสานงานดานสัตวแพทยกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

สัตวแพทยใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(14) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานสัตวแพทยแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(15) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานสัตวแพทยภายใตความรับผิดชอบในระดับท่ี

ซับซอน เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

(16) เปนท่ีปรึกษา และถายทอดความรูดานสัตวแพทยแกบุคลากรระดับรองลงมา นักศึกษา และ
หนวยงานตางๆ เชน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน วางโครงการ กําหนดหลักสูตร
และฝกอบรม จัดทําคูมือประจําสําหรับการฝกอบรมและวิธีใชอุปกรณเคร่ืองมือท่ีถูกตอง เปน
ตน เพ่ือถายทอดความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานดานสัตวแพทยใหเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(17) กําหนดแนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงานสัตวแพทย เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจ
ดานสัตวแพทยของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(18) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางสัตวแพทย เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  



��2
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนายสัตวแพทยประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานวิชาการสัตวแพทยหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การนิติการ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพิจารณา การวินิจฉัยปญหา การไกลเกล่ีย การประนีประนอมขอพิพาททางคดี การตอบ
ขอหารือทางกฎหมาย รวมท้ังการรางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจน
การจัดทํานิติกรรม สัญญา การรวบรวมขอเท็จจริง และพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการทางคดี  
การสอบสวน การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยขาราชการ และการรองทุกข และการอุทธรณ และปฏิบัติ
หนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นิติกร  ระดับปฏิบัติการ 
  นิติกร  ระดับชํานาญการ 
  นิติกร  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นิติกร  ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การนิติการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นิติกร 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) เสนอความเห็นแกผูบังคับบัญชาในการตอบขอหารือ หรือวินิจฉัยปญหากฎหมายเกี่ยวกับ

ระเบียบของทางราชการท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือเปนขอมูล
สนับสนุนและประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชา 

(2) ศึกษาขอมูล รวบรวม และแสวงหาพยานหลักฐาน ขอเท็จจริง และขอกฎหมายตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับวินัยขาราชการ การรองทุกข และการพิทักษระบบคุณธรรม เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานดานวินัยและพิทักษระบบคุณธรรมเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และแลวเสร็จตาม
เวลาและแผนงานท่ีกําหนดไว 

(3) ศึกษา วิเคราะห และพิจารณายกรางและแกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ขอกําหนด ประกาศ และคําส่ังตางๆ เพ่ือใหถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณ 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเปนธรรมตอทุกฝาย 

(4) พิจารณา และวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายในเบ้ืองตน พรอมท้ังเสนอความเห็นดานกฎหมาย 
เพ่ือแกไขปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานกฎหมายใหแกผูปฏิบัติงานและหนวยงานตางๆ 
ไดอยางถูกตอง 

(5) ตรวจทานความถูกตองของสัญญา รางประกาศ หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานนิติการ 
เพ่ือใหเอกสารมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณและเปนไปตามขอกําหนด กฎหมายตางๆ 

(6) ดําเนินการทางคดีตางๆ เชน การสอบสวนขอเท็จจริง การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน 
เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางยุติธรรม ถูกตอง และโปรงใส  

(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานนิติการ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(9) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ และรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานดานนิติการเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

3.  ดานประสานงาน 
(10) ประสานงานดานนิติการกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานนิติ

การใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
 
4.  ดานบริการ 
(11) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานนิติการท่ีตนมีความรับผิดชอบแกหนวยงาน

ราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปน
ประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัตจิริงไดอยางถูกตอง 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การนิติการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นิติกร 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการศึกษาขอมูล และการแสวงหาพยานหลักฐาน ขอเท็จจริง และขอกฎหมาย

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับวินัยขาราชการ การรองทุกข และการพิทักษระบบคุณธรรม เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานดานวินัยและพิทักษระบบคุณธรรมเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และแลวเสร็จตาม
เวลาและแผนงานท่ีกําหนดไว 

(2) ควบคุม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห และการพิจารณายกรางและการแกไขปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ และคําส่ังตางๆ เพ่ือใหถูกตอง เหมาะสม 
และสอดคลองกับสถานการณ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเปนธรรมตอทุกฝาย 

(3) ควบคุม และดูแลการพิจารณา และการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย พรอมท้ังเสนอความเห็น
ดานกฎหมาย เพ่ือแกไขปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานกฎหมายใหแกผูปฏิบัติงานและ
หนวยงานตางๆ ไดอยางถูกตอง 

(4) ควบคุม และดูแลการตรวจทานความถูกตองของสัญญา รางประกาศ หรือเอกสารอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานนิติการ เพ่ือใหเอกสารมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณและเปนไปตาม
ขอกําหนด กฎหมายตางๆ 

(5) ควบคุม และดูแลการดําเนินการทางคดีตางๆ เชน การสอบสวนขอเท็จจริง การติดตาม
หลักฐาน การสืบพยาน เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางยุติธรรม ถูกตอง และ
โปรงใส  

(6) ตอบขอหารือตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานนิติการแกบุคคลอื่นๆ และหนวยงานตางๆ ภายในและ
ภายนอกองคกร เพ่ือใหงานนิติการถูกตองตามหลักกฎหมาย และใหบุคคลและหนวยงานตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองตามระเบียบปฏิบัติท่ีกําหนดไว 

(7) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
นิติการ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานแผนงาน 
(10) วางแผนงานหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานนิติการของหนวยงาน และแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานดาน
นิติการเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(11) ประสานงานดานนิติการกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานนิติ

การใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(12) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานนิติการแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(13) เปนวิทยากรใหความรูทางดานกฎหมายของหนวยงานท่ีสังกัดแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือใน

โครงการตางๆ เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของเขาใจในกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
กับหนวยงานท่ีรับผิดชอบมากข้ึน และสามารถนําไปเปนประโยชนในการปฏิบัติงานได 

(14) จัดเก็บขอมูล ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานนิติ
การ เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกรประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือ ท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 
ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานกฎหมายหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมาย 
หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 ป 
ใหลดเปน 2 ป สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่นท่ี 
ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 



���
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชือ่สายงาน   การนิติการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นิติกร 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษาขอมูล และการแสวงหาพยานหลักฐาน 

ขอเท็จจริง และขอกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับวินัยขาราชการ การรองทุกข และการพิทักษ
ระบบคุณธรรม เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานวินัยและพิทักษระบบคุณธรรมเปนไปอยางสะดวก 
รวดเร็ว และแลวเสร็จตามเวลาและแผนงานท่ีกําหนดไว 

(2) ราง แกไข ปรับปรุง และพัฒนาขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง และกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือให
มีขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง และกฎหมายตางๆ ขององคกรท่ีทันสมัย ชัดเจน สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบันและนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(3) เสนอแนะและชี้แนวทางในการตอบขอหารือ การกําหนดกรอบการวินิจฉัยปญหากฎหมาย และ
การตีความขอกฎหมายตางๆ เพ่ือชวยใหการวินิจฉัย การตอบขอหารือ และการแกปญหานั้นๆ 
มีความถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปนไปแนวทาง
เดียวกัน 

(4) ควบคุม ติดตาม ตรสจสอบ และประเมินผลการตรวจทานความถูกตองของสัญญา รางประกาศ 
หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานนิติการ เพ่ือใหเอกสารมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
และเปนไปตามขอกําหนด กฎหมายตางๆ 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรสจสอบ และประเมินผลการดําเนินการทางคดีตางๆ เชน การสอบสวน
ขอเท็จจริง การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง
ยุติธรรม ถูกตอง และโปรงใส  

(6) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือนําขอมูลไปวิเคราะหประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แกไข กฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับตางๆ ใหมีความชัดเจน และเปนมาตรฐานมากยิ่งข้ึน 

(7) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานนิติการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไว
สามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน 

(8) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  
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(9) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
นิติการ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(12) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานนิติการของหนวยงาน รวมท้ังประเมินผลและแกไขปญหา

ขอขัดของในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(13) วางแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานนิติการ เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการ

ดําเนินงานใหถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตามนโยบายท่ีกําหนดไว 
 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานนิติการกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานนิติ

การใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(15) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานนิติการแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(16) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานนิติการท่ีตนมีความรับผิดชอบแก หนวยงาน

ราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปน
ประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(17) ไกลเกล่ีย ประนีประนอม ขอพิพาทในบางคดี ใหกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน 
เพ่ือลดดําเนินการทางคดี 

(18) พัฒนา และปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานนิติการ เพ่ือใหมี
ความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจดานนิติการของหนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(19) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางนิติการ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกรประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือ ท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 
ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานกฎหมายหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การนิติการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นิติกร 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานนิติการท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานนิติการ เพ่ือ
เปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรงตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน   
นิติการ เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน ชุมชน และสังคม 

(4) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานนิติการ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
และสามารถใหบริการดานนิติการแกประชาชน และผูรับบริการไดอยางสอดคลองกับความ
ตองการและปญหาอยางแทจริง 

(5) เสนอแนะ ใหแนวทาง ประยุกต และพัฒนาองคความรู และวิชาการใหมๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
นิติการ เพ่ือใหสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานนิติการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
และมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

(6) กําหนดกรอบการใชกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหสอดคลอง
เปนไปตามนโยบายขององคกร และเกิดความเปนธรรมแกทุกคน 

(7) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง และ
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุด มีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และเกิดความเปนธรรมแกทุกคน 

(8) วิเคราะห พิจารณา วินิจฉัย และวิจัยปญหากฎหมาย ประเด็นทางกฎหมาย หรือขอกฎหมาย
ท่ีมักมีปญหาในการตีความหรือมีการหารือบอยๆ เพ่ือหาขอสรุปและขอเสนอแนะท่ีมีความ
เขาใจท่ีถูกตองตรงกัน ชัดเจน และเปนมาตรฐานเดียวกัน 

(9) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบให
เหมาะสมกับบุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรแตละคนไดรับ
ลักษณะงานและปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และศักยภาพ และเกิด
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 
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(10) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(12) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(13) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(15) วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานนิติการในระดับกลยุทธ รวมท้ังมอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานดานนิติการบรรลุตามเปาหมาย นโยบาย และ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(16) ประสานงานดานนิติการกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานนิติ

การใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(17) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานนิติการแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(18) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานนิติการภายใตความรับผิดชอบในระดับท่ี

ซับซอน เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

(19) กําหนดแนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงานนิติการ เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจดาน
นิติการของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���
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(20) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางนิติการ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือ ท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานกฎหมายหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การบรรณารักษ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานบรรณารักษ ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดหาและการคัดเลือกหนังสือ เอกสาร และรายงานตางๆ เขาหองสมุด รวมท้ังการวิเคราะห  
การจัดหมวดหมูหนังสือ การทําบัตรรายการ การทําบรรณานุกรม การทําดรรชนี การทําสาระสังเขป 
การจัดทําคูมือการศึกษาคนควาหนังสือในหองสมุด ตลอดจนการใหบริการในการสืบคน การยืมคืน 
และการตอบคําถามแกผูใชหองสมุด รวมถึงการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การศึกษา การคนควา 
และการจัดระบบงานท่ีเหมาะสมของหองสมุด และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  บรรณารักษ  ระดับปฏิบัติการ 
  บรรณารักษ  ระดับชํานาญการ 
  บรรณารักษ  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  บรรณารักษ  ระดับเชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การบรรณารักษ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  บรรณารักษ 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ใหบริการยืม-คืน สืบคน ตอบคําถาม และชวยการคนควา รวมถึงจัดทําคูมือการใชงาน

หองสมุด เพ่ือใหผูใชบริการสามารถเขาถึงทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิด
ประโยชนตอการคนควาเอกสาร หนังสือ และรายงานตางๆ ของผูใขบริการมากท่ีสุด 

(2) จัดทําดรรชนีวารสาร บรรณานุกรมหนังสือ และกฤตภาคหัวเร่ืองท่ีนาสนใจ เพ่ือใหงานดาน
หองสมุดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) วิเคราะหทรัพยากรและการใชบริการหองสมุด เพ่ือเปนขอมูลประกอบการวางแผนการ
บริหารหองสมุดใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการสูงสุด 

(4) ศึกษา วิเคราะห และสอบถามความตองการของผูใชบริการ และบุคลากรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
รวมท้ังรับผิดชอบ และดูแลทรัพยากรหองสมุด เชน หนังสือ ส่ิงตีพิมพ CD-Rom เปนตน 
เพ่ือใหมีทรัพยากรท่ีเพียงพอในการใหบริการ สอดคลองความตองการ และเกิดประโยชนแก
ผูใชบริการมากท่ีสุด 

(5) เก็บรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ เกี่ยวกับหองสมุด  เพ่ือใชในการตรวจสอบอางอิง หรือใชในการ
พัฒนาและปรับปรุงการใหบริการของหองสมุดใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(6) จัดประชาสัมพันธหองสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เพ่ือเผยแพรการดําเนินงานของ
หองสมุด ใหขอมูลขาวสาร และสงเสริมใหผูใชเกิดความสนใจและตองการเขาใชบริการมาก
ข้ึน 

(7) ศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยวิธีการและเทคนิคใหมๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานบรรณารักษ 
เพ่ือเสนอแนะการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการใหบริการของหองสมุด 

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานบรรณารักษ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(10) วางแผนการทํางานท่ีรับผดิชอบ และรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานดานบรรณารักษเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ี
กําหนดไว 
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(11) วางแผนการปฏิบัติงานของหองสมุด โดยศึกษา และวิเคราะหจากขอมูลท่ีเกี่ยวของตางๆ เชน 
รายงานความตองการของกลุมเปาหมาย  สถิติขอมูลการดําเนินงาน เปนตน เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในการใหบริการ  และครอบคลุมกลุมเปาหมาย 

(12) เสนอแนะประเด็นสําคัญหรือกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับงานหองสมุด และหองสมุดเคล่ือนท่ี 
เพ่ือเปนประโยชนประกอบการวางแผน และออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ 
และมาตรการตางๆ ของหองสมุด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(13) ประสานใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของในการแลกเปล่ียน

ทรัพยากรหองสมุด ตลอดจนความรูและขอมูลขาวสารตางๆ เพ่ือใหเกิดสงเสริมการอาน
สําหรับประชาชนไดอยางครอบคลุม 

 
4.  ดานบริการ 
(14) ใหคําแนะนํา และตอบคําถามตางๆ เกี่ยวกับขอมูล และการใชทรัพยากรสารสนเทศในงาน

หองสมุด เพ่ือใหเกิดความสะดวกแกผูใชบริการ และประชาชน 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบรรณารักษศาสตร ทางนิเทศศาสตร ทางสารสนเทศ
ศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การบรรณารักษ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  บรรณารักษ 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการใหบริการยืม-คืน การสืบคน การตอบคําถาม และการคนควา รวมถึง

การจัดทําคูมือการใชงานหองสมุด เพ่ือใหผูใชบริการสามารถเขาถึงทรัพยากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชนตอการคนควาเอกสาร หนังสือ และรายงานตางๆ ของผู
ใขบริการมากท่ีสุด 

(2) ควบคุม และดูแลการจัดทําดรรชนีวารสาร บรรณานุกรมหนังสือ และกฤตภาคหัวเร่ืองท่ี
นาสนใจ เพ่ือใหงานดานหองสมุดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) ควบคุม และดูแลการวิเคราะหทรัพยากรและการใชบริการหองสมุด เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการวางแผนการบริหารหองสมุดใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และสรางความพึงพอใจ
ใหกับผูใชบริการสูงสุด 

(4) ควบคุม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห และการสอบถามความตองการของผูใชบริการ และ
บุคลากรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังดูแลทรัพยากรหองสมุด เชน หนังสือ ส่ิงตีพิมพ CD-Rom  
เปนตน เพ่ือใหมีทรัพยากรท่ีเพียงพอในการใหบริการ สอดคลองความตองการ และเกิด
ประโยชนแกผูใชบริการมากท่ีสุด 

(5) ควบคุม และดูแลการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ เกี่ยวกับหองสมุด  เพ่ือใชในการตรวจสอบ
อางอิง หรือใชในการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการของหองสมุดใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(6) ควบคุม และดูแลการจัดประชาสัมพันธหองสมุดและการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เพ่ือ
เผยแพรการดําเนินงานของหองสมุด ใหขอมูลขาวสาร และสงเสริมใหผูใชเกิดความสนใจและ
ตองการเขาใชบริการมากข้ึน 

(7) ควบคุม และดูแลการศึกษา การคนควา การวิเคราะห และการวิจัยวิธีการและเทคนิคใหมๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานบรรณารักษ เพ่ือเสนอแนะการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการใหบริการของ
หองสมุด 

(8) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(9) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
บรรณารักษ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(10) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
2.  ดานแผนงาน 
(11) วางแผนงานหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานบรรณารักษของหนวยงาน และแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
ดานบรรณารักษเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

(12) จัดตั้งงบประมาณในการดําเนินงานหองสมุด เพ่ือใหการดําเนินงานหองสมุดมีคุณภาพและ
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการ และประชาชนทุกกลุมเปาหมาย 

(13) พิจารณา และวิเคราะหวิธีการหรือเทคนิคตางๆ ทางดานบรรณารักษ เพ่ือวางแนวปฏิบัติและ
หาวิธีการท่ีดีและเหมาะสมยิ่งข้ึนในการจัดการทรัพยากรหองสมุดและการใหบริการ   

 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานบรรณารักษกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

บรรณารักษใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(15) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานบรรณารักษแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(16) ใหบริการขาวสารและแนะนําตอบปญหาการคนควาหนังสือ ส่ิงพิมพ และส่ือความรูตางๆ แก

ผูใชบริการหองสมุด  เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกและรวดเร็วในการใชบริการแกผูใชบริการ
หองสมุด 

(17) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงในเร่ืองเกี่ยวกับงานบรรณารักษท่ีตนมีความรับผิดชอบ 
หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรูตางๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

(18) จัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานหองสมุด เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และ
มาตรการตาง ๆ 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับบรรณารักษประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 

2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกาง
บรรณารักษศาสตร ทางนิเทศศาสตร ทางสารสนเทศศึกษา  หรือทางสารนิเทศศาสตร  หรือ
ทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 ป 
ใหลดเปน 2 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกางบรรณารักษศาสตร 
ทางนิเทศศาสตร ทางสารสนเทศศึกษา  หรือทางสารนิเทศศาสตร  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนด
วาใชเปนเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัตงิานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การบรรณารักษ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  บรรณารักษ 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใหบริการยืม-คืน การสืบคน การตอบคําถาม 

และการคนควา รวมถึงการจัดทําคูมือการใชงานหองสมุด เพ่ือใหผูใชบริการสามารถเขาถึง
ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชนตอการคนควาเอกสาร หนังสือ และ
รายงานตางๆ ของผูใขบริการมากท่ีสุด 

(2) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดทําดรรชนีวารสาร บรรณานุกรมหนังสือ 
และกฤตภาคหัวเร่ืองท่ีนาสนใจ เพ่ือใหงานดานหองสมุดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวิเคราะหทรัพยากรและการใชบริการหองสมุด 
เพ่ือเปนขอมูลประกอบการวางแผนการบริหารหองสมุดใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และสราง
ความพึงพอใจใหกับผูใชบริการสูงสุด 

(4) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การวิเคราะห และการสอบถามความ
ตองการของผูใชบริการ และบุคลากรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังดูแลทรัพยากรหองสมุด เชน 
หนังสือ ส่ิงตีพิมพ CD-Rom  เปนตน เพ่ือใหมีทรัพยากรท่ีเพียงพอในการใหบริการ สอดคลอง
ความตองการ และเกิดประโยชนแกผูใชบริการมากท่ีสุด 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ เกี่ยวกับหองสมุด  
เพ่ือใชในการตรวจสอบอางอิง หรือใชในการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการของหองสมุดให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(6) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดประชาสัมพันธหองสมุดและการจัดกิจกรรม
ในรูปแบบตางๆ เพ่ือเผยแพรการดําเนินงานของหองสมุด ใหขอมูลขาวสาร และสงเสริมใหผูใช
เกิดความสนใจและตองการเขาใชบริการมากข้ึน 

(7) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา การคนควา การวิเคราะห และการวิจัย
วิธีการและเทคนิคใหมๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานบรรณารักษ เพ่ือเสนอแนะการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานและการใหบริการของหองสมุด 

(8) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานบรรณารักษท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงาน
ท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน 

(9) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  
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(10) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(11) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
บรรณารักษ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(12) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(13) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานหองสมุด รวมท้ังประเมินผลและแกไขปญหาขอขัดของใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(14) วางแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานบรรณารักษ เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการ

ดําเนินงานใหถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตามนโยบายท่ีกําหนดไว 
(15) ประยุกตใชเทคโนโลยีงานบรรณารักษตางๆ ผานการคนควาจากส่ือ หนังสือ หรือเอกสารตางๆ 

เพ่ือนํามาพัฒนา เสนอแนะ และออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ และ
มาตรการตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการในปจจุบันมากท่ีสุด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(16) ประสานงานดานบรรณารักษกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน

บรรณารักษใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(17) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานบรรณารักษแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(18) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานบรรณารักษท่ีตนมีความรับผิดชอบแก 

หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ 
ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(19) ถายทอดความรูดานบรรณารักษศาสตรแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหความรูและ
เผยแพรกิจกรรมตางๆ ของหองสมุด 

(20) พัฒนา และปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานบรรณารักษ 
เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจดานบรรณารักษของ
หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(21) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางบรรณารักษ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับบรรณารักษประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 

2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การบรรณารักษ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  บรรณารักษ 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานบรรณารักษ 

เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรงตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(2) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน   
บรรณารักษ เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน ชุมชน และสังคม 

(3) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานบรรณารักษ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน และสามารถใหบริการดานบรรณารักษแกประชาชน และผูใชบริการไดอยางสอดคลอง
กับความตองการอยางแทจริง 

(4) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบให
เหมาะสมกับบุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรแตละคนไดรับ
ลักษณะงานและปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และศักยภาพ และเกิด
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 

(5) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(6) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(7) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(8) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 
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(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(10) วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานบรรณารักษ รวมท้ังมอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และติดตาม
ประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานดานบรรณารักษบรรลุตามเปาหมาย นโยบาย และ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

(11) กําหนดรูปแบบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของหองสมุด เพ่ือประโยชนตอการ
วางแผนและออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ หรือมาตรการตางๆ ใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
3.  ดานประสานงาน 
(12) ประสานงานดานบรรณารักษกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานบรรณารักษใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(13) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานบรรณารักษแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(14) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานบรรณารักษภายใตความรับผิดชอบในระดับ

ท่ีซับซอน เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัตไิดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

(15) กําหนดแนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงานบรรณารักษ เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจ
ดานบรรณารักษขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(16) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางบรรณารักษ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
(1) มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับบรรณารักษ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 
(2) ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไม

นอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานหองสมุด หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การทรัพยากรบุคคล 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา การวิเคราะห และการดําเนินการเกี่ยวกับวาง
ระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล  
การกําหนดตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง การสรรหา การบรรจุ และ 
การแตงตั้ง การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การรักษา
จรรยาและวินัย การออกจากงาน เปนตน และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นักทรัพยากรบุคคล  ระดับปฏิบัติการ 
  นักทรัพยากรบุคคล  ระดับชํานาญการ 
  นักทรัพยากรบุคคล  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นักทรัพยากรบุคคล      ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การทรัพยากรบุคคล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักทรัพยากรบุคคล 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานดานจําแนกตําแหนงและประเมินผลกําลังคน เชน การจัดและ

ปรับปรุงโครงสรางองคกร การแบงงานภายใน การปรับปรุงการแบงหนวยงานภายใน และการ
บริหารองคกรของหนวยงานตางๆ ตามโครงสรางองคกร การจัดทําแผนอัตรากําลัง การ
วางแผนอัตรากําลังบุคลากรและลูกจาง การเกล่ียอัตรากําลัง การกําหนดระดับตําแหนง การ
ปรับระดับตําแหนง และการจัดจางบุคลากร ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว เปนตน เพ่ือให
การปฏิบัติงานดานการจําแนกตําแหนงและประเมินผลกําลังคนดําเนินไปอยางราบร่ืน ถูกตอง 
ยุติธรรมและตรงตามวัตถุประสงคของหนวยงานท่ีกําหนดไว เพ่ือใหการดําเนินการเปนไป
อยางและเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

(2) รวบรวม ศึกษา และวิเคราะหขอมูลดานจําแนกตําแหนงและประเมินผลกําลังคนตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือนําไปประกอบการจัดทําโครงสรางองคกร โครงสรางหนาท่ีความรับผิดชอบของ
แตละหนวยงาน และการแบงงานภายในใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม และสอดคลองตาม
วัตถุประสงคขององคกร 

(3) รวบรวม ศึกษา และวิเคราะหขอมูลดานการจัดทําหนาท่ีความรับผิดชอบ และทักษะ
ความสามารถของตําแหนง และการกําหนดระดับตําแหนงใหสอดคลองตามหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ เพ่ือสรางความชัดเจนในหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละตําแหนงงาน และของแต
ละหนวยงาน และใหเปนแนวทางและเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(4) ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ตั้งแตการสอบคัดเลือก การคัดเลือก 
การสอบแขงขัน การโอนยาย การเล่ือนระดับ การประเมินผลงาน การเล่ือนข้ันเงินเดือน และ
การออกจากงานและการใหกลับเขาทํางาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการสรรหาและบรรจุ
แตงตั้งดําเนินไปอยางราบร่ืน และตรงตามวัตถุประสงคของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

(5) ดําเนินงานดานสรรหาบุคลากร เชน ประสานงานการนัดหมายสัมภาษณ คุมสอบ จัดทํา
เอกสารขอมูลเพ่ือการตัดสินใจจาง รับรายงานตัวพนักงาน จัดทําเอกสารบรรจุและคําส่ังสงตัว 
รวมท้ังจัดปฐมนิเทศบุคลากร ติดตามผลการปฏิบัติงานชวงทดลองงาน และประสานงานดาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบุคลากรเขาใหมมีความรูความเขาใจในระเบียบกฎเกณฑ
ตางๆ และใหงานทรัพยากรบุคคลดําเนินไดอยางถูกตองตามระเบียบขอบังคับของหนวยงาน 

(6) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และประมวลขอมูล คําขอการบรรจุแตงตั้ง การโอนยายเล่ือน
ตําแหนงและเล่ือนระดับ การประเมินผลงาน และการเล่ือนข้ันเงินเดือนของบุคลากร พนักงาน
ประจํา และลูกจางชั่วคราว เพ่ือใหการดําเนินงานดานการบรรจุและแตงตั้งมีความถูกตอง และ
สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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(7) ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานดานสารสนเทศและขอมูลบุคคล เชน การบันทึกทะเบียนประวัติ
บุคลากรและลูกจาง การควบคุมการเกษียณอายุของบุคลากรและลูกจาง การจัดทําบัตร
ประจําตัวบุคลากรและลูกจาง การจัดทําฐานขอมูลบุคลากร และการสรรหาบุคลากรดีเดน 
เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานสารสนเทศและขอมูลบุคคลดําเนินไปอยางราบร่ืน และตรง
ตามวัตถุประสงคของหนวยงานท่ีกําหนดไว 

(8) ศึกษา วิเคราะห บันทึก ปรับปรุง และแกไขทะเบียนประวัติบุคลากรและลูกจางตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใหมีขอมูลทะเบียนประวัติบุคลากรและลูกจางท่ีถูกตอง ครบถวน และเปน
ปจจุบัน (Updated) 

(9) รวบรวม ศึกษา และวิเคราะหขอมูล เอกสาร และรายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของดานการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือนําไปประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการและหลักสูตรพัฒนาบุคลากรใหมี
ความถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของแตละหนวยงาน 

(10) ศึกษา และวิเคราะหความจําเปนและความตองการในการฝกอบรมและพัฒนา เพ่ือชวยจัดทํา
หลักสูตรและเอกสารการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับวัตถุประสงคและความตองการของ
หนวยงาน 

(11) รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และดําเนินการประมาณคาใชจาย
เบ้ืองตนในการพัฒนาและฝกอบรม เพ่ือเปนขอมูลในการประกอบการพิจารณาขออนุมัติ
จัดสรรงบประมาณในแตละป 

(12) รวบรวมขอมูล และความคิดเห็นท้ังดานวิทยากรและผู รับฟงการบรรยาย ดําเนินการ
ประเมินผลการพัฒนาและฝกอบรม และวิเคราะหผลการพัฒนาและฝกอบรม เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพและการฝกอบรมของบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจและปรับปรุงการดําเนินการจัดฝกอบรมคร้ังตอไป 

(13) เขาใจระเบียบกฎเกณฑ แนวทางการปฏิบัติงานและนโยบายดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือใหสามารถใหคําแนะนํา ตอบคําถาม และขอสงสัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบงาน
บริหารงานบุคคลแกเจาหนาท่ีตางๆ ในหนวยงานไดอยางเหมาะสม 

(14) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(15) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.   ดานแผนงาน 
(16) วางแผนการทํางานของตนเอง รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3.   ดานประสานงาน 
(17) ประสานงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุน

การดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
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(18) อธิบายการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือเสริมสราง
ความเขาใจและความรวมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
4.   ดานบริการ 
(19) ใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบ้ืองตนแกบุคลากรจากหนวยงานท่ีเกี่ยวขัอง หรือประชาชน

ท่ัวไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสรางความเขาใจและ
สนับสนุนงานตามภารกิจของหนวยงาน 

(20) ใหบริการขอมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ของบุคคลหรือหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ
และมาตรการตางๆ 

(21) ดําเนินการจัดสวัสดิการ และการสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชาท่ี ก.ถ. รับรองหรือทางอื่นท่ี  ก.ถ. กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การทรัพยากรบุคคล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักทรัพยากรบุคคล 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบงานการจําแนกตําแหนงและประเมินผล

กําลังคน เชน การจัดและปรับปรุงโครงสรางองคกร การแบงงานภายใน การปรับปรุงการ
แบงหนวยงานภายใน และการบริหารองคกรของหนวยงานตาง ๆ ตามโครงสรางองคกร การ
จัดทําแผนอัตรากําลัง การวางแผนอัตรากําลังบุคลากรและลูกจางการเกล่ียอัตรากําลัง การ
กําหนดระดับตําแหนง การปรับระดับตําแหนง และการจัดจางบุคลากร ลูกจางประจํา และ
ลูกจางชั่วคราว เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานจําแนกตําแหนงและประเมินผลกําลังคน 
สามารถสนับสนุนหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามหลักเกณฑการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ีเนนถูกตอง ชัดเจน ความโปรงใส และความเปนธรรม 

(2) ศึกษา วิเคราะหขอมูล และรวมจัดทําโครงสรางสรางองคกร โครงสรางหนาท่ีความ
รับผิดชอบของแตละหนวยงาน และการแบงงานภายในของหนวยงาน เพ่ือใหมีโครงสราง
องคกร โครงสรางหนาท่ีความรับผิดชอบ และการแบงงานภายในท่ีมีถูกตอง ครบถวน 
ชัดเจน และสามารถสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานใหบรรลุภารกิจหลักอยางมี
ประสิทธิภาพ  

(3) ศึกษา วิเคราะหขอมูลดานความตองการบุคลากร ปริมาณงาน และการจัดอัตรากําลังคน
ภายในองคกร รวมท้ังรวมวางแผนและกําหนดกรอบอัตรากําลังคน เพ่ือใหสามารถวางแผน
และกําหนดกรอบอัตรากําลังคนท่ีเหมาะสมกับความตองการในปจจุบันและอนาคต และ
สอดคลองกับนโยบายและภารกิจหลักขององคกร  

(4) ศึกษา วิเคราะหขอมูล และรวมจัดทําหนาท่ีความรับผิดชอบ และทักษะความสามารถของ
ตําแหนงงาน และกําหนดระดับตําแหนงงานดานการจัดทําหนาท่ีความรับผิดชอบให
สอดคลองตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ เพ่ือสรางความชัดเจนและมาตรฐานของหนาท่ี
ความรับผิดชอบของแตละตําแหนงงาน และของแตละหนวยงาน และใหเปนแนวทางและเปน
มาตรฐานเดียวกันท้ังองคกร 

(5) ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ตั้งแตการ
สอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแขงขัน การโอนยาย การเล่ือนระดับ การประเมินผลงาน 
การเล่ือนข้ันเงินเดือน และการออกจากงานและการใหกลับเขาทํางาน เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง สามารถสนับสนุนหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เปนไปตามหลักเกณฑการบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ีเนนความโปรงใส และเปนธรรม 
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(6) ควบคุม ดูแล และดําเนินงานดานสรรหาบุคลากร เชน ประสานงานการนัดหมายสัมภาษณ 
คุมสอบ จัดทําเอกสารขอมูลเพ่ือการตัดสินใจจาง รับรายงานตัวพนักงาน จัดทําเอกสาร
บรรจุและคําส่ังสงตัว รวมท้ังจัดปฐมนิเทศบุคลากร ติดตามผลการปฏิบัติงานชวงทดลองงาน 
ประสานงานดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบุคลากรเขาใหมมีความรูความเขาใจ
ในระเบียบกฎเกณฑตางๆ และใหงานทรัพยากรบุคคลดําเนินไดอยางถูกตองตามระเบียบ
ขอบังคับของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ 

(7) ควบคุม ดูแล ศึกษา วิเคราะห และประมวลขอมูล คําขอการบรรจุแตงตั้ง การโอนยายเล่ือน
ตําแหนงและเล่ือนระดับ การประเมินผลงาน และการเล่ือนข้ันเงินเดือนของพนักงานประจํา 
และลูกจางชั่วคราวของหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานดานการบรรจุและแตงตั้งมีความ
ถูกตอง และสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลอยางสูงสุด 

(8) ควบคุม ดูแล และดําเนินการดานประเมินผลการปฏิบัติงาน เชน จัดทํา แจกจาย รวบรวม
คืนแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมท้ังศึกษา วิเคราะห ประมวลผล และจัดทํารายงาน
นําเสนอผูบังคับบัญชา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาในงานทรัพยากรบุคคลอื่นๆ ตอไป 

(9) ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบงานดานสารสนเทศและขอมูลบุคคล 
เชน การบันทึกทะเบียนประวัติบุคลากรและลูกจาง การควบคุมการเกษียณอายุของบุคลากร
และลูกจาง การจัดทําบัตรประจําตัวบุคลากรและลูกจาง การจัดทําฐานขอมูลบุคลากร และ
การสรรหาบุคลากรดีเดน เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานดานสารสนเทศและขอมูล
บุคคลดําเนินไปอยางราบร่ืน ตรงตามวัตถุประสงคของหนวยงานท่ีกําหนดไว และเปนไป
ตามหลักเกณฑการบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ีเนนความโปรงใส และเปนธรรม 

(10) ควบคุม ดูแลการศึกษา การวิเคราะห และตรวจสอบการบันทึก การปรับปรุง และการแกไข
ทะเบียนประวัติบุคลากรและลูกจางตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหแนใจวามีขอมูลทะเบียน
ประวัติท่ีถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน (Updated) มากท่ีสุด 

(11) ควบคุม ติดตาม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห และการตรวจสอบขอมูลบุคคล ประวัติ
บุคคล คุณสมบัติบุคลากร และดําเนินการจัดทําสรุปขอมูล เอกสาร และรายงานทะเบียน
ประวัติบุคลากรและลูกจางของหนวยงาน เพ่ือเก็บเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการ
ดําเนินงานในข้ันตอนอื่นๆ ตอไป และสรุปผลนําเสนอผูบังคับบัญชา เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานทรัพยากรบุคคลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(12) รวมจัดทําแผนปฏิบัติการและหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามภารกิจท่ีเกี่ยวของ เพ่ือพัฒนาให
บุคลากรไดรับความรู และเทคโนโลยีท่ีตรงตามความตองการของหนวยงาน และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(13) ควบคุม และดูแลการดําเนินงานการฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลมากท่ีสุด 
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(14) ควบคุม ดูแล วิเคราะห และสรุปความจําเปนและความตองการในการฝกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือจัดทําและพัฒนาหลักสูตรและเอกสารท่ีเกี่ยวกับการฝกอบรมและ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับความตองการของหนวยงานและการเปล่ียนแปลงของวิทยาการใหม ๆ 
ดานการพัฒนาศักยภาพบุคคล 

(15) วิเคราะหประสิทธิภาพการฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเสนอทางแกปญหา 
การปรับปรุงระบบ และแผนงานฝกอบรม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ ความรู 
ความสามารถของบุคลากรไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน 

(16) วิเคราะหประสิทธิภาพและมาตรฐานโปรแกรมและหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
พัฒนาโปรแกรมและหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดอยางเหมาะสม 

(17) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(18) เขาใจระเบียบกฎเกณฑ แนวทางการปฏิบัติงาน และนโยบายทางดานทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือใหสามารถใหคําแนะนํา ตอบคําถาม และขอสงสัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบงาน
บริหารงานบุคคลแกเจาหนาท่ีตางๆ ในหนวยงานไดอยางเหมาะสม 

(19) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(20) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานและ
องคกรบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(21) วางแผนหรือมีสวนรวมในการวางแผนการทํางานแผนงานหรือโครงการระยะส้ันบางสวนของ

หนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3.  ดานประสานงาน 
(22) ประสานงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุน

การดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(23) พัฒนาความสัมพันธดวยการนําเสนอแนวคิดภายในทีมงาน เพ่ือสรางความเขาใจท่ีดีรวมกัน  
(24) ใหคําแนะนําเบ้ืองตนเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแกสมาชิกใน

ทีมงาน เพ่ือเสริมสรางความเขาใจและความรวมมือในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
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4.  ดานบริการ 
(25) ใหคําปรึกษาแนะนําแกบุคลากรจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ หรือประชาชนท่ัวไป เกี่ยวกับ

การศึกษาตอ การฝกอบรม/ดูงาน และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญ เพ่ือประโยชนตอ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(26) ใหคําปรึกษาแนะนําและชี้แจงแกบุคลากรเกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจและสามารถพัฒนาแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเฉพาะสวนได 

(27) ดําเนินการพัฒนาฐานขอมูล นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับการบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือการประมวล วิ เคราะห และการนําเสนอนโยบาย 
ยุทธศาสตร มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลักเกณฑวิธีการในการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

(28) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําเอกสาร ตํารา คูมือ ส่ือ เอกสารเผยแพรในรูปแบบตางๆ  
รวมท้ังพัฒนาเคร่ืองมือ อุปกรณ วิธีการ หรือประยุกตนําเทคโนโลยีเขามาใช เพ่ือการเรียนรู 
และการทําความเขาใจในเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับนักวิชาการทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 ป 

โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป  สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบ
ไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมาย การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร การบริหารธุรกิจ  หรือทางอื่น
ท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 2 
ป  สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมาย การบริหารรัฐกิจ รัฐ
ประศาสนศาสตร การบริหารธุรกิจ  หรือทางอื่นท่ี ก.ถ.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การทรัพยากรบุคคล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักทรัพยากรบุคคล 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบงานการ

จําแนกตําแหนงและประเมินผลกําลังคน เชน การจัดและปรับปรุงโครงสรางองคกร การแบง
งานภายใน การปรับปรุงการแบงหนวยงานภายใน และการบริหารองคกรของหนวยงาน
ตางๆ ตามโครงสรางองคกร การจัดทําแผนอัตรากําลัง การวางแผนอัตรากําลังบุคลากรและ
ลูกจาง การเกล่ียอัตรากําลัง การกําหนดระดับตําแหนง การปรับระดับตําแหนง และการจัด
จางบุคลากร ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานจําแนก
ตําแหนงและประเมินผลกําลังคน สามารถสนับสนุนหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เปนไปตามหลักเกณฑการบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ีเนนถูกตอง ชัดเจน ความโปรงใส 
และความเปนธรรม 

(2) กําหนดกระบวนการและวิธีการในการวางแผนและกําหนดกรอบอัตรากําลังคน เพ่ือให
เปนไปอยางถูกตองและเหมาะสมกับภารกิจและความตองการของหนวยงานตางๆ อยาง
แทจริง และสามารถวิเคราะหวิจัยเกี่ยวกับปญหา ความตองการ ความจําเปนของหนวยงาน
ตางๆ ไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

(3) รวมกําหนด ปรับปรุง และจัดทําโครงสรางองคกร การแบงงานภายใน การปรับปรุงการแบง
งานภายใน และการบริหารองคกรของหนวยงานตาง ๆ ตามโครงสรางองคกร โครงสราง
หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน และการกําหนดและปรับระดับตําแหนงงาน เพ่ือใหการ
ดําเนินงานของแตละตําแหนงงาน และแตละหนวยงานสามารถสนับสนุนนโยบาย และ
ภารกิจหลักอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(4) ดําเนินการสราง ออกแบบ และพัฒนาวิธีการ และเคร่ืองมือตางๆ ท่ีสนับสนุนงานการ
จําแนกตําแหนงและประเมินผลกําลังคนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
คุณภาพ และตอบสนองตอวัตถุประสงคและเปาหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบงานสรรหา
และบรรจุแตงตั้ง ตั้งแตการสอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแขงขัน การโอนยาย การ
เล่ือนระดับ การประเมินผลงาน การเล่ือนข้ันเงินเดือน และการออกจากงานและการใหกลับ
เขาทํางาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง สามารถสนับสนุน
หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามหลักเกณฑการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ท่ีเนนความโปรงใส และเปนธรรม 
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(6) เสนอแนะแนวทาง และเสนอความเห็นในการแกไขปญหาสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ตั้งแตการ
สอบคัดเลือก การคัดเลือก การสอบแขงขัน การโอนยาย การเล่ือนระดับ การประเมินผลงาน 
การเล่ือนข้ันเงินเดือน และการออกจากงานและการใหกลับเขาทํางาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้งเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร และนําไปสูการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีเปนระบบตอไป 

(7) ติดตาม ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงาน และการรับผิดชอบงานดานสารสนเทศและขอมูล
บุคคล เชน การบันทึกทะเบียนประวัติบุคลากรและลูกจาง การควบคุมการเกษียณอายุของ
บุคลากรและลูกจาง การจัดทําบัตรประจําตับุคลากรและลูกจาง การจัดทําฐานขอมูล
บุคลากร และการสรรหาบุคลากรดีเดน เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานดานสารสนเทศ
และขอมูลบุคคลดําเนินไปอยางราบร่ืน ตรงตามวัตถุประสงคของหนวยงานท่ีกําหนดไว และ
เปนไปตามหลักเกณฑการบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ีเนนความโปรงใส และเปนธรรม 

(8) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนเกษียณอายุของบุคลากรและลูกจางตาม
ระเบียบขององคกร และแผนพัฒนาผูสืบทอดตําแหนง เพ่ือใหการดําเนินงานดานทรัพยากร
บุคคลเปนไปอยางราบร่ืน และเปนการเตรียมความพรอมบุคลากรไวลวงหนาและทันทวงที
สําหรับตําแหนงงานท่ีจะมีผูเกษียณอายุในการทํางาน 

(9) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรตัวอยาง 
บุคลากรดีเดน และและบุคลากรผูประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตย และสุจริต เพ่ือเปน
การสรางขวัญและกําลังใจ และตอบแทนคุณความดีแกบุคลากรขององคกร 

(10) วางแผนงานการฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แนวทางการดําเนินงาน 
กฎระเบียบ หลักเกณฑ และมาตรฐาน รวมท้ังรวมกําหนดตัวชี้วัดดานการดําเนินงานของ
หนวยงาน เพ่ือใหงานการฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับเปาหมาย และนโยบายขององคกร และบรรลุกับความตองการ
และผลสัมฤทธ์ิของแตละหนวยงานอยางแทจริง 

(11) จัดทําแผนปฏิบัติการและหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามภารกิจท่ีเกี่ยวของ เพ่ือพัฒนาให
บุคลากรในองคกรใหไดรับความรู และเทคโนโลยีท่ีตรงตามความตองการของหนวยงาน และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(12) ควบคุม ดูแล วิเคราะห และสรุปความจําเปนและความตองการในการฝกอบรมและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือจัดทําและพัฒนาหลักสูตรและเอกสารท่ีเกี่ยวกับการฝกอบรมและ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับความตองการของหนวยงานและการเปล่ียนแปลงของวิทยาการใหม ๆ 
ดานการพัฒนาศักยภาพบุคคล 

(13) วิเคราะห วิจัยความตองการขององคกร และทิศทางของตลาด สังคม เศรษฐกิจ เพ่ือใหการ
วางแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เปนไปตามวัตถุประสงคขององคกร และทันตอการ
เปล่ียนแปลงของตลาดและเทคโนโลย ี

(14) วิเคราะหประสิทธิภาพ พัฒนาและปรับปรุงแผนการฝกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวานโยบายและแผนท่ีตั้งไว สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการขององคกรและสภาวการณปจจุบัน 
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(15) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจ
วาระบบงานท่ีตั้งไวสามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับความตองการขององคกรและสภาวการณปจจุบัน  

(16) ประเมินผล ติดตาม ใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนด
ไว 

(17) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(18) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกเจาหนาท่ีในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
องคกร และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(19) เขาใจระเบียบกฎเกณฑ แนวทางการปฏิบัติงาน และนโยบายทางดานทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือใหสามารถใหคําแนะนํา ตอบคําถาม และขอสงสัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบงาน
บริหารงานบุคคลแกเจาหนาท่ีตางๆ ในองคกรไดอยางเหมาะสม 

(20) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

(21) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานบรรลุ
ภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(22) วางแผนงานโครงการ กําหนดวัตถุประสงค กรอบเวลาและทรัพยากรท่ีจําเปนในงานของ

หนวยงาน เพ่ือเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 
3.  ดานประสานงาน 
(23) ประสานงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุน

การดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(24) พัฒนาความสัมพันธดวยการโนมนาวสมาชิกภายในทีมงาน เพ่ือสรางความเขาใจท่ีดีรวมกัน 
(25) ใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแกสมาชิก

ในทีมงาน เพ่ือเสริมสรางความเขาใจและความรวมมือในการบริหารหรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
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4.  ดานบริการ 
(26) ใหคําปรึกษาแนะนําแกบุคลากรจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ หรือประชาชนท่ัวไป เกี่ยวกับ

การศึกษาตอ การฝกอบรม/ดูงาน และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญ เพ่ือประโยชนตอ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(27) ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เกี่ยวกับหลักเกณฑพ้ืนฐานหรือเทคนิควิธีการ
บริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 

(28) จัดการฝกอบรมหรือถายทอดความรู หรือนิเทศงานใหแกพนักงานหรือเจาหนาท่ีใน
หนวยงาน เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองสมบูรณและมี
ประสิทธิภาพ 

(29) จัดทําและพัฒนางานวิชาการดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในรูปแบบ
เอกสารทางวิชาการ คูมือ หลักเกณฑและวิธีการ เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหแกเจาหนาท่ี 
หรือผูสนใจท่ัวไปนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับนักวิชาการทรัพยากรบุคคล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 

2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป 
โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การทรัพยากรบุคคล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักทรัพยากรบุคคล 
ระดับตําแหนง   เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และเสนอแนว

ทางการแกไขปญหา รวมท้ังเสนอแนะทิศทาง กลยุทธ ภารกิจ และการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) เสนอแนะแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑและวิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพ่ือจัดทําความเห็นเสนอตอผูบริหารองคกร 

(3) ศึกษา วิจัย ส่ังสมความรูหรือผลการศึกษาวิจัยดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหแกการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เจาหนาท่ี หรือผูสนใจท่ัวไปนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน   

(4) สงเสริมและใหการสนับสนุนทรัพยากรในการศึกษาและพัฒนางานบุคคลดานตางๆ เชน 
โครงสรางองคกร การจําแนกตําแหนง การประเมินคางาน การกําหนดคาตอบแทน การ
ประเมินผลงาน การเล่ือนข้ันและปรับเปล่ียนตําแหนงของบุคลากรในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน การจัดแบงสวนราชการ การจัดอัตรากําลัง และระบบการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน เปนตน  เพ่ือพัฒนาแนวทางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับสถานการณของทองถ่ิน และสอดคลองกับงบประมาณและทรัพยากรท่ีม ี

(5) ติดตาม ประเมินผล แกไขปญหาในการดําเนินการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 
2.  ดานแผนงาน 
(6) มีสวนรวมในการวางแผน เชื่อมโยง และบูรณาการแผนงานโครงการในระดับกลยุทธของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
(7) ควบคุมและดูแลการจัดทําแนวคิด และวิธีการตางๆ ในดานงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(8) กําหนดรูปแบบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกร เพ่ือประโยชนตอการ

วางแผนและออกแบบนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 
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3.  ดานประสานงาน 
(9) สรางความสัมพันธภายในทีมงาน จูงใจสมาชิกในทีมงาน เพ่ือสรางความเขาใจท่ีดีรวมกัน 
(10) ส่ือสาร และโนมนาวการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน

หนวยงาน เพ่ือเสริมสรางความเขาใจและความรวมมือในการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

(11) ประสานงานในระดับบริหารกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือขอความ
ชวยเหลือและรวมมือในงานบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการศึกษา การฝกอบรมและดูงาน 
และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญท่ีเปนประโยชนตอการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสังกัด 

 
4.  ดานบริการ 
(12) ใหคําปรึกษาแนะนําแกบุคลากรจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือเจาหนาท่ี หรือประชาชนท่ัวไป 

เกี่ยวกับการศึกษาตอ การฝกอบรม/ดูงาน และแลกเปล่ียนความรูความเชี่ยวชาญ เพ่ือ
ประโยชนตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(13) ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับหลักเกณฑเฉพาะทางหรือเทคนิควิธี
ใหมๆ เพ่ือใหการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนธรรม 

(14) บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศในงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 

(15) ฝกอบรมหรือถายทอดความรู หรือนิเทศงานใหแกผูบริหารและบุคลากรในหนวยงาน พรอม
ท้ังเผยแพรความรูในองคกร เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง สมบูรณ และมีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับนักวิชาการทรัพยากรบุคคลประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ไดดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือท่ี ก.ถ. เทียบเทามาแลวไมนอย

กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ หรืองานอื่นท่ี
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 




