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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

ปฏิบัติงานทะเบียน

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานการทะเบียนต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการรับคาร้อง การตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
ราษฎร์ รวมทั้ งการดาเนิ น การทะเบี ย นราษฎร์ให้ เป็ นตามกฎหมายและระเบี ยบในเรื่องการจดและจัดท า
ทะเบียนต่างๆ เช่น การจัดทาทะเบียนบ้าน การจัดทาทะเบียนคนเกิด -ตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย การ
แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน เป็นต้น ตลอดจนการจัดทาทะเบี ยนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง การให้บริการ คาแนะนา และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ
และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มชี ื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
เจ้าพนักงานทะเบียน
ระดับปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานทะเบียน
ระดับชานาญงาน
เจ้าพนักงานทะเบียน
ระดับอาวุโส

ก.ท. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558

ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานทะเบียน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานทะเบียน

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียน ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากั บ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 รั บ ค าร้ อ ง และตรวจสอบเอกสาร และหลั ก ฐานต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ดาเนินงานด้านทะเบียนราษฎร์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีเอกสารและหลักฐานที่ประกอบการดาเนินการทะเบียนราษฎร์
ที่ครบถ้วน และถูกต้อง
1.2 ดาเนินการงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การจัดทาทะเบียนบ้าน การจัดทาทะเบียน
คนเกิด-ตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน เป็นต้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามระเบียบและกฎหมายที่กาหนดไว้ และสามารถให้บริการที่สร้างความพึงพอใจและสอดคลองความต้องการ
ของประชาชน
1.3 จัดทาทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อสนับสนุนงาน
เลือกตั้งให้เป็นไปสะดวก ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
1.4 รวบรวม และจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐาน และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานทะเบียน เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานอ้างอิงในการดาเนินการต่างๆ ได้ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.5 จัดทาฐานข้อมูลงานทะเบียน เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ในการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านงานทะเบียน
1.6 แก้ไขปัญหาต่างๆ ในเบื้องต้นด้านงานทะเบียน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้
1.7 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการบริการ
2.1 ให้ คาปรึกษาและแนะนาในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ ที่มาติดต่อ และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านงานทะเบียน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
2.2 ประสานงานด้ านทะเบี ย นกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานด้านทะเบียนให้มีความสะดวก เรียบร้อย และราบรื่น

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิ ช าหรื อ ทางบั ญ ชี การขาย พณิ ช ยการ เลขานุ ก าร การตลาด ภาษาต่ างประเทศ การจัด การ
บริห ารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงิน การธนาคาร หรือในสาขาวิช าหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. ได้รับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชีพเทคนิค หรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับ เดียวกัน
ในสาขาวิ ช าหรื อ ทางบั ญ ชี การขาย พณิ ช ยการ เลขานุ ก าร การตลาด ภาษาต่ างประเทศ การจัด การ
บริห ารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงิน การธนาคาร หรือในสาขาวิช าหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ
ทางบั ญ ชี การขาย พณิ ช ยการ เลขานุ ก าร การตลาด ภาษาต่ า งประเทศ การจั ด การ บริ ห ารธุ ร กิ จ
คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานทะเบียน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานทะเบียน

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน ซึ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
โดยต้ อ งก ากั บ แนะน า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์และความชานาญงานด้านงานทะเบียน ปฏิบัติงานทีต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ ค่อนข้างยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานทีมีประสบการณ์ซึงไม่ จาเป็น ต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านงานทะเบียน ปฏิบัติงานทีต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาทีค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานทีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม และดูแลการรับคาร้อง และการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานต่างๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานด้ านทะเบี ยนราษฎร์ เพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่ามี เอกสารและหลั ก ฐานที่ ป ระกอบการ
ดาเนินการทะเบียนราษฎร์ที่ครบถ้วน และถูกต้อง
1.2 ควบคุม และดูแลการดาเนินการงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การจัดทาทะเบียนบ้าน
การจัดทาทะเบียนคนเกิด-ตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน เป็นต้น เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กาหนดไว้ และสามารถให้บริการที่สร้างความพึงพอใจและสอด
คลองความต้องการของประชาชน
1.3 ควบคุ ม และดูแลการจัด ท าทะเบี ยนผู้ มี สิ ท ธิเลื อกตั้ งและบั ญ ชีรายชื่ อผู้ มี สิ ท ธิ
เลือกตั้ง เพื่อสนับสนุนงานเลือกตั้งให้เป็นไปสะดวก ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
1.4 ควบคุม และดูแลการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐาน และรายงาน
ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานทะเบี ย น เพื่ อ ให้ ง่ ายและสะดวกในการค้ น หา และเป็ น หลั ก ฐานอ้ า งอิ งในการ
ดาเนินการต่างๆ ได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.5 แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านงานทะเบียน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้
1.6 ควบคุม และดูแลการจัดท าฐานข้อมู ล งานทะเบียน เพื่อให้ มี ข้อ มู ล ที่ครบถ้ว น
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันในการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านงานทะเบียน
1.7 จัดทาข้อมูล เอกสาร และสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านงานทะเบียนตามที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อนาไปประกอบการพิจารณา วางแผน พัฒนา และปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.8 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง และตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2.2 ร่ว มวางแผนงาน และแก้ ไขปั ญ หาขัด ข้อ งในการปฏิ บั ติ งานด้านทะเบี ย นของ
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหา
ต่ า งๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น แก่ บุ ค ลากรในระดั บ รองลงมาในสายงาน ผู้ ร่ ว มงาน ประชาชน หรื อ หน่ ว ยงานต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
3.2 ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อ ง เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานด้าน
ทะเบียนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กาหนดเวลา
6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 2
และให้ลดเป็น 4 ปี สาหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3
หรือดารงตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านทะเบียน
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

ปฏิบัติงานทะเบียน

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

เจ้าพนักงานทะเบียน

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะหั ว หน้ า งาน ซึ่ ง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
โดยต้ อ ง ก ากั บ แนะน า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ร่ ว มปฏิ บั ติ ง าน โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความช านาญงานด้านงานทะเบียนค่อนข้างสู ง มีงานใน ความรับผิ ดชอบที่ห ลากหลาย
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ยากมาก และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการรับคาร้อง และการตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านทะเบียนราษฎร์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีเอกสารและหลักฐานที่
ประกอบการดาเนินการทะเบียนราษฎร์ที่ครบถ้วน และถูกต้อง
1.2 ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินการงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การ
จัดทาทะเบียนบ้าน การจัดทาทะเบียนคนเกิด -ตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย การแก้ไขรายการในทะเบียน
บ้าน เป็นต้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กาหนดไว้ และสามารถให้บริการที่สร้าง
ความพึงพอใจและสอดคลองความต้องการของประชาชน
1.3 ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อสนับสนุนงานเลือกตั้งให้เป็นไปสะดวก ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
1.4 ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูล เอกสาร
หลักฐาน และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐาน
อ้างอิงในการดาเนินการต่างๆ ได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.5 ปรับ ปรุง และพัฒ นาฐานข้อมูลงานทะเบียน เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบันในการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านงานทะเบียน
1.6 ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาข้อมูล เอกสาร และสรุปรายงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านงานทะเบียนตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนาไปประกอบการพิจารณา วางแผน พัฒนา และ
ปรับปรุงการดาเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.7 ศึก ษา วิเคราะห์ และสรุป รายงานต่ างๆ ด้านงานทะเบี ยน เพื่ อประกอบการ
เสนอแนะ การวางแผน การพัฒนา และการปรับปรุงงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.8 ศึก ษา และติ ด ตามเทคโนโลยี อ งค์ ค วามรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบี ย บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านทะเบียนของ
หน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2.2 วางแผนงาน ควบคุมดูแล มอบหมาย และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ด้านทะเบียนของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามที่วางเป้าหมาย และนโยบายที่
กาหนดไว้
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบข้อหารือ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ด้านทะเบียนแก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน และปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3.2 ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อ ง เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และปฏิบัติงาน
ด้านทะเบี ยนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนด มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดารง
ตาแหน่งอย่างอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านทะเบียนหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กาหนดด้วย
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
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3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
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