ทักษะ/ความรู้ / สมรรถนะทีีจา เป็ นสาหรับพนีักงานสวนตีาบล
มนุ ษย์เป็ นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างมาไม่ใช่เพื่ออยู่อย่างเดียวดาย แต่เพื่อให้อยู่ร่วมกันเป็ นสังคมนั บตััั้งแตั่ ระดับครอบครััว ชุ มชน สังคม
แผ่ ว งกวั้ า งไปจนถึ ง ระดั บ ประเทศชาตัิ ห รือ แม้ ก ระทั ง่ ระหวั่ า งประเทศในการเรัี ย นรู้ท่ี จ ะมีป ฏิสัม พัน ธ์ต ั่ อ กัน พึ่ ง พาอาศัย กัน และกั น
โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพัื ั่ ออยู่ร่วมกันอย่ างสงบสุข ในชีวัิ ตของมนัุษ ยั์ เรานััั้ นถั้ ามีแต่ความฉลาดทางปััญ ญา (ไอ.คิว.) สู ง อย่างเดัี ยว คือ
เ ก่ ง อ ย่ า ง เ ด ัี ย ว จ ะ ป ร ะ ส บ ผ ล ส ั า เ ร ั็ จ ใ น ก า ร ด ั า เ นิ น ชี ว ัิ ต นั้ น เ ป็ น ไ ป ไ ด ั้ ย า ก
เหมัือ นดัั ง คั ากลั่า วที่ ว ั่ า “ความรัู ั้ ท่ ว มหั ว เอาตัั ว ไมั่ ร อดก็ มี ถ มไป” เพราะฉะนัั ั้ น คนที่ ป ระสบผลส าเร็จ ในดานการเรีย น
ใช่ว่าจะประสบผลสาเร็จในการดัาเนินชีวติ เสมอไป ความสาเร็จในการ ดาเนินชีวติ อาศัยความฉลาดทางปั ญญา เป็ นผลมาจากความฉลาดทางอารมณ์
(อี.คิว) ซัึั่งเป็ นปัจจัยสาคัญทีท่ าให้เตัิบโตมีชวี ัิตทีป่ ระสบความสาเร็จในทุกดั้านอย่างแท้จริง
ก า ร ท า ง า น ใ น ชี ว ัิ
ต ป ร ะ จ า วั น
ทัง้ การทางานบ้านเพัืั่อประกอบอาชีพตั้องใช้ทกั ษะการทางานอย่างเปั็นขัน้ ตอนและใช้ทัักษะในการจััดการงานอยั่างมีระบบเพัืั่อให้งานนััั้น
ประสบความสาเรั็จ การเรัียนรู้ทกั ษะการ ทางานและการจัด การงานช่ว ยให้ส ามารถทางานได้อ ย่า งถูก ต้อ ง รวดเร็ว ลดการใช้เ ครื่อ งมือ วัสดุ
อุปกรณ์ และลดการใช้พลังงาน
ฉะนนัั ั้ ผู้ท่ี จ ะประสบความส าเร็จ ในชีวิต นั้น พึ งเป็ นผู้ท่ี มี ทักษะชีวิตซัึ ั่ ง ประกอบด้ ว ยคุ ณ ธรรม จริยธรรม มีค วามรับ ผิด ชอบ
แ ล ะ มี ค ว า ม เ ป็ น ผู้ น า ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ง า น ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
มีการพััฒนาตนเองให้ทัันตั่อการเปลีย่ นแปลงของสัังคมและสิง่ แวดล้อมอยู่เสมอ เป็ นตั้น
ภ า ย ห ล งั ก า ร ป ฏ วิ ตั ิอ ุต ส า ห ก ร ร ม ม นี ัก ค ดิ ท า ง ต ะ ว นั ต ก จ า น ว น ม า ก น า เ ส น อ แ น ว ค ดิ แ ล ะ ท ฤ ษ ฎ ีท่ี
เ กี ย่ ว ข อ้ ง ก บั ก า ร บ ร หิ า ร จ ดั ก า ร อ ง ค ก์ ร แ ล ะ ก า ร ท า ง า น อ ย ่า ง ม ปี ร ะ ส ทิ ธ ภิ า พ ส ูง ส ุด
สืบเนื่องมาจากในยุคที่อุตสาหกรรมหนักกาลัง เฟื่ องฟูและสถานการณ์ความขาดแคลนสินค้า อุปโภคบริโภคอย่างรุนแรงอัน เนัืั่องมาจากภาวะสง
ครามนักคิดและนัักทฤษฎัีการบรัิหารจัดการส่วนใหญ่จงึ มุ่งแสวงหาแนวทางปฏิบตั เิ พัื ั่อนาไปสูั่การทางานให้ประสัิทธัิผลเพัิ ั่มสัูงขัึ ั้
น
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เริม่ ตััั้แตั่แรงงานหนึ่งหน่วยจนถัึงผลผลิตในภาพรวมขององคั์กรที่จะแสดงออกมาจากจานวนการผลิตทีเ่ พัิั่มสูงขัึั้นใช้เวลาในการทางานรวม
ถัึงตั้ นทุนและของเสียจาการผลิตทีล่ งต่ า ลง เรียกได้วา่ พยายามหาวิธกี ารต่างๆ นานา ที่จะทาให้คนงานหนึ่งคนทางานได้มากที่สุด
เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้
จ น ท า ให้ ถู ก นั ก ท ฤ ษ ฎี อี ก ก ลุ่ ม ห นึ่ ง ม อ ง ว่ า แ น ว ค ว า ม คิ ด ดั ง ก ล่ า ว ม อ ง เห็ น ม นุ ษ ย์ เป็ น เพี ย ง เค รื่ อ ง จั ก ร
ล ะ เ ล ย ก า ร ให้ ค ว า ม ส ั า คั ญ ก ั บั เ ร ัื ั่ อ ง ข อ ง ส ภ า พ จ ัิ ต ใจ แ ล ะ ค ว า ม สั ม พ ั นั ธ ั์ ภ า ย ใน อ ง ค์ ก ร
จนเปั็นจุดเริม่ ตั้ นของการวัิ จยั และการทดลองจานวนมาก ที่มุ่งวััดผลการท างานของคนงานภายใตั้ สภาวะแวดล้อมการทางานแบบเปั็ นทีม
โด ย ค น ง า น แ ต ั่ ล ะ ค น จ ะ ได ั้ ร ัั บ โอ ก า ส ให้ มี ป ฏิ สั ม พ ัั น ธ ั์ ก ัั น ร ะ ห วั่ า งก ารท างาน ม า ก ช นิ ด ก ัั น ม า ก ข ัึ ั้ น
แ ล ะ ไ ด ั้ รั บ ก า ร ด ัู แ ล เ อ า ใ จ ใ ส่ จ า ก ผู้ บ ร ัิ ห า ร แ ล ะ อ ง ค์ ก ร ม า ก ขึ้ น
การท ด ล อ งที่ กิ น ระย ะเวล าย าว น าน ป ราก ฏ ผ ล อ อ ก ม าว ั่ า ป ระสิ ท ธัิ ภ าพ ข องงาน ด ัี ขึ้ น อ ย่ า งผิ ด หู ผิ ด ต า
ผูบ้ ริหารได้รบั รูป้ ัญหาและความคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์หลายสิง่ หลายอย่างทีไ่ ม่เคยรับรูม้ าก่อน สินค้าผลิต ได้มากขึน้ ต้นทุนและของเสียจากการผลิตน้อยลง
การหมุนเวียนเปลี่ยนงานและการลาออกของคนงาน ลดลงอย่างเหั็นไดั้ชดั
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จากการวิเ คราะห์พ บว่า สาเหตุ ท่ี ท าให้ป ระสิท ธิภ าพเพิ ม่ สูง ขึ น้ สืบ เนื ่อ งมาจากการร่ว มแรงร่ว มใจ ท างานกั น เป็ น ที ม
คนงานมีค วามสุ ข และมีก าลัง ใจในการท างานมากขึ้น ที่ส าคัญ คือ คนงานมีค วามรู้สึก เป็ น พวกเดัีย วกััน กัับ ผู ั้ บ รัิห ารและองคั์ก ร
ก ล ั่ า ว ค ั ือ เ มื่ อ ใจ เ ป ั ็น อ ั นั ห นึ่ ง อ ั นั เ ด ั ีย ว ก ั นั เ รื่ อ ง ท ัี ั ่เ ห ั ็น ว ั ่า ย า ก ก ั ็ก ล า ย เ ป ั ็น ง่ า ย
เรัืั่องทีว่ ั่าหนักก็กลายวั่าเปั็นเรื่องเล็กเรื่องเบาลงไป
ผ ล ก า ร ว จิ ยั ด งั ก ล ่า ว น า ไ ป สู ่ค ว า ม เ ป ลี ่ย น แ ป ล ง แ น ว ค ิด เ ช ิง ก า ร บ ร ิห า ร จ ดั ก า ร ค รั ง้ ใ ห ญ่
แ ล ะเป็ น จุ ด เริ่ ม ต ั้ น ของการเป ลี่ ย น แป ล งม ัุ ม ม องใน ดั้ าน ทั ก ษ ะการท างาน ของคน ท างาน ใน สายต าขอ งผู ั ้ บ รัิ ห าร
ก ร ะ ทั ่ ง ม า ถ ัึ ง ยุ ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ฮ เ ท ค โน โ ล ย ัี แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม บ ร ัิ ก า ร เ ฟ ัื ั่ อ ง ฟู เช่ น ใ น ปั จ จุ บั น
มุม มองการบริห ารดัังกลั่ าวก็ได้เปลี่ย นแปลงไปจากอดี ตอย่างชนิ ดหน้ า มัื อ เปั็ นหลังมือ ในสหรััฐ อเมรัิ ก า มีการสารวจกัน ว่าคัุณ สมบััติห
รือทักษะของคนทางานในข้อใดทีผ่ บู้ ริหารหรือนายจ้างของบริษทั ชัน้ นาต้องการ
ผ ล ส ั ารวจ ที่ ป ราก ฏ อ อ ก ม า ดู เห มื อ น จ ะท ั าให้ ห ล าย ค น แ ป ล ก ใจ เพ ราะทั ก ษ ะล ั าดั บ ต้ น ๆ ใน ก ารท ั างาน
ต า ม ส า ย ต า ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร ข อ ง บ ริ ษั ท ร ะ ดั บ บิ๊ ก ๆ อ อ ก จ ะ ดู เห มื อ น กั บ คุ ณ ส ม บั ติ ที่ ค น ก า ลั ง ม อ ง ห า คู่ ชี วิ ต
เขาใช้พัิจารณากัันมากกวั่าทีจ่ ะเป็ นบรัิษทั ทีก่ าลังจะหาคนเขั้ามาทางาน
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ผลทีอ่ อกมาคือ ทักษะทีช่ นะเลิศการประกวดและได้รบั ความสาคัญเป็ นอันดับแรก (ร้อยละ 93 ของ ผูั้ลงคะแนน) คัื อ
“ทัักษะในการทัางานรั่วมกัับผูั้อ่นื ”…รองมาคัื อ “ความสามารถในการทัางานเปั็ นทัี ม ”
(รั้ อยละ 92) และ
“ทัักษะในการสืั่อสารทัาความเขั้ าใจ” (รั้อยละ 90) สามอัันดัับแรกไมั่ มัี เ รื่อ ง “ความเชีั่ยวชาญ” หรัือ
“ความเกั่ งกลั้าสามารถ” นัน้ อาจเปั็ นสััญญาณทีส่ ัื ่อความหมายไดั้วั่าทัิ ศทางการบรัิหารจัดการและการคัดสรรบุคลากรในยุคสมัยนี้
มีแนวโน้มทีจ่ ะมองความสัมพันธ์ของคนและสภาพแวดล้อมในการทางานมากกวั่าเรัืั่องของ “ฝีมอื ”
หรัือ “พัืั้นฐานความรัูั้”
ไมั่ไดั้หมายความวั่า
ความรัูั้ความสามารถนัน้ ไมั่สาคััญ
แต่ถ้า ในสถานการณ์ท่ีผู้บริหารมีความจาเป็ นต้องพิจารณาเลือ กคนสองคนหรือ หลายคนที่ค วามรู้
ความสามารถใกล้เคียงกันเข้ามาทัางานหรือแม้แต่ส่งเสริมให้สูงขัึั้นก็พอจะแทงหวยได้ก่อนว่าโอกาสของคนทีค่ รอบครองคัุณสมบัตัิทงั ้ 3
ข้อที่วั่านัีั้มากกวั่า น่าจะอยู่เหนัือคู่แข่งขันคนอื่นๆ
คนทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ดี และรักการทางานเป็ นทีม
อีกทัง้ ยังเก่งกาจในการสื่อสารทาความเข้าใจกับคนก็น่าจะเป็ นคนที่สามารถสร้างผลสาเรั็จของงานออกมาไดั้ดัีกวั่า รวดเร็วกวั่า
และที่สาคัญคือควบคุมระดัับของการเกิดความ “ขัดแย้ง” ในองค์กรไดั้น้อยกวั่า จริงอยู่ทผ่ี ู้บริหารระดัับสูงไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะต้อง
คอยจัดการกับความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในองค์กรไปได้ แต่ถา้ เกิดขึน้ น้อยลงไปได้บา้ งก็คงจะปฏิเสธไปไม่ได้วา่ เป็ นเรื่องทีย่ ่อมจะประเสริฐกว่า
นอกจากทักษะ 3 ลาดับแรกทีก่ ล่ามาแล้ว ยังมีทกั ษะอื่นๆทีผ่ บู้ ริหารระดับสูงในสหรัฐปรารถนาอีก สามสีข่ อ้ ก็คอื ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา
ความรูค้ วามสามารถด้านคอมพิวเตอร์, การสื่อสารด้วยการ เขียน และทักษะความเป็ นผูน้ า
ผลสัารวจยัังคงไมั่ไดั้บอกวั่า เรื่องความเกั่งกาจ ผลการเรัียน หรัือความชานาญในเรัืั่องงาน
หลั่นไปอยู่ในลาดัับทีเ่ ท่าไหรั่… เป็ นไปไดั้ทผ่ี ัู ้บรัิหารยุคใหมั่อาจจะมองว่า
พัืั้นฐานความรัูั้ของคนทีส่ มััครงานกับบรัิษััทของเขาไดั้ผั่านขัน้ ตอนการกลัน่ กรองมาเปั็นอยั่างดัีแลั้ว ดัังนัน้
จัึงคาดวั่านั่าจะไดั้คนที่มัีมาตรฐานใกลั้เคัียง
กัน ที่จะตั้องมาวััดกันในขัน้ สุดท้ายจึงน่าจะเปั็นเรื่องทีว่ า่ ใครจะเข้ามารั่วมทางานกับองคั์กรของเขาไดั้ดัีทส่ี ุด
วั่ ากัันวั่ า ผูั้บรัิห ารสมััยนี้มององคั์ กรเหมัื อ นวง “ออเครสตั้ า ” ซัึั่งเปั็ นวงขนาดใหญั่ มัี เ ครื่อ งดนตรีหลายชิน้
มีนัักดนตรีหลายคน
ซัึั่งจะเล่นให้ไพเราะไดั้กต็ ั้องอาศัยการประสานเสัียงกันอย่างพร้อมเพรัียงและอยู่ภายใตั้โนั้ตเพลงเดัียวกัน
การกากัับคุมวงเป็ นหนั้าทีข่ องผูบ้ รัิหาร นักดนตรีไม่จาเปั็นตั้องมีใครมัีฝีมอื ทีโ่ ดดเดั่นหรัือเกั่งกลั้าเกัินกวั่าใครจนเหั็นไดั้ชััด
เพราะนัน่ อาจทาเพลงที่บรรเลงออกมาฟัังดัูไมั่ไพเราะเทั่ากัับการ เล่นกันเป็ นวง
ทักษะทีจ่ าเป็ นสาหรับการทางาน หมายถึง การนาความรู้ ความสามารถ เทคนิค และวิธกี ารต่างๆ
มาใช้ในการปฏิบตั ัิให้สาเรั็จไดั้อย่างมีประสิทธิภาพ ซัึั่งผู้ปฏิบตั ัิงานจาเป็ นตั้องมัีความรัูั้ความสามารถในงานที่ทามีทกั ษะในการวิเคราะห์งาน
มีการวางแผนในการทางานอย่างเป็ นขัน้ ตอนสามารถสื่อสารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาได้ มีความคิดริเริม่ มีความสามารถในการบริหารงาน
สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นและสถานทีไ่ ด้เป็ นอย่างดี ทีส่ าคัญจะต้องสามารถเป็นทีมร่วมกับผูอ้ ่นื ได้เพื่อการทางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ผูป้ ฏิบตั ัิงานจะตั้องมัีการและพัฒนาการทางานอย่างตั่อเนัืั่อง
จากคุณลักษณะดัังกล่าวจะเหั็นไดั้วั่าการมีความรัูั้ทางวัิชาการหรือการเรัียนในชัน้ เรียนอย่างเดัียว
ไม่สามารถทีจ่ ะทาให้คนเรามีคุณลักษณะดังกล่าวได้
ดังนัน้ ผูท้ จ่ี ะประสบความสาเร็จในชีวติ ได้จงึ จะต้องฝึก พัฒนาทักษะชีวติ ด้านต่างๆ ด้วย เช่น การฝึกการอยูร่ ่วมกับผูอ้ ่นื โดยเข้าร่วมชมรมต่างๆ
การทา
3

กิจกรรมร่วมกับผูอ้ ่นื การฝึกอบรมเพิม่ เตัิม เป็ นตั้น
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถน (ก.ถ.) เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 เดือนธนวาคม พ.ศ. 2557 กาหนดบัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ ัาเป็ นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ ดังนี้

4

ความรู/้ ทักษะ/สมรรถนะทีจ่ าเป็ นตำา แหน่งประเภทบริหาร
ตาแหน่งปลัดอบต.
ความรู้ท่จาเป็ นตาแหนงประเภทบริ หาร
13 ความรู้
1. ความรูเ้ รื่องกฎหมาย(ความรูเ้ ฉพาะทางในงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ)
2. ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกัิจพอเพียงตามแนว
พระราชดัารัิของพระบาทสมเดั็จพระเจ้าอยูั่หวั
3. ความรูเ้ รื่องชุมชน
4. ความรูเ้ รื่องการจัดการความรู้
5. ความรูเ้ รื่องการจัดทาแผนปฏิบตั ัิการและแผน ยุทธศาสตร์
6. ความรูเ้ รื่องการติด ตามและประเมินผล
7. ความรูเ้ รื่องระบบการจัดการองค์กร
8. ความรูเ้ รื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
9. ความรูเ้ รื่องบริหารความเสีย่ ง
10. ความรูเ้ รื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
11. ความรูเ้ รื่องสถานการณ์ภายนอกและ
ผลกระทบตั่อเศรษฐกัิจและสังคมพัืั้นที่
12. ความรูเ้ รื่องสื่อสารสาธารณะ
13. ความรูเ้ รื่องการพัฒนาบุคลากร

ทักษะทีีจาเป็ นตีาแหนีงประเภทบริ หาร
7 ด้าน
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และ ถ่ายทอดความรู้
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. มุง่ ผลสัมฤทธิ ์
2. การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็ นเลิศ
5. การท างานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาผูบ้ ริหาร
1. การเป็ นผูน้ าในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเป็ นผูน้ า
3. ความสามารถในการพัฒนาคน
4. การคิดเชิงกลยุทธ์
สมรรถนะประจาสายงาน
1. การกากับติดตามอย่างสม่าเสมอ
2. การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ
3. สร้างสรรคั์เพื่อประโยชนั์ทอ้ งถนัิั่
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ความรู/้ ทักษะ/สมรรถนะทีจ่ าเป็ นตาแหน่งประเภทอานวยการ
ตาแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
ความรู้ท่จาเป็ นตาแหนงประเภทอานวยการ 13 ความรู้
1. ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกัิจพอเพียงตามแนว
พระราชดัารัิของพระบาทสมเดั็จพระเจ้าอยูั่หวั 2.
ความรูเ้ รื่องการจัดหาแผนปฏิบััตัิการและแผน ยุทธศาสตร์
3. ความรูเ้ รื่องการติดตามและประเมินผล
4. ความรูเ้ รื่องระบบการจัดการองค์กร
5. ความรูเ้ รื่องบริหารความเสีย่ ง
6. ความรูเ้ รื่องจัดซือ้ จัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
7. ความรูเ้ รื่องการพัฒนาบุคลากร
8.
ความรูเ้ รื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบตั่อเศรษฐกิจและสังคมพืน้
ที่
9. ความรูเ้ รื่องกฎหมาย(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานที่รบั ผิดชอบ)
10. ความรูเ้ รื่องการจัดการความรู้
11. ความรูเ้ รื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
12. ความรูเ้ รื่องระบบบริหารงานคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
13. ความรูเ้ รื่องบัญชีและระบบบัญชี

ทักษะทีีจาเป็ นตีาแหนีงประเภท
อานวยการ 7
ด้าน
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และ ถ่ายทอดความรู้
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุป รายงาน
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. มุง่ ผลสัมฤทธิ ์
2. การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็ นเลิศ
5. การทางานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาผูบ้ ริหาร
1. การเป็ นผูน้ าในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเป็ นผูน้ า
3. ความสามารถในการพัฒนาคน
4. การคิดเชิงกลยุทธ์
สมรรถนะประจาสายงาน
1. การแก้ไขปััญหาและการดัาเนินการเชัิงรัุก
2. การวางแผนและการจัดการ
3. การสรั้างให้เกิดการมัีส่วนรั่วมในทุกภาคส่วน
4. ความเข้าใจพัืั้นทีแ่ ละการเมืองท้องถนัิั่
5. สร้างสรรคั์เพื่อประโยชนั์ทอ้ งถนัิั่
5

ความรู/้ ทักษะ/สมรรถนะทีจ่ าเป็ นตาแหน่งประเภทอานวยการ
ตาแหน่ง นักบริหารงานทัว่ ไป
ความรู้ท่จาเป็ นตาแหนงประเภทอานวยการ
13 ความรู้
1. ความรูเ้ รื่องปรััชญาเศรษฐกัิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดาริของพระบาทสมเดั็จพระ เจ้าอยูห่ วั
2. ความรูเ้ รื่องการจัดทาแผนปฏิบตั ัิการและ แผนยุทธศาสตร์
3. ความรูเ้ รื่องการติดตามและประเมินผล
4. ความรูเ้ รื่องระบบการจัดการองค์กร
5. ความรูเ้ รื่องบริหารความเสีย่ ง
7. ความรูเ้ รื่องการพัฒนาบุคลากร
8. ความรูเ้ รื่องสถานการณ์ภายนอกและ
ผลกระทบตั่อเศรษฐกัิจและสังคมพัืั้นที่
9. ความรูเ้ รื่องการจัดการความรู้
10. ความรูเ้ รื่องการทางบการเงินและ งบประมาณ
12. ความรูเ้ รื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
13. ความรัูั้เรื่องงานธุรการและงานสารบญั ั

ทักษะทีีจาเป็ นตeแหนีงประเภทอานวยการ
7 ด้าน
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และ ถ่ายทอดความรู้
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. มุง่ ผลสัมฤทธิ ์
2. การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็ นเลิศ
5. การท างานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาผูบ้ ริหาร
1. การเป็ นผูน้ าในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเป็ นผูน้ า
3. ความสามารถในการพัฒนาคน
4. การคิดเชิงกลยุทธ์
สมรรถนะประจาสายงาน
1. การแก้ไขปััญหาและการดัาเนินการเชัิงรัุก
2. การวางแผนและการจัดการ
3. การสรั้างให้เกิดการมัีสั่วนรั่วมในทุกภาคส่วน
4. ความเข้าใจพัืั้นทีแ่ ละการเมืองท้องถนัิั่
5. สร้างสรรคั์เพื่อประโยชนั์ทอ้ งถนัิั่
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ความรู/้ ทักษะ/สมรรถนะทีจ่ าเป็ นตาแหน่งประเภทอานวยการ
ตาแหน่ง นักบริหารงานชา่ ง
ความรู้ท่จาเป็ นตาแหนงประเภทอานวยการ
12 ความรู้
1. ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกัิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดาริของพระบาทสมเดั็จพระ เจ้าอยูห่ วั
2. ความรูเ้ รื่องการจัดทาแผนปฏิบตั ัิการและแผนยุทธศาสตร์
3. ความรูเ้ รื่องการติดตามและประเมินผล
4. ความรูเ้ รื่องระบบการจัดการองค์กร
5. ความรูเ้ รื่องบริหารความเสีย่ ง
6. ความรูเ้ รื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบ พัสดุ
7. ความรูเ้ รื่องการพัฒนาบุคลากร
8. ความรูเ้ รื่องสถานการณ์ภายนอกและ
ผลกระทบตั่อเศรษฐกัิจและสังคมพัืั้นที่
9. ความรูเ้ รื่องกฎหมาย(ความรูเ้ ฉพาะทางใน
งานทีร่ บั ผิดชอบ)
10.ความรูท้ จ่ี าเป็ นในงาน
11. ความรูเ้ รื่องการจัดการความรู้
12. ความรัูั้เรื่องการวัิเคราะห์ผลกระทบตั่างๆ เช่น EIA HIA

ทักษะทีีจาเป็ นตeแหนีงประเภทอานวยการ
7 ด้าน
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และ ถ่ายทอดความรู้
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. มุง่ ผลสัมฤทธิ ์
2. การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็ นเลิศ
5. การท างานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาผูบ้ ริหาร
1. การเป็ นผูน้ าในการเปลี่ยนแปลง
2. ความสามารถในการเป็ นผูน้ า
3. ความสามารถในการพัฒนาคน
4. การคิดเชิงกลยุทธ์
สมรรถนะประจาสายงาน
1. การแก้ไขปััญหาและการดัาเนินการเชัิงรัุก
2. การวางแผนและการจัดการ
3. การสรั้างให้เกิดการมัีส่วนรั่วมในทุกภาคส่วน
4. ความเข้าใจพัืั้นทีแ่ ละการเมืองท้องถนัิั่
5. สร้างสรรคั์เพื่อประโยชนั์ทอ้ งถนัิั่
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ความรู/้ ทักษะ/สมรรถนะทีจ่ าเป็ นตาแหน่งประเภทวิชาการ
ตาแหน่ง นักจัดการงานทัว่ ไป
สมรถนะ
ความรู้ท่จาเป็ นตาแหนงประเภทวิ ชาการ ด้าน
1. ความรูท้ จ่ี าเป็ นในงาน (ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
2. ความรูเ้ รื่องกฎหมาย (ความรูเ้ ฉพาะทางในงาน ทีร่ บั ผิดชอบ)
3. ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกัิจพอเพียงตามแนว
พระราชดัารัิของพระบาทสมเดั็จพระเจ้าอยูั่หวั
4. ความรูเ้ รื่องการจัดการความรู้
5. ความรูเ้ รื่องระบบการจัดการองค์กร
6. ความรูเ้ รื่องงานธรการและงานสารบรรณ
7. ความรูเ้ รื่องการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
8. ความรูเ้ รื่องการจัดซือ้ จัดจ้างและกฎระเบียบ พัสดุ

ทักษะทีีจาเป็ นตีาแหนีงประเภทวิ ชาการ
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และ ถ่ายทอดความรู้
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

สมรรถนะหลัก
1. มุง่ ผลสัมฤทธิ ์
2. การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็ นเลิศ
5. การท างานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. การแก้ไขปััญหาและการดัาเนินการเชัิงรัุก
2. การคิดวิเคราะห์
3. การสัง่ สมความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญในสาย อาชีพ
4. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของ งาน
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ความรู/้ ทักษะ/สมรรถนะทีจ่ าเป็ นตาแหน่งประเภทวิชาการ
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ความรู้ท่จาเป็ นตาแหนงประเภทวิ ชาการ 8 ด้าน
1. ความรูท้ จ่ี าเป็ นในงาน (ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
2. ความรูเ้ รื่องกฎหมาย
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
3.
ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกัิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพร
ะบาทสมเดั็จพระ เจ้าอยู่หวั
4. ความรูเ้ รื่องการจัดการความรู้
5. ความรูเ้ รื่องระบบการจัดการองค์กร
6. ความรูเ้ รื่องงานธรการและงานสารบรรณ
7. ความรูเ้ รื่องการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
8. ความรูเ้ รื่องการพัฒนาบุลากร

ทักษะทีีจาเป็ นตีาแหนีงประเภทวิ ชาการ
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และ ถ่ายทอดความรู้
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. มุง่ ผลสัมฤทธิ ์
2. การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็ นเลิศ
5. การท างานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. การแก้ไขปััญหาและการดeเนินการเชัิงรัุก
2. การคิดวิเคราะห์
3. การสัง่ สมความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญในสาย อาชีพ
4. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้อง ของงาน
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ความรู/้ ทักษะ/สมรรถนะทีจ่ าเป็ นตาแหน่งประเภทวิชาการ
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ความรู้ท่จาเป็ นตาแหนงประเภทวิ ชาการ 8 ด้าน

ทักษะทีีจาเป็ นตีาแหนีงประเภทวิ ชาการ

1. ความรูท้ จ่ี าเป็ นในงาน
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
2. ความรูเ้ รื่องกฎหมาย
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
3. ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกัิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดาริของพระบาทสมเดั็จพระ เจ้าอยูห่ วั
4. ความรูเ้ รื่องการจัดการความรู้
5. ความรูเ้ รื่องระบบการจัดการองค์กร
6. ความรูเ้ รื่องงานธรการและงานสารบรรณ
7. ความรูเ้ รื่องการจัดทาแผนปฏิบตั ัิการและ
แผนยุทธศาสตร์
8. ความรูเ้ รื่องการติดตามและประเมินผล

1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และ ถ่ายทอดความรู้
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. มุง่ ผลสัมฤทธิ ์
2. การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็ นเลิศ
5. การท างานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. การแก้ไขปััญหาและการดัาเนินการเชัิงรัุก
2. การคิดวิเคราะห์
3. การสัง่ สมความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญในสายอาชีพ
4. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน

1
0

ความรู/้ ทักษะ/สมรรถนะทีจ่ าเป็ นตาแหน่งประเภทวิชาการ
ตาแหน่ง นิตกิ ร
ความรู้ท่จาเป็ นตาแหนงประเภทวิ ชาการ
(นิ ติกร) 6 ด้าน
1. ความรูท้ จ่ี าเป็ นในงาน
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
2. ความรูเ้ รื่องกฎหมาย
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
3.
ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกัิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเดั็จพระเจ้าอยู่หวั
4. ความรูเ้ รื่องการจัดการความรู้
5. ความรูเ้ รื่องระบบการจัดการองค์กร
6. ความรูเ้ รื่องงานธรการและงานสารบรรณ

ทักษะทีีจาเป็ นตีาแหนีงประเภทวิ ชาการ
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการสืบสวน
5. ทักษะการบริหารโครงการ
6. ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และ ถ่ายทอดความรู้
7. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
8. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. มุง่ ผลสัมฤทธิ ์
2. การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็ นเลิศ
5. การท างานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. การยึดมัน่ ในหลักเกณฑ์
2. การสัง่ สมความรูแ้ ละความเชีย่ วชายในสายอาชีพ
3. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน

1
1

ความรู/้ ทักษะ/สมรรถนะทีจ่ าเป็ นตาแหน่งประเภทวิชาการ
ตาแหน่ง นักวิเทศสมั พันธ์
ความรู้ท่จาเป็ นตาแหนงประเภทวิ ชาการ 9 ด้าน

ทักษะทีีจาเป็ นตีาแหนีงประเภทวิ ชาการ

1. ความรูท้ จ่ี าเป็ นในงาน
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
2. ความรูเ้ รื่องกฎหมาย
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
3. ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกัิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดาริของพระบาทสมเดั็จพระ เจ้าอยูห่ วั
4. ความรูเ้ รื่องการจัดการความรู้
5. ความรูเ้ รื่องระบบการจัดการองค์กร
6. ความรูเ้ รื่องงานธรการและงานสารบรรณ
7. ความรูท้ วั ่ ไปเรื่องชุมชน
8. ความรูเ้ รื่องสื่อสารสาธารณะ
9. ความรูเ้ รื่องสถานการณ์ภายนอกและ
ผลกระทบตั่อเศรษฐกัิจและสังคมพัืั้นที่

1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และ ถ่ายทอดความรู้
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. มุง่ ผลสัมฤทธิ ์
2. การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็ นเลิศ
5. การท างานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. การคิดวิเคราะห์
2. การสัง่ สมความรูแ้ ละความเชีย่ วชายในสาย อาชีพ
3. การให้ความรูแ้ ละการสรางสายสัมพันธ์
4. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของ งาน
5. ศิลปะโน้มน้าวจูงใจ

20

ความรู/้ ทักษะ/สมรรถนะทีจ่ าเป็ นตาแหน่งประเภทวิชาการ
ตำาแหนำ่ง กลุม่ อาชพี คลัง เศรษฐกำิจและการพาณำิชย์
วามรู้ท่จาเป็ นตาแหนงประเภทวิ ชาการ 10 ด้าน
1. ความรูท้ จ่ี าเป็ นในงาน
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
2. ความรูเ้ รื่องกฎหมาย
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
3.
ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกัิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพร
ะบาทสมเดั็จพระเจ้าอยู่หวั
4. ความรูเ้ รื่องการจัดการความรู้
5. ความรูเ้ รื่องระบบการจัดการองค์กร
6. ความรูเ้ รื่องงานธรการและงานสารบรรณ
7. ความรูเ้ รื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
8. ความรูเ้ รื่องการบริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS)
9. ความรูเ้ รื่องบัญชีและระบบบัญชี
10. ความรูเ้ รื่องจัดซอจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

ทักษะทีีจาเป็ นตีาแหนีงประเภทวิ ชาการ
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และ ถ่ายทอดความรู้
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. มุง่ ผลสัมฤทธิ ์
2. การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็ นเลิศ
5. การท างานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. การคิดวิเคราะห์
2. การบริหารความเสีย่ ง
3. การยึดมัน่ ในหลักเกณฑ์
4. การสัง่ สมความรูแ้ ละความเชีย่ วชายในสายอาชีพ
5. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน
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ความรู/้ ทักษะ/สมรรถนะทีจ่ าเป็ นตาแหน่งประเภทวิชาการ
ตาแหน่ง กลุม่ อาชพี เกษตรกรรม
ความรู้ท่จาเป็ นตาแหนงประเภทวิ ชาการ 9 ด้าน
1. ความรูท้ จ่ี าเป็ นในงาน
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
2. ความรูเ้ รื่องกฎหมาย
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
3.
ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกัิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพร
ะบาทสมเดั็จพระเจ้าอยู่หวั
4. ความรูเ้ รื่องการจัดการความรู้
5. ความรูเ้ รื่องระบบการจัดการองค์กร
6. ความรูเ้ รื่องงานธรการและงานสารบรรณ
7. ความรูท้ วั ่ ไปเรื่องชุมชน
8. ความรูเ้ รื่องการจัดทาแผนปฏิบตั ัิการและ
แผนยุทธศาสตร์
9. ความรูเ้ รื่องสื่อสารสาธารณะ

ทักษะทีีจาเป็ นตีาแหนีงประเภทวิ ชาการ
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ทักษะในการสื่อสารการนาเสนอ และ ถ่ายทอดความรู้
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. มุง่ ผลสัมฤทธิ ์
2. การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็ นเลิศ
5. การท างานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. การคิดวิเคราะห์
2. การวางแผนและการจัดการ
3. การสัง่ สมความรูแ้ ละความเชีย่ วชายในสายอาชีพ
4. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน
5. จิตสานึกและความรบผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
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ความรู/้ ทักษะ/สมรรถนะทีจ่ าเป็ นตาแหน่งประเภทวิชาการ
ตาแหน่ง กลุม่ สายงานวิทยาศาสตร์
ความรู้ท่จาเป็ นตาแหนงประเภทวิ ชาการ
(กลุมวิ ทยาศาสตร์) 9 ด้าน
1. ความรูท้ จ่ี าเป็ นในงาน
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
2. ความรูเ้ รื่องกฎหมาย
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
3.
ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกัิจพอเพัียงตามแนวพระราชดาริขอ
งพระบาทสมเดั็จพระเจ้าอยู่หวั
4. ความรูเ้ รื่องการจัดการความรู้
5. ความรูเ้ รื่องระบบการจัดการองค์กร
6. ความรูเ้ รื่องงานธรการและงานสารบรรณ
7. ความรูท้ วั ่ ไปเรื่องชุมชน
8. ความรูเ้ รื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น EIA HIA
9. ความรูเ้ รื่องบัญชีและระบบบัญชี
10. ความรูเ้ รื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์

ทักษะทีีจาเป็ นตีาแหนีงประเภทวิ ชาการ
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ทักษะในการสื่อสารการนาเสนอ และ ถ่ายทอดความรู้
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
8. ทักษะการใช้เครีอ่ งมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. มุง่ ผลสัมฤทธิ ์
2. การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็ นเลิศ
5. การท างานเป็ นทีม
สมรรถนะประจ าสายงาน
1. การคิดวิเคราะห์
2. การสัง่ สมความรูแ้ ละความเชีย่ วชายในสายอาชีพ
3. ความคิดสร้างสรรค์
4.ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน
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ความรู/้ ทักษะ/สมรรถนะทีจ่ าเป็ นตาแหน่งประเภทวิชาการ
ตาแหนำ่ง กลุม่ สายงานแพทย์ พยาบาล สาธารณสำุข
ความรู้ท่จาเป็ นตาแหนงประเภทวิ ชาการ 9 ด้าน
1. ความรูท้ จ่ี าเป็ นในงาน
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
2. ความรูเ้ รื่องกฎหมาย
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
3.
ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกัิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเดั็จพระเจ้าอยู่หวั
4. ความรูเ้ รื่องการจัดการความรู้
5. ความรูเ้ รื่องระบบการจัดการองค์กร
6. ความรูเ้ รื่องงานธรการและงานสารบรรณ
7. ความรูท้ วั ่ ไปเรื่องชุมชน
8. ความรูเ้ รื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น EIA HIA
9. ความรูเ้ รื่องสื่อสารสาธารณะ

ทักษะทีีจาเป็ นตีาแหนีงประเภทวิ ชาการ
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะในการสืบสวน
5. ทักษะการบริหารโครงการ
6. ทักษะในการสื่อสารการนาเสนอ และ ถ่ายทอดความรู้
7. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
8. ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. มุง่ ผลสัมฤทธิ ์
2. การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็ นเลิศ
5. การท างานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ
2. การคิดวิเคราะห์
3. การสัง่ สมความรูแ้ ละความเชีย่ วชายในสายอาชีพ
4. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน
5. จิตสานึกและความรบผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
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ความรู/้ ทักษะ/สมรรถนะทีจ่ าเป็ นตาแหน่งประเภทวิชาการ
ตาแหน่ง กลุม่ สายงานการศกึ ษาวัฒนธรรม พัฒนาชุมชน
ความรู้ท่จาเป็ นตาแหนงประเภทวิ ชาการ 9 ด้าน

ทักษะทีีจาเป็ นตีาแหนีงประเภทวิ ชาการ

1. ความรูท้ จ่ี าเป็ นในงาน
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
2. ความรูเ้ รื่องกฎหมาย
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
3. ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกัิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดาริของพระบาทสมเดั็จพระ เจ้าอยูห่ วั
4. ความรูเ้ รื่องการจัดการความรู้
5. ความรูเ้ รื่องระบบการจัดการองค์กร
6. ความรูเ้ รื่องงานธรการและงานสารบรรณ
7. ความรูท้ วั ่ ไปเรื่องชุมชน
8. ความรูเ้ รื่องการจัดทาแผนปฏิบตั ัิการและ
แผนยุทธศาสตร์
9. ความรูเ้ รื่องสื่อสารสาธารณะ

1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ทักษะในการสื่อสารการนาเสนอและ ถ่ายทอดความรู้
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. มุง่ ผลสัมฤทธิ ์
2. การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็ นเลิศ
5. การท างานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. การคิดวิเคราะห์
2. การสัง่ สมความรูแ้ ละความเชีย่ วชายในสายอาชีพ
3. การให้ความรูแ้ ละการสรางสายสัมพันธ์
4. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน
5. ศิลปะโน้มน้าวจูงใจ
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ความรู/้ ทักษะ/สมรรถนะทีจ่ าเป็ นตาแหน่งประเภทวิชาการ
ตาแหน่ง บรรณารักษ์
ความรู้ท่จาเป็ นตาแหนงประเภทวิ ชาการ 8 ด้าน
1. ความรูท้ จ่ี าเป็ นในงาน
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
2. ความรูเ้ รื่องกฎหมาย
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
3. ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกัิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดาริของพระบาทสมเดั็จพระ เจ้าอยูห่ วั
4. ความรูเ้ รื่องการจัดการความรู้
5. ความรูเ้ รื่องระบบการจัดการองค์กร
6. ความรูเ้ รื่องงานธรการและงานสารบรรณ
7. ความรูเ้ รื่องสื่อสารสาธารณะ
8. ความรูเ้ รื่องบรรณารักษ์

ทักษะทจาเป็ นตาแหนงประเภทวิ ชาการ
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และ ถ่ายทอดความรู้
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. มุง่ ผลสัมฤทธิ ์
2. การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็ นเลิศ
5. การท างานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. การคิดวิเคราะห์
2. การสัง่ สมความรูแ้ ละความเชีย่ วชายในสายอาชีพ
3. การให้ความรูแ้ ละการสรางสายสัมพันธ์
4. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน
5. ศิลปะโน้มน้าวจูงใจ
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ความรู/้ ทักษะ/สมรรถนะทีจ่ าเป็ นตาแหน่งประเภทวิชาการ
ตาแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจ
ความรู้ท่จาเป็ นตาแหนงประเภทวิ ชาการ 11 ด้าน
1. ความรูท้ จ่ี าเป็ นในงาน
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
2. ความรูเ้ รื่องกฎหมาย
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
3.
ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกัิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพร
ะบาทสมเดั็จพระเจ้าอยู่หวั
4. ความรูเ้ รื่องการจัดการความรู้
5. ความรูเ้ รื่องระบบการจัดการองค์กร
6. ความรูเ้ รื่องงานธรการและงานสารบรรณ
7. ความรูท้ วั ่ ไปเรื่องชุมชน
8. ความรูเ้ รื่องการจัดทาแผนปฏิบตั ัิการและ
แผนยุทธศาสตร์
9. ความรูเ้ รื่องสื่อสารสาธารณะ
10. ความรูเ้ รื่องการติดตามและประเมินผล
11. ความรูเ้ รื่องการบริหารความเสีย่ ง

ทักษะทีีจาเป็ นตีาแหนีงประเภทวิ ชาการ
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการสืบสวน
5. ทักษะการบริหารโครงการ
6. ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และ ถ่ายทอดความรู้
7. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
8. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. มุง่ ผลสัมฤทธิ ์
2. การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็ นเลิศ
5. การท างานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่าง สร้างสรรค์
2. การคิดวิเคราะห์
3. การมุง่ ความปลอดภัยและการระวังภัย
4. การสัง่ สมความรูแ้ ละความเชีย่ วชายในสายอาชีพ
5. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน
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ความรู/้ ทักษะ/สมรรถนะทีจ่ าเป็ นตาแหน่งประเภททัว่ ไป
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานทะเบียน
ความรู้ท่จาเป็ นตาแหนงประเภททัว่ ไป 5 ด้าน
1. ความรูท้ จ่ี าเป็ นในงาน
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
2. ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกัิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดาริของพระบาทสมเดั็จพระ เจ้าอยูห่ วั
3. ความรูเ้ รื่องงานธรการและงานสารบรรณ
4. ความรูเ้ รื่องกฎหมาย(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
5. ความรูเ้ รื่องการจัดการความรู้

ทักษะทีีจาเป็ น
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. มุง่ ผลสัมฤทธิ ์
2. การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็ นเลิศ
5. การท างานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. การยึดมัน่ ในหลักเกณฑ์
2. การสัง่ สมความรูแ้ ละความเชีย่ วชายในสายอาชีพ
3. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน
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าแหน่ง
ความรู/้ ทักษะ/สมรรถนะทีจ่ าเป็ นตาแหน่งประเภททัว่ ไป
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี เจ้าพนักงานการคลัง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ
ความรู้ท่จาเป็ นตาแหนงประเภททัว่ ไป 6 ด้าน
1. ความรูท้ จ่ี าเป็ นในงาน
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
2.
ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกัิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพ
ระบาทสมเดั็จพระเจ้าอยู่หวั
3. ความรูเ้ รื่องงานธรการและงานสารบรรณ
4. ความรูเ้ รื่องกฎหมาย (ความรูเ้ ฉพาะทางใน
งานทีร่ บั ผิดชอบ)
5. ความรูเ้ รื่องบัญชีและระบบบัญชี
6. ความรูเ้ รื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

ทักษะทีีจาเป็ น
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. มุง่ ผลสัมฤทธิ ์
2. การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็ นเลิศ
5. การท างานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. การยึดมัน่ ในหลักเกณฑ์
2. การสัง่ สมความรูแ้ ละความเชีย่ วชายในสายอาชีพ
3. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน
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ความรู้ท่จาเป็ นตาแหนงประเภททัว่ ไป
6 ด้าน
1. ความรูท้ จ่ี าเป็ นในงาน
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
2. ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกัิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดาริของพระบาทสมเดั็จพระ เจ้าอยูห่ วั
3. ความรูเ้ รื่องงานธรการและงานสารบรรณ
4. ความรูท้ วั ่ ไปเรื่องชุมชน
5. ความรูเ้ รื่องการจัดการความรู้
6. ความรูเ้ รื่องสื่อสารสาธารณะ

ความรู/้ ทักษะ/สมรรถนะทีจ่ าเป็ นตาแหน่งประเภททัว่ ไป
ตำาแหนำ่ง เจ้าพนำักงานประชาสำัมพำนั ธ์
เจ้าพนำักงานสง่ เสรำิมการท่องเทีำย่ ว
ทักษะจาเป็ น
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และ ถ่ายทอดความรู้
5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. มุง่ ผลสัมฤทธิ ์
2. การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็ นเลิศ
5. การท างานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. การยึดมัน่ ในหลักเกณฑ์
2. การสัง่ สมความรูแ้ ละความเชีย่ วชายในสาย อาชีพ
3. ความเข้าใจพัืั้นทีั่และการเมืองท้องถนัิั่
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
5. ศิลปะโน้มน้าวจูงใจ
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ความรู/้ ทักษะ/สมรรถนะทีจ่ าเป็ นตาแหน่งประเภททัว่ ไป
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานสตั วบาล เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
ความรู้ท่จาเป็ นตาแหนงประเภททัว่ ไป 5 ด้าน
1. ความรูท้ จ่ี เป็นในงาน
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
2.
ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกัิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพร
ะบาทสมเดั็จพระเจ้าอยู่หวั
3. ความรูเ้ รื่องงานธรการและงานสารบรรณ
4. ความรูท้ วั ่ ไปเรื่องชุมชน
5. ความรูเ้ รื่องสื่อสารสาธารณะ

ทักษะทีีจาเป็ น
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และ ถ่ายทอดความรู้
5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. มุง่ ผลสัมฤทธิ ์
2. การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็ นเลิศ
5. การท างานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. การยึดมัน่ ในหลักเกณฑ์
2. การสัง่ สมความรูแ้ ละความเชีย่ วชายในสายอาชีพ
3. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน
4. จิตสานกและความรบผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
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ความรู/้ ทักษะ/สมรรถนะทีจ่ าเป็ นตาแหน่งประเภททัว่ ไป
ตาแหน่ง กลุม่ สาธารณสุขและสงิ่ แวดล้อม
ความรู้ท่จาเป็ นตาแหนงประเภททัว่ ไป 6 ด้าน
1. ความรูท้ จ่ี าเป็ นในงาน
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
2. ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกัิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดาริของพระบาทสมเดั็จพระเจ้าอยู่หวั
3. ความรูเ้ รื่องงานธรการและงานสารบรรณ
4. ความรูท้ วั ่ ไปเรื่องชุมชน
5. ความรูเ้ รื่องการจัดการความรู้
6. ความรูเ้ รื่องสื่อสารสาธารณะ

ทักษะทีีจาเป็ น
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4.ทักษะในการสื่อสารการนาเสนอและ ถ่ายทอดความรู้
5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. มุ่งผลสัมฤทธิ ์
2. การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็ นเลิศ
5. การท างานเป็นทีม
สมรรถนะประจ าสายงาน
1. การคิดวิเคราะห์
2. การยึดมัน่ ในหลักเกณฑ์
3. การสัง่ สมความรูแ้ ละความเชีย่ วชายในสายอาชีพ
4. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน
5. จิตสานึกและความรบผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
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ความรู/้ ทักษะ/สมรรถนะทีจ่ าเป็ นตาแหน่งประเภททัว่ ไป
ตำาแหนำ่ง กลุม่ วิศวกรรม ชำ่างเทคนำิคตำ่าง
ความรู้ท่จาเป็ นตาแหนงประเภททัว่ ไป 5 ด้าน
1. ความรูท้ จ่ี าเป็ นในงาน
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
2. ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกัิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดาริของพระบาทสมเดั็จพระ เจ้าอยูห่ วั
3. ความรูเ้ รื่องงานธรการและงานสารบรรณ
4. ความรูเ้ รื่องกฎหมาย
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
5. ความรูเ้ รื่องการจัดการความรู้

ทักษะทีีจาเป็ น
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. มุง่ ผลสัมฤทธิ ์
2. การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็ นเลิศ
5. การท างานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. การมุง่ ความปลอดภัยและการระวังภัย
2. การยึดมัน่ ในหลักเกณฑ์
3. การสัง่ สมความรูแ้ ละความเชีย่ วชายในสายอาชีพ
4. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของงาน
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ความรู/้ ทักษะ/สมรรถนะทีจ่ าเป็ นตาแหน่งประเภททัว่ ไป
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ความรู้ท่จาเป็ นตาแหนงประเภททัว่ ไป 6 ด้าน
1. ความรูท้ จ่ี าเป็ นในงาน
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
2. ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกัิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดาริของพระบาทสมเดั็จพระ เจ้าอยูห่ วั
3. ความรูเ้ รื่องงานธรการและงานสารบรรณ
4. ความรูท้ วั ่ ไปเรื่องชุมชน
5. ความรูเ้ รื่องการจัดการความรู้
6. ความรูเ้ รื่องสื่อสารสาธารณะ

ทักษะทีีจาเป็ น
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะในการสื่อสารการนาเสนอ และ ถ่ายทอดความรู้
5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. มุง่ ผลสัมฤทธิ ์
2. การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็ นเลิศ
5. การท างานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. การยึดมัน่ ในหลักเกณฑ์
2. การสัง่ สมความรูแ้ ละความเชีย่ วชายในสาย อาชีพ
3. การให้ความรูแ้ ละการสรางสายสัมพันธ์
4. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของ งาน
5. ศิลปะโน้มน้าวจูงใจ

35

ความรู/้ ทักษะ/สมรรถนะทีจ่ าเป็ นตาแหน่งประเภททัว่ ไป
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจ เจ้าพนักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ความรู้ท่จาเป็ นตาแหนงประเภททัว่ ไป 5 ด้าน
1. ความรูท้ จ่ี าเป็ นในงาน
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
2.
ความรูเ้ รื่องปรัชญาเศรษฐกัิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพ
ระบาทสมเดั็จพระ เจ้าอยู่หวั
3. ความรูเ้ รื่องงานธรการและงานสารบรรณ
4. ความรูเ้ รื่องกฎหมาย
(ความรูเ้ ฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
5. ความรูท้ วั ่ เรื่องชุมชน

ทักษะทีีจาเป็ น
1. ทักษะการบริหารข้อมูล
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะในการสื่อสารการนาเสนอ และ ถ่ายทอดความรู้
5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

สมรรถนะ
สมรรถนะหลัก
1. มุง่ ผลสัมฤทธิ ์
2. การยึดมัน่ ในความถูกต้องและจริยธรรม
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
4. การบริการเป็ นเลิศ
5. การท างานเป็ นทีม
สมรรถนะประจาสายงาน
1. การมุง่ ความปลอดภัยและการระวังภัย
2. การยึดมัน่ ในหลักเกณฑ์
3. การสัง่ สมความรูแ้ ละความเชีย่ วชายในสาย อาชีพ
4. ความเข้าใจพัืั้นทีั่และการเมืองท้องถนัิั่
5. ความละเอียดรอบคอบและความถกต้องของ งาน
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รายละเอยดความรู้ความสามารถท่ใช้ในการปฏีิบตั ีิงานและระดีับความคาดหวัง
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ความรู้ท่จาเป็ นสาหรับสายงานบริ หารท้องถีิีน (ปลัด /รองปลัด)
คาจัากัดความความรูั้ความสามารถในตัาแหนั่งนัักบรหัิหาร หมายถึง ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็ นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ง นักบริหารงานท้องถิน่ ซึง่ ครอบคลุมความรูใ้ นเรื่อง
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
รายละเอียดของความรูค้ วามสามารถ
ระดบั ั 1 มีความรัูั้ ความเข้าใจอย่างถั่องแท้เกี่ยวกบลักษณะงาน หลัักการ แนวคัิด ทฤษฎีของงาน การบรัิหารเชัิงยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
และการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ จนสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ตาง ๆ ได้
ระดบั ั 2 มัีความรัูั้ความสามารถตามที่กาหนดไวั้ในระดัับที่ 1 และมัีความเชีย่ วชาญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎัีของ งาน การบริหารเชิงยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ สามารถแก้ไขปัญหาทีย่ งุ่ ยากซับซ้อน รวมทัง้ ให้คาปรึกษาและแนะนได้
ระดบั ั 3 มัีความรัูั้ความสามารถตามที่กาหนดไวั้ในระดัับที่ 2 และเปั็นผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่อง การบริหารเชัิง ยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ เนื่องจากสัง่ สม ประสบการณ์และองคั์ความรู้
รวมทัง้ เปั็นที่ปรัึกษาระดบั ั บรัิหารหรือปฏิบััตัิหนั้าทีั่ราชการทีั่ตดั สัินใจ
แก้ปัญหาทางวิชาการทีย่ ากและซับซ้อนเป็ นพิเศษ

ระดับความคาดหวังในตาแหน่งนักบรัิหารงานท้องถัิ
ั่น
ระดับตนั้ 1
ระดับกลาง 2
ระดับสูง 3
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ความรู้ท่จาเป็ นสาหรับสายงานอานวยการ (หัวหน้ าสานัก/ผู้อานวยการกอง)
คาจัากัดความความรูั้ความสามารถ ตาแหน่งอา นวยการ หมายถึง ความรูค้ วามสามารถ ทีจ่ ัาเป็ นสัาหรับการปฏิบตั ิงานในตัาแหน่งนักบริหารงานซึง่ ครอบคลุมความรูใ้ นเรื่องการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

รายละเอยดของความรู้ความสามารถ
ระดบั ั 1 มีความรัูั้ ความเข้าใจอย่างถั่องแท้เกี่ยวกบลักษณะงาน หลัักการ แนวคัิด ทฤษฎีของงาน การบรัิหารเชัิง
ยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ จนสามารถนามา ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
ระดบั ั 2 มัีความรัูั้ความสามารถตามที่กาหนดไวั้ในระดัับที่ 1 และมัีความเชีย่ วชาญ ในเรื่องการบรัิหารเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล
และการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ สามารถแก้ไขปัญหา ทีย่ ุ่งยากซบซ้อน รวมทัง้ ให้คัาปรึกษาและแนะนา ได้
ระดบั ั 3 มัีความรัูั้ความสามารถตามที่กาหนดไวั้ในระดับที่ 2 และเปั็นผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่อง การบริหารเชัิง ยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ เนื่องจากสัง่ สม ประสบการณ์และองคั์ความรู้
รวมทัง้ เปั็นที่ปรัึกษาระดบั ั บรัิหารหรือปฏิบััตัิหนั้าทีั่ราชการทีั่ตดั สัินใจ
แก้ปัญหาทางวิชาการทีย่ ากและซับซ้อนเป็ นพิเศษ

ระดับความคาดหวังในต าแหนง
อ านวยการ
ระดัับตนั้
ระดับกลาง
ระดับสูง
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ความรู้ท่จาเป็ นสาหรับสายงานอานวยการ (หัวหน้ าฝายการเงิ น/บัญช)
คาจากัดความ ความรูค้ วามสามารถในตาแหน่งอานวยการ (หัวหน้าฝ่ ายการเงิน/บัญชี) หมายถึง ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็ นสาหรับการปฏิบตั งิ านอานวยการเฉพาะดั้าน (การเงิน/บััญชี)
ซึง่ ครอบคลุมความรัูั้ในเรื่อง
การเงัินและบริหารทรัพยากรและงบประมาณ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอยดของความรู้ความสามารถ
ระดบั ั 1 มีความรัูั้ ความเข้าใจอย่างถั่องแท้เกี่ยวกบลักษณะงาน หลัักการ แนวคัิด ทฤษฎีของงาน การเงัินและบัญชี การบริหารเชิงยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากร
บุคคล และการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ จนสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
ระดบั ั 2 มัีความรัูั้ความสามารถตามทื่กาหนดไวั้ในระดับที่ 1 และมัีความเชีย่ วชาญในเรัืั่องการเงินและบัญชี การ บรัิหารเชัิงยุทธศาสตร์
การบรัิหารทรััพยากรบัุคคล
และการบรัิหารทรัพยากรและงบประมาณ
สามารถแก้ไขปั ญหาทีย่ ุั่งยากซัับซั้อน
รวมทัง้ ให้คัาปรัึกษาและแนะนัาไดั้
ระดบั ั 3 มัีความรัูั้ความสามารถตามที่กาหนดไวั้ในระดับที่ 2 และเปั็นผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่อง การเงินและบัญชี การบรัิหารเชัิงยุทธศาสตร์
การบรัิหารทรััพยากรบัุคคล และ การบริหารทรัพยากรและงบประมาณ เนื่องจาก สัง่ สมประสบการณั์และองคั์ความรู้ รวมทัง้ เปนั็
ที่ปรึกษาระดัับบริหารหรือปฏิบััตัิหนั้าที่ราชการที่ตดั สัินใจ แก้ปัญหาทางวิชาการทีย่ ากและซับซ้อนเป็ นพิเศษ

ระดับความคาดหวังในต าแหนง
อ านวยการ
ระดัับตนั้
ระดับกลาง
ระดับสูง
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ความรู้ท่จาเป็ นสาหรับสายงานวิ ชาการ นักวิ เคราะห์นโยบายและแผน
คาจากััดความความรูั้ความสามารถในตัาแหนั่งนักวัิเคราะห์นโยบายและแผน หมายถึง ความรัูั้ความสามารถทัีั่จาเป็ นสัาหรับการปฏิบััตงิ านในตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ซึง่ ครอบคลุมความรูใ้ นเรื่อง
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์และการจัดทางบประมาณ
ระดีับความคาดหวังในต าแหนีง
รายละเอยดของความรู้ความสามารถ
นักวิ เคราะห์นโยบายและแผน
ระดบั ั 1 มีความรัูั้ เรัืั่องการวัิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
ระดับปฏิบััตัิการ ระดบั ั 1
การวางแผนและการบรัิหารเชิงกลยุทธแั์และกระบวนการจัดทางบประมาณและสามารถนามาใช้
ระดับชัานาญการ
ระดับ 2
ในการปฏัิบตั หัิ น้าทีร่ าชการได้
ระดัับชานาญการพัิเศษ ระดัับ 3
ระดบั ั 2 มัีความรัูั้ความสามารถตามที่กาหนดไวั้ในระดัับที่ 1 และมัีความรูค้ วามเขั้าใจในหลักการและแนวคัิด
ระดัับเชัีั่ยวชาญ
ระดบั ั 4
ทฤษฎีเกีย่ วกับการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์และกระบวนการ จัดทางบประมาณ
จนสามารถถ่ายทอดได้
ระดบั ั 3 มัีความรัูั้ความสามารถตามที่กาหนดไวั้ในระดัับที่ 2 และมัีความรูค้ วามเขั้าใจอยั่างถั่องแท้ในเรัืั่องการ วิเคราะห์นโยบาย
การวางแผนและการบริหารเชิง กลยุทธ์ และกรบวนการจัดทางบประมาณจนสามารถนัามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
ระดบั ั 4 มัีความรัูั้ความสามารถตามที่กาหนดไวั้ในระดัับที่ 2 และมัีความเชีย่ วชาญในเรัืั่องการวิเคราะห์นโยบาย
การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ และกระบวนการจัดทางบประมาณ สามารถแก้ไขปัญหาทีย่ ุ่งยาก ซับซ้อน
เนื่องจากสัง่ สมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทัง้ เป็ นทีป่ รึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบตั ิ
หน้าทีร่ าชการทีต่ ดั สินใจแกปั ญหาทางวิชาการทีย่ ากและซับซ้อนเป็ นพิเศษ
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ความรู้ท่จาเป็ นสาหรับสายงานวิ ชาการ ตาแหนง นักทรัพยากรบุคคล
คาจากััดความ ความรูั้ความสามารถในตัาแหนั่งนักทรัพยากรบัุคคล หมายถึง ความรูค้ วามสามารถที่จัาเป็ นสาหรับการปฏิบััตัิงานในตัาแหนั่ง ทรัพยากรบัุคคล
ซัึั่งครอบคลุมความรัูั้ในเรัืั่อง การบริหารทรััพยากรบุคคลเชิงกลยุทธั์ การพัฒนาบัุคลากรและการพัฒนาองคั์กร
รายละเอยดของความรู้ความสามารถ
ระดบั ั 1 มีความรัูั้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาบัุคลากรและการพััฒนาองค์กรและสามารถนามาใช้ในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการได้
ระดบั ั 2 มัีความรัูั้ความสามารถตามที่กาหนดไวั้ในระดัับที่ 1 และมัีความรูค้ วามเขั้าใจในหลักการ แนวคัิด ทฤษฎัี
เกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์กรจนสามารถ ถ่ายทอดได้
ระดบั ั 3 มัีความรัูั้ความสามารถตามที่กาหนดไวั้ในระดัับที่ 2 และมัีความรูค้ วามเขั้าใจอยั่างถั่องแท้ในเรัืั่องการ
บรัิหารทรััพยากรบัุคคลเชัิงกลยุทธ์ การพััฒนาบุคลากรและการพัฒนาองคั์กรสามารถนัามาประยุกตั์ใช้ให้ เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
ระดบั ั 4 มัีความรัูั้ความสามารถตามที่กาหนดไวั้ในระดัับที่ 2 และมัีความเชีย่ วชาญในเรัืั่องการบรัิหารทรัพยากร บุคคลเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์กร สามารถแก้ไขปั ญหาทีย่ งุ่ ยากซบซ้อน เนื่องจากสัง่ สมประสบการณ์และองค์ความรู้
รวมทัง้ เป็นทีป่ รึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบตั ิหน้าทีร่ าชการ ทีต่ ดั สินใจแกปั ญหาทางวิชาการทีย่ ากและซับซ้อนเป็ นพิเศษ

ระดับความคาดหวังในต าแหนง
นักทรัพยากรบุคคล
ระดัับปฏิบััตัิการ ระดบั ั 1
ระดับชัานาญการ
ระดับ 2
ระดับชานาญการพิเศษ ระดับ 3
ระดับเชีย่ วชาญ ระดับ 4
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ความรู้ท่จาเป็ นสาหรับสายงานวิ ชาการ ตาแหนง นิ ติกร
คาจากััดความ ความรูั้ความสามารถในตัาแหนั่งนิตัิกร หมายถึง ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเปั็นสาหรับการปฏัิบตั งิ านในตัาแหน่งนิตัิกร ซึง่ ครอบคลุมความรูใ้ นเรื่อง
กฎหมายและกฎระเบียบราชการ
รวมถัึงการยกร่างกฎหมายและกฎระเบัียบราชการ ข้อบังคัับ การแสวงหาข้อเทั็จจริงและ พยานหลักฐาน และการวางแผนงาน

รายละเอยดของความรู้ความสามารถ
ระดบั ั 1 มีความรัูั้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ รวมถัึงการยกรั่างกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ข้อบังคับ การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน และการวางแผนงาน รวมถึงสามารถนามาใช้ในการ ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการได้
ระดบั ั 2 มัีความรัูั้ความสามารถตามที่กาหนดไวั้ในระดับที่ 1 และมัีความรูั้ความเขั้าใจในหลักการ แนวคัิด ทฤษฎัี

ระดับความคาดหวังในตาแหนงนิ ติกร
ระดัับปฏิบััตัิการ ระดบั ั 1
ระดับชัานาญการ
ระดับ 2
ระดับชานาญการพิเศษ ระดับ 3
ระดับเชีย่ วชาญ
ระดับ 4
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เกีย่ วกับกฎหมายและกฎระเบียบราชการ รวมถึงการยกร่างกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ข้อบังคับ การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
และการวางแผนงานจนสามารถถ่ายทอดได้
ระดบั ั 3 มัีความรัูั้ความสามารถตามที่กาหนดไวั้ในระดัับที่ 2 และมัีความรูค้ วามเขั้าใจอยั่างถั่องแท้ในเรัืั่อง
กฎหมายและกฎระเบียบราชการ รวมถึงการยกร่างกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ข้อบังคับ การ แสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
และการวางแผนงานสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ สถานการณ์ต่าง ๆ ได้
ระดบั ั 4 มัีความรัูั้ความสามารถตามที่กาหนดไวั้ในระดัับที่ 2 และมัีความเชีย่ วชาญในเรัืั่องกฎหมายและ กฎระเบียบราชการ
รวมถึงการยกร่างกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ข้อบังคับ การแสวงหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน และการวางแผนงาน
สามารถแก้ไขปัญหาทีย่ งุ่ ยากซับซ้อน เนื่องจากสัง่ สมประสบ การณ์และองค์ความรู้ รวมทัง้ เป็ นทีป่ รึกษาระดับบริหาร
หรือปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการทีต่ ดั สินใจแกปัญหา ทางวิชาการทีย่ ากและซับซอนเป็ นพิเศษ
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ความรู้ท่จาเป็ นสาหรับสายงานวิ ชาการ ตาแหนง
นักวิ ชาการเงินและบัญช
คาจากััดความ ความรูั้ความสามารถในตัาแหนั่งนัักวัิชาการเงัินและบััญชี หมายถึง ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเปั็นสาหรัับการปฏิบััตัิงานในตัาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ซึง่ ครอบคลุมความรูใ้ นเรื่อง การบัญชี
การเงิน การคลัง และการบริหารการเงินการคลังในภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS) และการตรวจสอบภายใน

รายละเอยดของความรู้ความสามารถ
ระดบั ั 1 มีความรัูั้เรื่องการบััญชี การเงิน การคลัง และการบรัิหารการเงินการคลังในภาครัฐในระบบ
อิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS) รวมถึงสามารถนามาใช้ในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการได้
ระดบั ั 2 มัีความรัูั้ความสามารถตามที่กาหนดไวั้ในระดับที่ 1 และมัีความรูค้ วามเขั้าใจในหลักการ แนวคัิด ทฤษฎัี เกีย่ วกับการบัญชี การเงิน
การคลัง และการบริหารการเงินการคลังในภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS) จนสามารถถ่ายทอดได้
ระดบั ั 3 มัีความรัูั้ความสามารถตามทีก่ าหนดไวั้ในระดัับที่ 2 และมัีความรูค้ วามเขั้าใจอยั่างถั่องแท้ในเรัืั่องการ บัญชี การเงิน การคลัง
และการบริหารการเงินการคลังในภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS) สามารถนัามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ตาง ๆ ได้
ระดบั ั 4 มัีความรัูั้ความสามารถตามที่กาหนดไวั้ในระดัับที่ 2 และมัีความเชีย่ วชาญในเรัืั่องการบัญชี การเงัิน การ คลัง
และการบริหารการเงินการคลังในภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS) สามารถแก้ไขปัญหาที่ ยุง่ ยากซบซ้อน
เนื่องจากสัง่ สมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทัง้ เป็ นทีป่ รึกษาระดับบริหาร หรือ
ปฏิบตั หิ นั้าทีร่ าชการที่ตััดสัินใจแกั้ปััญหาทางวัิชาการที่ยากและซัับซั้อนเปั็นพิเศษ

ระดับความคาดหวังในต าแหนง
นักวิ ชาการเงิ นและบัญช
ระดับปฏิบััตัิการ
ระดบั ั 1
ระดับชัานาญการ
ระดับ 2
ระดับชานาญการพิเศษ ระดับ 3
ระดับเชีย่ วชาญ
ระดับ 4
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ความรู้ท่จาเป็ นสาหรับสายงานวิ ชาการ ตาแหนง
นักวิ ชาการพัสดุ
คาจากััดความ ความรูั้ความสามารถในตาแหนั่งนัักวัิชาการพัสดุ หมายถึง ความรูั้ความสามารถที่จัาเป็ นสาหรับการปฏิบััตงิ านในตัาแหน่งนัักวัิชาการพััสดุ
ซึ่งครอบคลัุมความรัูั้ในเรื่องพัสดุ การจััดซัืั้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจััดจ้างภาครััฐ (e-GP) และสััญญาการจััดซื้อจัดจ้าง
ระดับความคาดหวังในต าแหนง
นักวิ ชาการพัสดุ
ระดบั ั 1 มีความรัูั้เรื่องพััสดัุ การจััดซัืั้อจััดจ้าง การจัดซือ้ จัดจ้างภาครััฐ (e-GP)
ระดับปฏิบััตัิการ
ระดบั ั 1
และสัญญาการจััดซัืั้อจัดจ้างรวมถึงสามารถนามาใช้ในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการได้
ระดับชัานาญการ
ระดับ 2
ระดับชานาญการพิเศษ ระดับ 3
ระดบั ั 2 มัีความรัูั้ความสามารถตามที่กาหนดไวั้ในระดับที่ 1 และมัีความรูค้ วามเขั้าใจในหลักการ แนวคัิด ทฤษฎัี เกีย่ วกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ระดับเชีย่ วชาญ
ระดับ 4
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และสัญญาการจัดซือ้ จัดจ้างจนสามารถ ถ่ายทอดได้
ระดบั ั 3 มัีความรัูั้ความสามารถตามที่กาหนดไวั้ในระดับที่ 2 และมัีความรูค้ วามเขั้าใจอยั่างถั่องแท้ในเรัืั่องพัสดุ การจััดซัืั้อจััดจ้าง
การจัดซัืั้อจัดจ้างภาครััฐ (e-GP) และสัญญาการจััดซัืั้อจัดจ้าง สามารถนามาประยุกตั์ใช้ ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
ระดบั ั 4 มัีความรัูั้ความสามารถตามที่กาหนดไวั้ในระดัับที่ 2 และมัีความเชีย่ วชาญในเรัืั่องพัสดัุ การจััดซัืั้อจััดจั้าง
การจััดซัืั้อจััดจ้างภาครฐั ั (e-GP) และสัญญาการจัดซือ้ จััดจ้าง สามารถแกั้ไขปััญหาทีั่ยุ่งยากซบซั้อน
เนื่องจากสัง่ สมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทัง้ เป็ นทีป่ รึกษาระดับบริหาร หรือปฏิบตั ิหน้าทีร่ าชการ
ทีต่ ดั สินใจแกปั ญหาทางวิชาการทีย่ ากและซับซ้อนเป็ นพิเศษ
รายละเอยดของความรู้ความสามารถ
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ความรู้ท่จาเป็ นสาหรับสายงานวิ ชาการ ตาแหนง นักวิ ชาการคลัง
คาจากััดความ ความรูั้ความสามารถในตัาแหนั่งนัักวัิชาการคลัง หมายถึง ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็ นสัาหรับการปฏิบััตัิงานในตาแหนั่งนักวัิชาการคลัง ซึง่ ครอบคลุมความรูใ้ นเรื่อง
การบัญชี การเงิน การคลัง
และการบริหารการเงินการคลังในภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS) และการ ตรวจสอบภายใน
รายละเอยดของความรู้ความสามารถ
ระดบั ั 1 มีความรัูั้เรื่องการบััญชี การเงิน การคลัง และการบรัิหารการเงินการคลังในภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS)
รวมถึงสามารถนามาใช้ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการได้
ระดบั ั 2 มัีความรัูั้ความสามารถตามที่กาหนดไวั้ในระดัับที่ 1 และมัีความรูค้ วามเขั้าใจในหลักการ แนวคัิด ทฤษฎัี เกีย่ วกับการบัญชี การเงิน
การคลัง และการบริหารการเงินการคลังในภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS) จนสามารถถ่ายทอดได้
ระดบั ั 3 มัีความรัูั้ความสามารถตามที่กาหนดไวั้ในระดับที่ 2 และมัีความรูค้ วามเขั้าใจอยั่างถั่องแท้ในเรัืั่องการ บัญชี การเงิน การคลัง
และการบริหารการเงินการคลังในภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS) สามารถนัามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ตาง ๆ ได้
ระดบั ั 4 มัีความรัูั้ความสามารถตามทื่กาหนดไวั้ในระดับที่ 2 และมัีความเชีย่ วชาญในเรัืั่องการบัญชี การเงัิน การ คลัง
และการบริหารการเงินการคลังในภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS) สามารถแก้ไขปั ญหาที่ ยุง่ ยากซบซ้อน
เนื่องจากสัง่ สมประสบการณ์และองค์ความรู้ รวมทัง้ เป็ นทีป่ รึกษาระดับบริหาร หรือ
ปฏิบตั ัิหนั้าทีั่ราชการทีั่ตดั สัินใจแกั้ปััญหาทางวัิชาการทีั่ยากและซัับซั้อนเปั็นพิเศษ

ระดับความคาดหวังในต าแหนง
นักวิ ชาการคลัง
ระดับปฏิบััตัิการ ระดบั1ั
ระดับชัานาญการ ระดับ 2
ระดับชานาญการพิเศษ ระดับ 3
ระดับเชีย่ วชาญ
ระดับ 4
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ความรู้ท่จาเป็ นสาหรับสายงานวิ ชาการ ตาแหนง นักพัฒนาชุมชน
คาจากัดความ ความรูค้ วามสามารถในตาแหน่งนักพัฒนาชุมชน หมายถึง ความรูค้ วามสามารถทีจ่ าเป็ นสาหรับการปฏิบตั งิ านในตาแหน่งนักพัฒนาชุมชน ซัึั่งครอบคลุมความรูใ้ นเรื่องการพัฒนาชุมชน
การพััฒนาเศรษฐกิจชุมชน การพััฒนาศัักยภาพผูน้ าชุมชนและปรัชญาการพัฒนาชุมชน

รายละเอยดของความรู้ความสามารถ
ระดบั ั 1 มีความรัูั้เรื่องการพฒั ั นาชุมชน การพัฒนาเศรษฐกัิจชุมชน การพััฒนาศักยภาพผัูั้นาชุมชนและปรัชญา
การพัฒนาชุมชน รวมถึงสามารถนามาใช้ในการปฏิบตั ิหน้าทีร่ าชการได้
ระดบั ั 2 มัีความรัูั้ความสามารถตามที่กาหนดไวั้ในระดัับที่ 1 และมัีความรูค้ วามเขั้าใจในหลักการ แนวคัิด ทฤษฎัี เกีย่ วกับการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาศักยภาพผูน้ าชุมชนและปรัชญาการ พััฒนาชัุมชน และสัญญาการจัดซื้อจัดจั้างจนสามารถถ่ายทอดไดั้
ระดบั ั

ระดับความคาดหวังในต าแหนง
นีักพีัฒนาชุมชน
ระดับปฏิบััตัิการ
ระดบั ั 1
ระดับชัานาญการ
ระดับ 2
ระดับชานาญการพิเศษ ระดับ 3
ระดับเชีย่ วชาญ
ระดับ 4

3 มัีความรัูั้ความสามารถตามที่กาหนดไวั้ในระดับที่ 2 และมัีความรูค้ วามเขั้าใจอยั่างถั่องแท้ในเรัืั่องการ พััฒนาชัุมชน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
การพัฒนาศัักยภาพผูน้ าชัุมชนและปรััชญาการพััฒนาชุมชน
สามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

ระดบั ั 4 มัีความรัูั้ความสามารถตามที่กาหนดไวั้ในระดับที่ 2 และมัีความเชีย่ วชาญในเรัืั่องการพฒั ั นาชัุมชน การ พััฒนาเศรษฐกิจชุมชน
การพััฒนาศัักยภาพผูน้ าชัุมชนและปรัชญาการพัฒนาชุมชน สามารถแก้ไขปััญหา ทีย่ งุ่ ยากซบซ้อน เนื่องจากสัง่ สมประสบการณ์และองค์ความรู้
รวมทัง้ เป็นทีป่ รึกษาระดับบริหาร หรือ ปฏิบตั หิ นั้าทีร่ าชการที่ตััดสัินใจแกั้ปััญหาทางวัิชาการทีั่ยากและซัับซั้อนเปั็นพิเศษ
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ระดับความรู้ท่จาเป็ นในงาน (เฉพาะทางในงานท่รบั ผิ ดชอบ)
หมายถีง ความรัูั้และความเข้าในวิชาชีพและงานทีป่ ฏิบตั อิ ยูแ่ ละสามารถประยุกต์ความและความเข้าใจที่จาเป็นนัน้ ๆ
มาใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดบั ั

คาอธิบายระดัับ

0

ไมั่แสดงความรดััู ้ดา้ นนี้อย่างชััดเจน

1

มีความรัูั้ในเรัืั่อง/ประเดนทีเ่ กีย่ วขั้องกัับงานในสานงาน/สายอาชีพของตนเองจนสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างราบรนตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้

2

มีความรัูั้ในระดับที่ 1 และมัีความเขั้าใจในหลักการแนวคิด ทฤษฎีของงานในสายอาชีพที่
ปฏิบตั ัิอยู่จนสามารถให้คัาแนะนัาแก่เพัืั่อนร่วมงานหรัือผู้ใตั้บงั คัับบััญชาไดั้

3

มีความรัูั้ในระดับที่ 2 และมีความรูค้ วามเข้าใจอย่างถ่องแท้เกีย่ วกับลักษณะงาน หลักการแนวคิด
ทฤษฎีของงานในสายอาชีพทีป่ ฏิบตั อิ ยู่จนสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้ เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

4

มีความรัูั้ในระดับที่ 3 และมีประสบการณ์กวางขวางในสายอาชีพทัีั่ปฏิบตั ัิหน้าที่อยู่ จน
สามารถเชื่อมโยงความรัูั้เหล่านัีั้เขากับแผนปฏิบตั ัิการและนโยบายเชิงกลยุทธ์และ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานหรือองค์กรได้

5

มีความรัูั้ในระดับที่ 4 และเป็ นทีย่ อมรับวั่าเปั็นผูเ้ ชีย่ วชาญในสายงาน/สายอาชีพทีป่ ฏิบตั ัิ หนั้าที่อยู่
เนื่องจากมัีประสบการณั์และมีความรูท้ ล่ี กึ ซัึั้งและกวั้างขวาง
และเปั็นทีป่ รึกษา
ในการปฏัิบตั ัิงานให้กัับหนั่วยงานอื่น ๆ ไดั้
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ความรู้เรื่องกฎหมาย (เฉพาะทางในงานท่รบั ผิ ดชอบ)
หมายถีง ความรัูั้ในเรื่องกฎหมาย ตลอดจนระเบียบและขั้อบัังคัับตั่าง ๆ ที่ตั้องใช้ในการปฏิบััตัิงาน

ระดับ

ค าอธิ บายระดับ

0

ไมั่แสดงความรดััู ้ดา้ นนี้อย่างชััดเจน

1

มีความรู้ และความเข้าใจกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกบงานประจาวันทีป่ ฏิบตั อิ ยู่

2

มีความรัูั้ในระดับที่ 1
และมัีความเขั้าใจกฎหมายหรัือกฎระเบัียบที่เกีย่ วข้องอยั่างลัึกซัึั้งและทราบว่าจะหาคาตอบจากทีใ่ ด
เมื่อมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับกฎหมายหรือระเบียบของงาน ทีป่ ฏิบตั อิ ยู่

3

มีความรัูั้ในระดับที่ 2 และสามารถนัาไปประยุกตั์เพื่อวัิเคราะห์ปัญหาทีซ่ บั ซ้อน
อัุดช่องโหว่ในกฎหมายหรือตอบคาถามข้อสงสัย
ในงานทีป่ ฏิบตั อิ ยูใ่ ห้หน่วยงานหรือบุคคลที่ เกีย่ วข้องได้

4

มีความรัูั้ในระดับที่ 3 และเข้าใจกฎหมายหรัือกฎระเบัียบอื่น ๆ
ทีั่มคี วามสัมพัันธั์เชื่อมโยงกับกฎหมายหรือกฎระเบียบในงาน
และสามารถนามาใช้แนะนาหรือให้ ค าปรึกษาในภาพรวมหากเกิดประเดั็นปั ญหา

5

มีความรัูั้ในระดับที่ 4 และเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญทางกฎหมาย
สามารถแนะนัาใหั้คาปรึกษาวิเคราะห์หาเหตุผลและทางแก้ไขในประเด็น
หรือปัญหาที่ไม่เคยเกิดขึน้ ไดอย่างมี ประสิทธิภาพ
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ความรู้เรื่องหลักปรีัชญาเศรษฐกีิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเดี็จพระเจ้าอยูหัว หมายถีง ความรูั้และความเข้าใจในแนวคิด
หลักปรััชญา ประโยชน์และการนัาไปใชั้ของหลัักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้ สามารถนาทางสายกลางทีป่ ระกอบไปด้วย 3 ลักษณะทีส่ าคัญ ไดแก่
ความพอประมาณ (ไมั่เกัินตัว) ความมัีเหตัุผล (ใชั้ความรัูั้ ไม่ใช้อารมณ์) ความมัีภัูมคิ มุ้ กันในตัวทีด่ ี (ยึดหลักปั้องกัันดัีกว่าแก้ไข)
ตลอดจนสามารถเชื่อมโยง 2 เงือ่ นไข ไดแก่ เงัืั่อนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ไมั่มุ่งตัาราอย่างเดัียว ตั้องมัีการทดลอง วัินัิจฉััย
ระวังในการใช้ความรัูั้) และเงัืั่อนไขคุณธรรม (ซัืั่อสััตย์ สุจรัิต ขยัน อดทน แบ่งปั น) มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานของตนเอง
หน่วยงาน องค์กรหรือประชาชนได้
ระดับ

คาอธิ บายระดับ

0

ไม่แสดงความรูด้ า้ นนี้อย่างชัดแจ้ง

1

มีความรู้ และความเข้าใจในแนวคิดหลักปรัชญา ประโยชน์และการนาไปใช้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพืน้ ฐาน

2

มีความรัูั้ในระดับที่ 1 และมัีความเขั้าใจอยั่างละเอียดจนสามารถนาไปปฏัิบตั งิ านไดั้อย่างถูกต้อง
หรือสามารถอธิบายให้แก่ผอู้ ่นื ได้

3

มีความรัูั้ในระดับที่ 2 และมัีความรู้ ความเขาใจอยั่างถอั่
งแท้จนสามารถนามาประยุกตั์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานได้รวมทัง้ สามารถให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหาแก่ ผูอ้ ่นื ได้

4

มีความรัูั้ในระดับที่ 3 และมีประสบการณ์อย่างกวั้างขวาง และสามารถฝึกอบรมและ
พััฒนาให้ผอู้ ่นื มีความรัูั้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถนาไปปฏิบตั ัิใช้จริงในงานที่ทาได้

5

มีความรัูั้ในระดับที่ 4
และเป็ นที่ยอมรับวั่าเปั็นผูเ้ ชีั่ยวชาญในความรูน้ ัีั้จนสามารถเปั็นทีป่ รัึกษาในการปฏัิบตั งิ านใหั้กบั หน่วยงานอื่น
ๆ ทัง้ ในและนอกองค์กรไดั้
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ความรู้ทวั ่ ไปเรื่องชุมชน
หมายถึง ความรู้และความเข้าใจในโครงสร้างองค์ประกอบและลักษณะของชุมชน ตลอดจน ความหมาย ปรัชญา แนวคิด
หลักการและเป้ าหมายของการพัฒนาชุมชน
กระบวนของการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และการนาทฤษฎีสงั คมศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยมุ่งพิจารณาความสัมพันธั์ทางดานวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็ นตั้น
เพื่อให้ประชาชน ชุมชน และสังคมไดั้รบั ประโยชน์สงู สุด
ระดับ

ค าอธิ บายระดับ

0

ไม่แสดงความรูด้ ้านนี้อย่างชัดเจน

1

มีความรู้ และความเข้าใจในโครงสร้าง องค์ประกอบและลักษณะของชุมชน ตลอดจนความหมาย ปรัชญา แนวคิด
หลักการและเป้ าหมายของการพัฒนาชุมชน
กระบวนของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการนาทฤษฎีสงั คมศาสตร์ไปใช้ในการพฒั ั นาชุมชน ในระดัับพืน้ ฐาน

2

มีความรัูั้ในระดับที่ 1 และมัีความเขั้าใจอยั่างละเอียดจนสามารถนาไปปฏัิบตั งิ านไดั้อย่างถูกต้อง
หรือสามารถอธิบายให้แก่ผอู้ ่นื ได้

3

มีความรัูั้ในระดับที่ 2 และมัีความรู้
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้จนสามารถนามาประยุกตั์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานได้
รวมทัง้ สามารถให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหาแก่ ผูอ้ ่นื ได้

4

มีความรัูั้ในระดับที่ 3 และมัีประสบการณ์อย่างกวั้างขวาง
และสามารถฝัึกอบรมและพััฒนาให้ผอู้ ่นื มีความรัูั้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
และสามารถนาไปปฏิบตั ัิใช้จริงในงานที่ทาได้

5

มีความรัูั้ในระดัับที่ 4
และเป็ นที่ยอมรับวั่าเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในความรูน้ ัีั้จนสามารถเปั็นทีป่ รัึกษาในการปฏัิบตั งิ านใหั้กบั หน่วยงานอื่น ๆ
ทัง้ ในและนอกองคั์กรไดั้
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ความรู้เรื่อง การจัดการความรู้
หมายถีง ความรูใ้ นการวัิเคราะห์ รวบรวม และบริหารจัดการความรูห้ รัือบทเรัียนตั่าง ๆ ทีไ่ ดั้ มาเพื่อให้สามารถจัดทัาเป็นข้อ
มูลทีแ่ บ่งปนให้กบั บุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆได้อย่างเหมาะสม และมีประโยชน์สงู สุด
ระดับ

ค าอธิ บายระดับ

0

ไม่แสดงความรูด้ ้านนี้อย่างชัดเจน

1

มีความรู้ และความเข้าใจทัว่ ไปในแนวคิดรูปแบบ ความสาคัญ องค์ประกอบและหลักการในการจัดการความรูไ้ ด้

2

มีความรัูั้ในระดับที่ 1 และมัีความเขั้าใจอยั่างละเอียดจนสามารถนาไปปฏัิบตั ัิงานได้อย่างถูกต้อง
หรือสามารถตอบข้อซักถามเบือ้ งต้นแก่ผอู้ ่นื ได้

3

มีความรัูั้ในระดับที่ 2 และสามารถแก้ไขปัญหา ให้คัา แนะนัา และเสนอแนวทางในการ
ปรัับปรุงการจััดการความรัูั้ให้มัีประสิทธัิภาพมากยิง่ ขึน้ ไดั้

4

มีความรัูั้ในระดับที่ 3
และสามารถฝึกอบรมและสอนใหั้ผอู้ ่นื มัีความรูค้ วามเข้าใจไดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถนาไป
ปฏิบตั ใิ ช้จริงในงานที่ทาได้
มีความรัูั้ในระดับที่ 4 และสามารถประยุกต์ความรูั้เพื่อคัิดค้นสิั่งใหมั่ ๆ
ให้กัับหน่วยงานและองค์กรได้รวมทัง้ สามารถวางแผน
และกาหนดแนวทางในการจัดการความรูอ้ ย่าง เป็ นรูปธรรมได้

5
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ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏีิบตั ีิการและยุทธศาสตร์
หมายถีง
ความรูใ้ นการกาหนดหรัือวางแผนปฏิบััตัิงานทีส่ อดคล้องกัับยุทธศาสตรั์หรัือนโยบายทีก่ าหนดขนัึั้
เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการดัาเนินการ แต่ละกิจกรรม งาน หรือโครงการทีก่ ัาหนด เพื่อให้เกิดความสาเร็จขององค์กร
ระดับ

ค าอธิ บายระดับ

0

ไม่แสดงความรูด้ ้านนี้อย่างชัดแจ้ง

1

มีความรัูั้ และความเข้าใจในหลักการ วิธการ และแนวทางการจัดทาแผนปฏิบััตัิการ แผนยุทธศาสตร์และแผนงานต่าง ๆ

2

มีความรูใ้ นระดับที่ 1 และสามารถใช้ความรูน้ ้ีได้อย่างชานาญตลอดจนสามารรถ เชื่อมโยงได้วั่า
การสามารถประยุกตั์ใช้ความรู้
ดัังกล่าวเพัืั่อตัิดตามและประเมินผลการบรัิหารจัดการของหนั่วยงานได้อย่างถูกตั้อง

3
4
5

มีความรัูั้ในระดับที่ 2
และสามารถประยุกต์ความรูั้น้ีเพัืั่อนามาใช้ในการปรับปรัุงประสิทธัิภาพในการจัดทัาแผนปฏิบััตัิการ
และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานไดั้
มีความรัูั้ในระดับที่ 3
และสามารถเชื่อมโยงความรัูั้เหล่านี้เข้ากับทิศทางและภารกัิจเพัืั่อมาสร้างและกาหนดยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานหรอองค์กรได้
มีความรัูั้ในระดับที่ 4
และเป็ นที่ยอมรับวั่าเป็ นผูเ้ ชีั่ยวชาญในความรูน้ ัีั้จนสามารถเปั็นทีป่ รัึกษาในการปฏัิบตั งิ านใหั้กบั หน่วยงานอื่น ๆ
ทัง้ ในและนอกองค์กรไดั้
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ความรู้เรื่อง การติ ดตามและประเมิ นผล
หมายถีง ความรูใ้ นการัิตดตามและประเมัินผล โดยมุ่งสร้างกรอบงาน (Formative)
มัุั่งพัฒนากระบวนการและมุั่งเนั้นการสรั้างคัุณค่าของงานเพัืั่อนาไปสู่สภาวะทีพ่ ัึงประสงคั์ในอนาคตนอกจากนััั้นยังหมายรวมถึงความส
ามารถในการกาหนดวิธกี าร เทคนิค และการประเมินผลของงานต่าง ๆ ทัง้ ผลกระทบโดยตรง (Direct Impact) ผลกระทบโดยอั้อม (Indirect Impact)
และผลกระทบเกัีั่ยวเนัืั่อง (Induced Impact)
ระดับ

ค าอธิ บายระดับ

0

ไมั่แสดงความรู้ดา้ นนี้อย่างชัดแจ้ง

1

มีความรู้ และความเข้าใจทัว่ ไปเกีย่ วกับแนวคิด แนวทาง ขัน้ ตอน และหลักการในการติดตามและประเมินผล

2

มีความรัูั้ในระดับที่ 1 และสามารถใช้ความรูั้ไดอย่างชานาญและสามารถเชื่อมโยงและประยุกตั์ใช้ความรูเ้ พัืั่อ ตดัิ
ตามและประเมัินผลการบรัิหารจัดการงานตั่างๆ ทีร่ บั ผัิดชอบ ได้

3

มีความรัูั้ในระดับที่ 2 และสามารถประยุกต์ความรูั้เพื่อนัามาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานต่าง
ๆหรือผลงาน
ของเครือข่ายให้สอดคล้องกับ ทิศทางการดาเนินงานขององค์กร

4

มีความรัูั้ในระดับที่ 3 และสามารถฝัึกอบรมและพััฒนาให้ผู้อ่นื มีความรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถนาไปปฏิบตั ใิ ช้จริงในงานที่ทาได้

5

มีความรัูั้ในระดับที่ 4 และสามารถกัาหนดกลยุทธั์ในการตดัิ ตามและประเมินผลงานตั่างๆ ของหน่วยงาน
หรือองค์กรให้สอดคล้องกับเป้ าหมายและนโยบายขององค์กรได้
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ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
หมายถีง ความรูั้เรัืั่องระบบการจััดการองคั์กรเทคนิคและเครัืั่องมือการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ท่ี องค์กรนามาใช้ เช่น EVA, EVM,
Balance Scorecard, KPIs, Value Based Management Competencies เป็ นต้น และสามารถนามาปรับใช้และประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในงานได้

ระดับ

ค าอธิ บายระดับ

0

ไมั่แสดงความรูด้ า้ นนี้อย่างชัดแจ้ง

1

มีความรัูั้ และความเข้าใจในเทคนัิคและเครัืั่องมัือบรัิหารจัดการองคั์กรแนวใหม่ ขนััั ้
พัืั้นฐานหรัือกวั้าง ๆ เชนั่ หลักการ แนวคิด ทฤษฎัีและประโยชนของเครัืั่องมัือเหลั่านัีั้เปั็นตั้น

2

มีความรัูั้ในระดับที่ 1 และมีความเขั้าใจอยั่างละเอียดจนสามารถนาไปปฏัิบตั ัิงานไดั้อย่าง ถูกต้อง
หรือสามารถอธิบายให้แก่ผอู้ ่นื ได้

3

มีความรัูั้ในระดับที่ 2 และมัีความรู้ ความเขั้าใจอยั่างถอั่ งแท้จนสามารถนามาประยุกตั์ใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานได้

4

มีความรัูั้ในระดับที่ 3 และสามารถเชื่อมโยงความรัูั้เหล่านี้เข้ากับแผนปฏิบตั กิ ารและ
นโยบายเชิงกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ขององคั์กรไดั้

5

มีความรัูั้ในระดับที่ 4 และเป็ นที่ยอมรับวั่าเปั็นผูเ้ ชีย่ วชาญในความรูน้ ัีั้จนสามารถเปั็นที่
ปรัึกษาในการปฏัิบตั ัิงานใหั้กบั หน่วยงาน อื่น ๆ ทัง้ ในและนอกองคั์กรไดั้
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ความรู้เรื่องการวิ เคราะห์ผลกระทบตาง ๆ เชน การประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (EIA), การ ประเมิ นผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ฯลฯ
หมายถีง
ความรัูั้และความเข้าใจในกรอบความคัิด
หลัักการ
แนวคิด
และวัิธัีการประเมินผลกระทบ
รวมทัง้ สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่าง ๆ ตามกระบวนการ เช่ น การประเมินผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อม (Environment Impact
Assessment – EIA) การประเมิน ผลกระทบด้า นสัง คม ( Social Impact Assessment – SIA) และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact
Assessment – HIA) เป็ นตั้น ไดั้อย่างรอบดั้านจนสามารถจัดทารายงานการวัิเคราะห์ผลกระทบไดั้

ระดับ

ค าอธิ บายระดับ

0

ไมั่แสดงความรดััู ้ ั้านนี้อย่างชััดเจน

1

มีความรัูั้ และความเข้าใจในกรอบความคัิด หลักการ แนวคิด และวธัิ ัีการในการวัิเคราะห์
และการประเมินผลกระทบต่าง ๆ เช่น การประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม (Environment Impact Assessment –
EIA) การประเมินผลกระทบดานสังคม (Social Impact Assessment – SIA) และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health
Impact Assessment – HIA) เปั็นตั้น ในระดัับพืั้นฐานไดั้

2

มีความรัูั้ในระดับที่ 1 และมัีความเขั้าใจอยั่างละเอียดจนสามารถนาไปปฏัิบตั ัิงานไดอย่างถูกต้อง
หรือสามารถอธิบายให้แก่ผอู้ ่นื ได้

3

มีความรัูั้ในระดับที่ 2 และมัีความรู้
ความเขาใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้จนสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชนสูงสุดกับหน่วยงาน
ผูป้ ระกอบการ หรือองค์กรได้ รวมทัง้ สามารถให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหาแก่ผอู้ ่นื ได้

4

มีความรัูั้ในระดับที่ 3 และมัีประสบการณ์อย่างกวั้างขวางในเรัืั่องนแัีั้ ละสามารถฝึกอบรม
และพัฒนาให้ผอู้ ่นื มีความรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถนาไปปฏิบตั ใิ ช้จริงในงานได้อย่างถูกต้อง

5

มีความรัูั้ในระดับที่ 4
และเป็ นที่ยอมรับวั่าเปั็นผูเ้ ชีย่ วชาญในความรูน้ ัีั้จนสามารถเปั็นทีป่ รัึกษาในการปฏัิบตั งิ านใหั้กบั หน่วยงาน
อื่น ๆ ทัง้ ในและนอกองคั์กรไดั้
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ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
หมายถีง ความรูั้และความเข้าใจในหลักการทางการเงิน งบประมาณ และบรัิหารจััดการงบการเงัิน และงบประมาณได้
รวมทัง้ สามารถจัดทา ตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของงบการเงิน และงบประมาณ และให้ขอ้ เสนอแนะได้อย่างถูกต้อง

ระดับ

ค าอธิ บายระดับ

0

ไมั่แสดงความรดััู ้ ั้านนี้อย่างชััดเจน

1

มีความรู้ และความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีทางการเงิน งบประมาณ และรูปแบบ การ บรัิหารการเงัิน งบประมาณ
และวธัิ ัีการจััดการงบการเงัิน และงบประมาณ

2

มีความรัูั้ในระดับที่ 1 และสามารถอ่าน วัิเคราะห์รายงานทางการเงินและงบประมาณไดั้
รวมทัง้ สามารถจัดทางบการเงัิน งบประมาณ และสรุปรายงานงบการเงินและ งบประมาณได้

3

มีความรัูั้ในระดับที่ 2 และสามารถตรวจสอบความถูกตอง แก้ไขข้อผิดพลาดของการ จัดทางบการเงิน งบประมาณ
และขั้อเสนอแนะ ข้อควรระมัดระวัังในการจัดทางบการเงินและงบประมาณได้

4

มีความรัูั้ในระดับที่ 3 และสามารถวัิเคราะห์ขั้อมัูลและปั จจัยแวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบตั่อ
การบริหารจัดการงบการเงินและงบประมาณได้ รวมทัง้ สามารถให้คาแนะนาและ
ฝึกอบรมให้ผอู้ ่นื จััดทางบการเงินและงบประมาณทีถ่ ูกตองตามมาตรฐานและหลักการได้

5

มีความรัูั้ในระดับที่ 4 และสามารถวางแผนทางการเงนัิ

การใช้จา่ ย รายไดั้และ งบประมาณขององคกรได้

สอดคล้องกับกลยุทธ์การ ดาเนินงานขององค์กร รวมทัง้ กาหนด
นโยบายการบริหารงบการเงินไดั้สอดคล้องกัับนโยบายการดัาเนัินงานขององคั์กรได้
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ความรู้เรื่อง ระบบการบริ หารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ (GFMIS)
หมายถีง ความรูั้และความเข้าใจในหลักการ วัิธัีการและขัน้ ตอนการทางานของระบบ GFMIS และ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกตอง ตลอดจนออกแบบและพัฒนาระบบการทางาน ของ GFMIS ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด

ระดับ

ค าอธิ บายระดับ

0

ไมั่แสดงความรดััู ้ ั้านนี้อยั่างชััดเจน

1

มีความรู้ และความเข้าใจในหลักการ วิธการ ขัน้ และระบบการท างานของ GFMIS ได้

2

มีความรัูั้ในระดับที่ 1 และสามารถประยุกตั์ระบบ GFMIS ทีเ่ กี่ยวข้องมาปรับใช้ในการ ปฏิบตั งิ านได้
และสามารถปฏิบตั ไิ ด้ถกต้องตามกระบวนการ และขัน้ ตอนการท างานของ ระบบ GFMIS

3

มีความรัูั้ในระดับที่ 2 และสามารถวัิเคราะห์ขั้อจากดั ั

และสาเหตุของปััญหาในเบือ้ งลึก ของระบบการทา งาน

GFMIS และสามารถให้ คาปรึกษาแนะนา และเสนอแนวทางในการ แก้ไขปั ญหาไดอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4

มีความรัูั้ในระดับที่ 3 และสามารถฝึกอบรมผูอ้ ่นื ให้เข้าใจและสามารถปฏิบตั ัิงานหรือใช้ งานทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบ GFMIS
ได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์ในการปฏิบตั งิ าน อย่างแท้จริง ตลอดจนนาเสนอแนวทางการพัฒนาและปรัับปรุงระบบ
GFMIS ให้มี คุณภาพมากยิง่ ขึน้

5

มีความรัูั้ในระดับที่ 4 และสามารถกัาหนดออกแบบและพัฒนาระบบ GFMIS ของ
องค์กรให้มคี วามทันสมัยและประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องตามนโยบายขององค์กร
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ความรู้เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบยบพัสดุ
หมายถีง ความรูใ้ นเรื่องกฎหมาย ตลอดจนกฎระเบียบตั่าง ๆ ทีต่ อ้ งใช้ในการปฏิบััตัิงานจัดซื้อจััด จ้างและการพัสดุ
ระดับ

ค าอธิ บายระดับ

0

ไมั่แสดงความรดััู ้ ั้านนี้อย่างชััดเจน

1

มีความรัูั้ และความเข้าใจในกฎระเบียบตาง ๆ ทีั่ตั้องใช้ในการปฏิบััตัิงานจัดซื้อจััดจ้าง
และการพัสดุ ในระดับพืน้ ฐาน

2

มีความรัูั้ในระดับที่ 1 และสามารถใช้ความรูใ้ นการปฏิบััตัิงานได้อย่างถูกตั้อง เหมาะสม กับลักษณะงาน
ประเภทสินค้า บริการหรือคณะบุคคล/ทีป่ รึกษาทีจ่ า้ งดาเนินการได้

3

มีความรัูั้ในระดับที่

2

ขนาดใหญ่และซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง

และประยุกตั์

เพัืั่อวัิเคราะห์ปััญหาพััสดุหรือการจััดจ้างโครงการ
รวมถึงสามารถอุดช่องโหว่ในระเบียบหรือตอบ

ค

าถามขั้อสงสัยในงานที่ปฏัิบตั ัิอยู่ใหั้หนวั่ ยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไดั้
4

มีความรัูั้ในระดับที่ 3 และเข้าใจกฎหมายหรัือระเบียบอื่น ๆ ทีม่ คี วามสัมพันธั์ เชื่อมโยง
กับระเบียบพัสดุทเ่ี กีย่ วข้องและสามารถ นามาใช้แนะนาหรือให้คาปรึกษาในภาพรวม
หากเกิดประเดั็นปั ญหาในเชิงปฏิบตั หิ รอในเชิงนโยบายไดั้อย่างถูกตั้องและเป็ นมาตรฐาน

5

มีความรัูั้ในระดับที่ 4 และเป็ นเชีย่ วชาญทางการพัสดุและการจัดซัืั้อจัดจ้าง และเป็ นที่ ยอมรับในการให้คาปรึกษา
วิเคราะห์หาเหตุผลและทางแก้ไขในประเด็นหรอปัญหาทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

59

ความรู้เรื่องบัญชและระบบบัญช
หมายถีง ความรูแ้ ละความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และขััั้นตอนการท างานดั้านบััญชี
และระบบบัญชีรวมทัง้ สามารถบันทึกและจัดทัา รายงานบัญชีได้สอดคล้องกับมาตรฐานทางบัญชี
ระดับ

ค าอธิ บายระดับ

0

ไมั่แสดงความรดััู ้ ั้านนี้อย่างชััดเจน

1

มีความรัูั้ และความเข้าใจในหลักการ แนวทางปฏิบััตัิและขััั้นตอนการท
างานดั้านบััญชีรวมทัง้ สามารถคานวณและลงบันทัึกบัญชี พัืั้นฐานได้

2

มีความรัูั้ในระดับที่

1

และสามารถตรวจสอบความถูกตองของเอกสารทีเ่ กัีั่ยวขั้องกับงานบัญชีไดตั้ตามกรอบและแนวทางทีก่ าหนด
รวมทัง้ อ่านและตัีความข้อมัูลไดถัูกตั้องตามหลัก กฎหมายการบัญชี
3

มีความรัูั้ในระดับที่ 2 และสามารถปดัิ บัญชีแยกประเภท จัดทารายงานทางการบัญชัีและ
จัดทางบทดลองได้ถกต้องตามหลักและมาตรฐานทางการบัญชี
รวมทัง้ สามารถให้คาแนะนาที่ถัูกตั้องตามหลัักกฎหมายดั้านบัญชี

4

มีความรัูั้ในระดับที่ 3 และสามารถตรวจสอบรายงานทางการบัญชี แก้ไขข้อผิดพลาดทาง
บัญชีและวางแผนป้ องกันปั ญหาทางบัญชีไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้า ๆ ได้

5

มีความรัูั้ในระดับที่ 4 และสามารถออกแบบปรัับปรัุงพฒั ั นาและวางระบบการบัญชัีให้มี
ความเหมาะสมกับการใช้งานขององค์กร รวมทัง้ กาหนดกรอบทิศทางและแผนงาน
ทางการบัญชีได้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรได้

60

ความรู้เรื่องการบริ หารความเสีียง
หมายถีง ความรูั้และความเข้าใจในความหมาย ประเภทและวงจรการบรัิหารความเสีย่ ง และ
สามารถตรวจสอบการบริหารความเสีย่ งให้เกิด
ประสิทธิภาพตลอดจนสามารถกาหนดแนวทางการดัาเนินงานเพื่อป้ องกัันความเสี่ยงที่อาจจะเกัิดขีน้ กัับองคั์กรไดั้
ระดับ

ค าอธิ บายระดับ

0

ไมั่แสดงความรดััู ้ ั้านนี้อย่างชััดเจน

1

มีความรู้ และความเข้าใจในความหมาย ประเภท ปัจจัย วงจรและขนตอนการบริหาร
ความเสีย่ งได้

2

มีความรัูั้ในระดับที่ 1 และสามารถระบุปััจจัยการบริหารความเสีย่ ง และนาเสนอแนวทาง
ป้ องกันความเสีย่ งในเบื้องตนได้

3

มีความรัูั้ในระดับที่ 2 และสามารถจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงทีเ่ กิดขึน้ ไดั้เพัืั่อรับมือกับความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้
และสามารถควบคุม และตรวจสอบการบริหารความเสีย่ ง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่กี าหนดได้

4

มีความรัูั้ในระดับที่ 3 และสามารถวัิเคราะห์โอกาส สถานการณั์และผลกระทบที่อาจจะ เกิดความเสีย่ งได้
และสามารถจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารในการบริหารความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ของห น่วยงาน หรือองค์กรได้
และสามารถให้คาแนะนาถึงแนวทางและวิธัีการบริหารจัดการ ความเสีย่ ง

5

มีความรัูั้ในระดับที่ 4 และสามารถประเมินและคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ ใน
การบริหารงานขององค์กรและสามารถ กาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อป้ องกัน ลด
และควบคุมความเสีย่ งในระดับทีอ่ งค์กรยอมรบได้

61

ความรู้เรื่อง การบริ หารทรัพยากรบุคคล
หมายถีง
ความรูั้เรัืั่องการจััดการบัุคลากรขององคั์กรเพัืั่อให้ไดซัึั่งการบารุงรักษาการพััฒนาและการบริหารบัุคลากร
โดยอาจเป็ นความรูต้ งั้ แต่การวางแผนกัาลังคน การสรรหา การเลือกสรรและบรรจุ การบารัุงรักษาการจ่ายค่าตอบแทนและสวััสดัิการ
การบริหารผลงาน และการพ้นจากงาน
ระดับ

ค าอธิ บายระดับ

0

ไมั่แสดงความรดััู ้ ั้านนี้อย่างชััดเจน

1

มีความรู้ และความเข้าใจในการบารุงรักษา การพัฒนาและการบริหารบุคลากร โดยอาจเป็นความรูต้
ััั้งแต่การวางแผนกาลังคน
การสรรหา การเลือกสรรและบรรจุ
การบารัุงรักษาการจ่ายค่าตอบแทนและสวััสดัิการการบริหารผลงานและการพ้นจากงาน
ในระดั
บพืัน้้ในระดั
ฐานบที่ 1 และมัีความรูค้ วามเข้าใจในหลักการ แนวคัิด ทฤษฎีในเรัืั่องระบบ ทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
มีความรัู

2

และหมันตดิ
่ ตามแนวคิดและหลักการใหม่ ๆ อยูเ่ สมอจน สามารถอธิบายหรือตอบค าถามผูอ้ ่นื ได้
3

มีความรัูั้ในระดับที่ 2 และมีความรูค้ วามเข้าใจอย่างถ่องแท้จนสามารถนามาประยุกตั์ใช้ และให้คาปรึกษา สอน
หรือจัดทาแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ไดอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4

มีความรัูั้ในระดับที่ 3 และเชื่อมโยงความรัูั้เหล่านี้ เพื่อแนะนาการเชื่อมโยงทุนมนุษย์กบั
มูลค่าเพิม่ ต่อองค์กรและการเติบโตในระยะยาวอย่างประสบความสาเร็จได้

5

มีความรัูั้ในระดับที่ 4 และเป็ นที่ยอมรับวั่าเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญอย่างมากในความรูน้ ้ี จน
สามารถเป็ นที่ปรึกษาในการจััดการบัุคลากรของหน่วยงานอื่น ๆ ทัง้ ในองคั์กรและนอกองค์กรได้

62

ความรู้เรื่องการพีัฒนาบุคลากร
หมายถีง ความรูแ้ ละความเข้าใจในหลักการและวัิธการพัฒนาบุคลากร การบริหารการฝึกอบรม
รวมทัง้ สามารถจัดเตรียมเอกสารอุปกรณ์และประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร และการฝึกอบรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับ

ค าอธิ บายระดับ

0

ไมั่แสดงความรดััู ้ ั้านนี้อย่างชััดเจน

1

มีความรัูั้ และความเข้าใจในหลักการและวธัิ ัีการพัฒนาบัุคลากร การบรัิหารการฝัึกอบรม
รวมทัง้ สามารถจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์และประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร และการฝึกอบรม ในระดับพัืั้นฐาน

2

มีความรัูั้ในระดับที่ 1 และสามารถคดัิ ริเริม่ หััวขั้อในการเรียนรแััู ้ ละแนวทางในการพัฒนา
และฝึกอบรมบุคลากรในเรื่องใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ รวมทัง้ สามารถบันทึก จัดเก็บข้อมูลและ
ตอบข้อซกถามในการจัดฝึกอบรมได้

3

มีความรัูั้ในระดับที่ 2 และสามารถประเมัินผลลัพธั์ถึงวิธกี ารดาเนินการจััดการเรียนรูั้และ การพัฒนา
รวมทัง้ ประเมินผลการฝึกอบรมและนาผลการฝึกอบรมไปประกอบการวาง
แผนการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในอนาคตตั่อไปไดั้

4

มีความรัูั้ในระดับที่ 3 และพััฒนา ออกแบบโครสรั้างหลัักสูตร และเนื้อหา การพัฒนา
บุคลากรและการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง รวมทัง้ สามารถติด ตาม ตรวจสอบ และ
ฝึกอบรมผูอ้ ่นื ในเรื่องทีต่ นเองมีความเชีย่ วชาญได้

5

มีความรัูั้ในระดับที่ 4 และสามารถกัาหนดหลักสูตรการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร
และการกาหนดตัวชีว้ ดั ผลงานหรือเป้ าหมายของการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาของบุคลากร
ในภาพรวมได้อย่างเหมาะสมกับเป้ าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร

63

ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
หมายถีง ความรูั้และความเข้าใจในขอบเขตในการปฏัิบััตัิงานดานธัุรการ และงานสารบรรณ
รวมทัง้ สามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรให้เพียงพอ ตลอดจนตดตาม และปรับปรุงขนตอนการให้บริการแก่หน่ วยงานต่าง ๆ ให้มปี ระสิทธิภาพ
ระดับ

ค าอธิ บายระดับ

0

ไมั่แสดงความรดััู ้ ั้านนี้อย่างชััดเจน

1

มีความรู้ และความเข้าใจในภาระหน้าทีแ่ ละแนวปฏิบตั ใิ นงานธุรการ และงานสารบรรณ
และอธัิบายไดถัึงหน้าที่การปฏิบตั ัิงาน และขอบเขตความรัับผิดชอบของหน่วยงานใน ระดับพืน้ ฐานได้

2

มีความรัูั้ในระดับที่ 1 และสามารถรวบรวมปั ญหา และแก้ไขปััญหาทีเ่ กัิดขีน้ ในการ ปฏิบตั ัิงานของงานธัุรการ
และงานสารบรรณของหนั่วยงานในเบื้องตนได้ รวมทัง้ สามารถ
ติดตั่อประสานงานเพัืั่อรองรบการให้บรัิการได้อย่างเพัียงพอ

3

มีความรัูั้ในระดับที่ 2 และสามารถวางแผน จััดสรรการใช้ทรัพยากร
สิง่ อานวยความสะดวกได้อย่างเพัียงพอรวมทัง้ ควบคมั ุ ติดตามการใหั้บรัิการของหน่วยงานไดั้อย่างมัี ประสิทธิภาพ
ตลอดจนวิเคราะห์ขอ้ มูลปัญหาและให้ขอ้ เสนอแนะด้านงานธรการและงาน สารบรรณได้

4

มีความรัูั้ในระดับที่ 3 และสามารถปรับปรุงขนตอน ระบบการท างานให้มปี ระสิทธิภาพ
รวมทัง้ สามารถให้คาปรึกษาและแนะนา แก่ผอู้ ่นื ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรในงาน
ธุรการและงานสารบรรณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

5

มีความรัูั้ในระดับที่ 4 และสามารถกัาหนดแผนงาน กลยุทธ์และเป้ าหมายของงานธรการ
และงานสารบรรณให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายขององค์กรได้

64

ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบตีอเศรษฐกีิจและสังคมพีืี้นท่
หมายถีง ความรัูั้เกีย่ วกัับสถานการณ์ภายนอกความเปั็นมาเป็ นไป และผลกระทบตั่างๆ
ทีม่ ผี ลต่อเศรษฐกิจและสังคมในพืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ และสามารถนาความรูน้ ้มี าประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานได้ อย่างสูงสุด

ระดับ

ค าอธิ บายระดับ

0

ไมั่แสดงความรดััู ้ ั้านนี้อย่างชััดเจน

1

มีความรู้ และความเข้าใจทัว่ ไปในสถานการณ์ภายนอก ความเป็ นมาเป็ นไป และ
ผลกระทบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ เช่น สภาพแวดล้อมทัว่ ไป ลักษณะการ ประกอบการ เทคโนโลยี
สภาพเศรษฐกิจสัังคม การเมัือง วฒั ั นธรรม เปั็นตนั้

2

มีความรัูั้ในระดับที่ 1 และสามารถนัาความรัู ั้ แ ละความเข้าใจเรัืั่องสถานการณ์ภายนอกที่
เกีย่ วขั้องและผลกระทบตั่าง ๆ

ตั่อเศรษฐกิจและสังคมในพืน้ ทีท่ ร่ี ัับผิดชอบมาประยุกตั์ใช้

ให้เกิดประโยชน์ในงาน หน่วยงานหรือองค์กรได้
3

มีความรัูั้ในระดับที่ 2 และสามารถวัิเคราะหั์ วัิจยั เชื่อมโยง และตั่อยอดความรูน้ ัีั้ เขั้ากับ แผนงาน
แผนปฏิบััตัิการ หรือแผนการ ดัาเนินงานของหน่วยงานไดั้และเสนอแนวทาง และแผนงานในการปรับปรุง
และพัฒนาพืน้ ทีท่ ต่ี นเองรับผิดชอบได้

4

มีความรัูั้ในระดับที่ 3 และสามารถตดัิ ตาม และคาดการณ์แนวโน้ม
และสถานการณั์ในอนาคตทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในพืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ
รวมทัง้ สามารถวางแผนงานในการสร้างมูลค่าเพัิั่ม (Value Added) และโอกาสที่ดแัี ก่พน้ื ทีท่ ่ตี นเอง รับผิดชอบได้

5

มีความรัูั้ในระดับที่ 4
และเป็ นที่ยอมรับวั่าเปั็นผูเ้ ชีย่ วชาญในความรูน้ ัีั้จนสามารถเปั็นทีป่ รัึกษาในการปฏัิบตั งิ านใหั้กบั หน่วยงาน
อื่น ๆ ทัง้ ในและนอกองค์กร
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ความรู้เรื่องสื่อสาธารณะ
หมายถีง ความรูั้และความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และกระบวนการในการสื่อสารสาธารณะ
ตลอดจนสามารถดัาเนินการสื่อสารสาธารณะ เพื่อใหั้เกัิดแรงผลักดััน การสรั้างการรับรู้ การให้ความรัูั้ และ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ได้

ระดับ

ค าอธิ บายระดับ

0

ไมั่แสดงความรดััู ้ ั้านนี้อย่างชััดเจน

1

มีความรู้ และความเข้าใจในแนวคิดหลักการ และกระบวนการในการสื่อสารสาธารณะ
และดาเนินการรวบรวมข้อมูล หัวข้อ และประเด็นทีจ่ ะดาเนินการในการสื่อสาร สาธารณะขององค์กรได้

2

มีความรัูั้ในระดับที่ 1 และสามารถดัาเนินการจัดกิจกรรมของหนวั่ ยงาน/องคั์กรผ่าน
ทางการสื่อสารสาธารณะที่สอดคล้องกับกรอบและเป้าหมายของงานทีก่ าหนดไว้ ไ ด้

3

มีความรัูั้ในระดับที่ 2 และสามารถวัิเคราะห์ขั้อมัูลและจัับประเด็นทางอุตสาหกรรม และ เทคโนโลยีต่าง ๆ
รวมทัง้ แปลงให้เป็ นข้อมูลประกอบในการกาหนดช่องทางสือ่ สาร สาธารณะได้อย่างมัีประสิทธัิภาพ
เพัืั่อให้เกัิดแรงผลัักดนั ั การสรั้างการรัับรู้ การใหั้ความรู้
และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องได้

4

มีความรัูั้ในระดับที่ 3 และสามารถฝึกอบรมให้ผอู้ ่นื เข้าใจและสามารถดาเนัินงานการ สื่อสารสาธารณะได้อย่างถูกต้อง
และสามารถวางแผนการสื่อสารสาธารณะให้สอดคล้อง กับเป้ าหมายและนโยบายและองค์กร

5

มีความรัูั้ในระดับที่ 4 และสามารถคาดการณ์ บริหารจัดการ และกาหนดกลยุทธ์และ นโยบายการสื่อสารสาธารณะ
รวมถึงช่องทางในการสื่อสารสาธารณะ เพื่อใช้เป็ นกรอบ
ในการปฏัิบตั งิ านให้การสื่อสารขององค์กรไดรัับผลสัมฤทธิส์ ูงสุดและมัีผลกระทบในวงกว้าง
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ความรู้เรื่องการบริ หารจัดการ Hardware, Software, Network
หมายถีง ความรัูั้และความเขั้าใจในคุณสมบัติประเภทและวิธัีการทางานของ Hardware, Softwareและ Network
ตลอดจนสามารถบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้นด้าน Hardware, Software, Network
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริการ

ระดับ

ค าอธิ บายระดับ

0

ไมั่แสดงความรดััู ้ ั้านนี้อย่างชััดเจน

1

มีความรู้ และความเข้าใจในในคุณสมบัตปิ ระเภทและวิธการท างานของ Hardware,
Software และ Network
มีความรัูั้ในระดับที่ 1 และสามารถใช้งานและบรัิหารจััดการ Hardware Software และ

2

network

ตามกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาที่ เกีย่ วขั้องกบั ั Hardware Software และ
network ในระดัับเบื้องตนได้
3

มีความรัูั้ในระดับที่ 2 และสามารถแก้ไขปัญหาตั่าง ๆ ทีั่เกีย่ วขั้องกบระบบคอมพิวเตอร์ ด้าน Hardware Software
และ network จนได้รบั การยกย่องว่าเป็ นผูช้ านาญในระบบ

4

มีความรัูั้ในระดับที่ 3 และสามารถประยุกตั์หรอเชื่อมโยงระบบใหม่ ๆ หรือเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ดาน Hardware
Software และ network ให้เข้ากับระบบเดิมขององค์กรได้ อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธภัิ าพสัูงสุด

5

มีความรัูั้ในระดับที่ 4 และมีความเชีย่ วชาญดั้านระบบ Hardware Software และ network
และเป็นทีย่ อมรับจากทุกคนในองค์กร ตลอดจนสามารถบริหารจัดการและ
พััฒนาระบบคอมพิวเตอร์ไดอย่างทันสมัยและสอดคล้องกับความตั้องการของผูใ้ ช้บริการ ได้อย่างแท้จริง
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ความหมายและความซับซอนของทักษะทีีจาเป็ นสาหรับสายงานแตีละระดีับ
ทักษะที่จ าเป็ น ในงานของพนัก งานส่วนต าบลพระยาบัน ลือ ตามที่ค ณะกรรมการมาตรฐานการบรัิ ห ารงานบุ ค คลสั่ วนท้ อ งถน (ก.ถ.)
ได ั้ ก ั าห น ด ไว้ ท ัั ั้ ง
9 ด ั้ า น จ ะ ม ัี ร ะ ดั บ ค ว า ม ซ ัั บ ซ ั้ อ น ข อ งทั ก ษ ะแ ต ั่ ล ะ ด้ า น แ บ่ งเป็ น 5 ร ะ ด ัั บ
ซัึั่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตัาบลจะได้คััดเลือกทัักษะดังกล่าวมากัาหนดเป็ นทักษะในงานของพนักงานส่วนตาบลแต่ละประเภทแต่ละสายง
าน ตามลักษณะงานที่ปรากฏในมาตรฐาน กาหนดตาแหน่ง ดังนัน้ ผู้ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง จาเปั็ นอย่างยิ่งที่จะตั้ องทาความเขั้ าใจคาจากััดความและ
รายละเอียดของระดัับทักษะทีจ่ าเปั็นในแตั่ละระดัับของทักษะนัน้ ๆ ทัั้ง 9 ดั้าน โดยมีรายละเอียดดัังนัีั้
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ทักษะการบริ หารข้อมูล
หมายถีง ทักษะในการวัิเคราะห์ ออกแบบ พััฒนา ดัาเนัินการดูแลรักษา
และจััดระบบฐานขั้อมูลตลอดจนการบริหารจัดการข้อมูลให้สอดคล้องและเอือ้
ประโยชน์ต่อการดัาเนินงานของหนวั่วยงานหรือองค์กร
ระดับ

คาอธิ บายระดับ

0

ไมั่แสดงทัักษะดั้านนี้อย่างชััดเจน

1

มีทกั ษะในการค้นหาและเก็บรวบรวมขอมูลของหน่วยงานได้อย่างเป็ นระบบและเป็ น
ปัจจุบนั อยูั่เสมอ เพัืั่อสะดวกในการสัืบคั้นหาข้อมัูล

2

มีทกั ษะในระดับ 1 และสามารถบารงรัักษาฐานขั้อมูลของหนั่วยงานไดั้ รวมทัง้ สามารถ ติดตาม ตรวจสอบ
และดูแลการจัดการฐานข้อมูลให้มคี วามถูกตองเป็ นระบบ และเป็น ปั จจุบนั อยูเ่ สมอ

3

มีทกั ษะในระดับที่ 2 และสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลให้เหมาะสมแก่ การใช้งานของหน่วยงานและองค์กร
และสามารถแก้ปญหาหรือข้อผิดพลาดทีเ่ กิดจาก การจัดการระบบฐานข้อมูล

4

มีทกั ษะในระดับที่ 3 และสามารถวางแผนระบบฐานขอมูล และกาหนดรูปแบบและแนว ทางการจัดเก็บข้อมูล การดึงข้อมูล
และการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลให้มปี ระสิทธิภาพ สูงสุดและสนองตอบตั่อการใช้งานของผู้ท่ตี ั้องการใช้ขอ้ มูล

5

มีทกั ษะในระดับที่ 4 และสามารถกาหนดมาตรฐาน นโยบาย และพัฒนาปรับปรุงระบบ
บรัิหารจัดการฐานขั้อมูลให้เกิดประโยชน์ตั่อการท างานและเป้ าหมายขององค์กร
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ทักษะการใช้ คอมพิ วเตอร์
หมายถีง ทักษะในการใชั้คอมพิวเตอร์ไดั้อย่างคล่องแคลั่ว ชานาญและมัีประสิทธัิภาพ ตลอดจน
ประยุกตั์ทกั ษะนัีั้ใหั้เหมาะสมและเกัิดประโยชน์อย่างสัูงสุดในการปฏิบััตัิงาน

ระดับ

ค าอธิ บายระดับ

0

ไมั่แสดงทัักษะดั้านนีั้อย่างชััดเจน

1

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนั้ พนฐานได้ เช่น Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft PowerPoint เปั็นตนั้

2

มีทกั ษะในระดับ 1 และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นในการ ปฏิบตั งิ านได้อย่างคล่องแคล่วและชานาญ

3

มีทกั ษะในระดับที่ 2 และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในงาน และ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในงานได้เป็ นอย่างดี รวมทัง้ สามารถให้คาแนะนาทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือทีมงานได้

4

มีทกั ษะในระดับที่ 3 และสามารถสอนงาน ช่วยชี้แนะ ให้คาแนะนาในเชิงลึกหรือ
ซั่อมแซมงานทีใ่ ช้โปรแกรมคอมพัิวเตอร์ให้แก่เพื่อนร่วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชาหรัือทีมงานที่ ประสบปั ญหาได้

5

มีทกั ษะในระดับที่ 4 และเป็ นทีย่ อมรับว่าเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญอย่างมากในทักษะด้านนี้ จน สามารถเป็ นทีป่ รึกษาให้กบั หน่วยงานอื่น
ๆ ทัง้ ในและนอกองค์กรได้
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ทักษะการประสานงาน
หมายถีง ทักษะในการรับและส่งตอข้อมูลและชิน้ งานไดั้อย่างถูกตั้อง ครบถูก วตามวัตถุประสงค์ของงานและทันตรงต่อเวลา

ระดับ

ค าอธิ บายระดับ

0

ไมั่แสดงทัักษะดั้านนีั้อย่างชััดเจน

1

รูแ้ ละเข้าใจเป้าหมายและผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการจากการประสานงาน และมีทกั ษะในการให้ขอ้ มัูลและรายละเอียดตั่าง ๆ
แก่ผอู้ ่นื ให้ดัาเนินการตั่อในเบื้องตนได้ และสามารถซักถาม
และสอบถามความต้องการของผูม้ าติดต่อในเบือ้ งตนได้อย่างถูกต้อง

2

มีทกั ษะในระดับ 1 และสามารถจัดลาดับความสาคัญของเรือ่ งทีต่ องการติดต่อ ประสานงานได้อย่างถัูกตั้อง
และเหมาะสม และสามารถปรับปรัุงวธัิ ัีการสื่อสารและการ
ประสานงานให้ทนั สมัยตรงตามความต้องการอยูเ่ สมอ

3

มีทกั ษะในระดับที่ 2 และสามารถติดตามงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ไดอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถจัดการแก้ไขปัญหาตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ หรือลดความขัดแย้งจาก การติด ตั่อประสานงานได้

4

มีทกั ษะในระดับที่ 3 และสามารถนาเสนอแนวทางการปรัับปรุง พัฒนาวัิธัีการตดัิ ตอั่ ประสานงานให้มปี ระสิทธิภาพ
รวมทัง้ สามารถวิเคราะห์ ปรับปรุง และแก้ไขจุดบกพร่องข้อจากัด
และความซ้าซ้อนของการสื่อสารและการประสานงานของหน่วยงานได้

5

มีทกั ษะในระดับที่ 4 และสามารถออกแบบระบบ วางแผนการประสานงาน และ
แนวทางในการประสานงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและสามารถติดต่อประสานงานเรื่องสาคัญ ๆ
ระดับองค์กรกับทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรไดอย่างมีประสิทธิภาพ
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ทักษะในการสืบสวน
หมายถีง ทัักษะในการตัง้ คัาถามไดั้อย่างถัูกตั้องและตรงประเดนั็ และสามารถปรับและประยุกต์วัิธัีการ
และเทคนิคตั่างๆ ในการติดตาม สืบสวน และสวบสวนข้อมัูล และขั้อเท็จจรัิงตั่าง ๆ ได้ครบถ้วนและเกิดประโยชน์ในการดา เนินงานของตน
หน่วยงานและองค์กร

ระดับ

ค าอธิ บายระดับ

0

ไมั่แสดงทัักษะดั้านนี้อย่างชััดเจน

1

มีความรูค้ วามเข้าใจในหลักการ ความสัาคัญ เทคนิคและแนวทางการสัมภาษณ์ การสืบสวน
และการตััั้งคัาถามเพัืั่อรวบรวมข้อมัูล
ขั้
เท็จจรัิงบและพยานหลั
กฐานตั่าง ง้ ๆคาถามและใช้คัา ถามในการรวบรวมและติดตามข้อมูล สืบสวนข้อเท็จจริง
มีทกอั ษะในระดั
1 และสามารถตั

2

และพยานหลักฐานต่างๆ

ในระดับเบือ้ งตนได้

รวมทัง้ สามารถสรุปผล

การสัมภาษณ์และการสืบสวนข้อมูลในระดับเบื้องตนได้
3

มีทกั ษะในระดับที่ 2 และสามารถตัง้ คาถาม สัมภาษณ์ สืบสวนและสอบสวน ข้อมูล ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานตาง ๆ
ทีม่ คี วามซับซ้อน หลากหลายและไม่มคี วาม เชื่อมโยง/เกี่ยวข้องกัน
โดยอาศัยการวัิเคราะห์ขั้อมัูลและปััจจัยตั่าง ๆ อย่างรอบดั้าน

4

มีทกั ษะในระดับที่ 3 และสามารถประยุกตั์เทคนิคการสัมภาษณ์ขนั้ สัูงและมัีศลิ ปะในการ
สัมภาษณ์และการตัง้ คาถามในเชิงลึก รวมทัง้ สามารถตัง้ คาถามและเจาะประเดั็น ขั้อมูล หลักฐาน และพยานต่าง ๆ
ได้อย่างทุกแง่ ทุกมุม ครบถ้วน และเจาะลึกถึงต้นตอ สาเหตุ และผลกระทบต่าง ๆ อย่างถูกตองและชัดเจน

5

มีทกั ษะในระดับที่ 4 และสามารถปรัับเปลีย่ นเทคนิค รูปแบบและวธัิ ัีการในการสัมภาษณ์และการใช้คาถามเพื่อสืบสวน
และสอบสวนได้สอดคล้องกับความแตกต่างของแต่ละบุคคล รวมทัง้ สามารถประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาขัน้ สูงในการตัง้ คาถาม
สืบสวน และ สอบสวน เพื่อให้การดาเนินการทีถ่ ูกต้อง
เหมาะสมและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ทงั้ องค์กรและผูร้ บั บริการทีเ่ กีย่ วข้อง
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ทักษะการบริ หารโครงการ
หมายถีง ทักษะในการวางแผน ติดตาม ประเมินผลและบรัิหารจัดการโครงการ (Project management)
เพื่อให้มกี ารใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างคุม้ ค่า สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ระดับ

ค าอธิ บายระดับ

0

ไมั่แสดงทัักษะดั้านนีั้อย่างชััดเจน

1

รูแ้ ละเขั้าใจในหลักการ ขัน้ ตอน โครงสร้าง และวธัิ ัีการบรัิหารจัดการโครงการให้ประสบผลสาเร็จ

2

มีทกั ษะในระดับ 1 และสามารถวางแผน ติดตาม ประเมินผล และบริหารทรัพยากร บุคลากร
และงบประมาณของโครงการขนาดเล็กให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ได้

3

มีทกั ษะในระดับที่ 2 และสามารถวางแผน ติดตาม ประเมินผล และบริหาร ทรัพยากร บุคลากร
และงบประมาณของโครงการขนาดกลางให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ เป้ าหมายได้

4

มีทกั ษะในระดับที่ 3 และสามารถวางแผน ติดตาม ประเมินผล และบริหาร ทรัพยากร บุคลากร
และงบประมาณของโครงการขนาดใหญ่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายได้

5

มีทกั ษะในระดับที่ 4 และสามารถวางแผน ติดตาม ประเมินผล และบริหาร ทรัพยากร บุคลากร
และงบประมาณของโครงการขนาดใหญ่ทม่ี ผี ลกระทบต่อการดาเนินงานของ องค์กรได้อย่างสาเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด
รวมทัง้ สามารถบริหารทรัพยากร งบประมาณ และบุคลากรได้อย่างคุม้ ค่าสูงสุด
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ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถายทอดความรู้
หมายถีง ความสามารถและทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรัูั้ได้ถัูกตั้องครบถ้วน เหมาะสม
และสอดคล้องกับกลุ่ม
เป้ าหมายทีม่ คี วามหลากาหลายและแตกต่างกัน รวมทัง้ บรรลุเป้าหมาย ความต้องการ และวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้อย่างสูงสุด

ระดับ

ค าอธิ บายระดับ

0

ไมั่แสดงทัักษะดั้านนีั้อย่างชััดเจน

1

รูแ้ ละเข้าใจในหลักการ รูปแบบและวิธกี ารในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอด ความรูแ้ ก่ผอู้ ่นื ได้

2

มีทกั ษะในระดับ 1 และสามารถวัิเคราะหั์ จัับประเดั็น แนวคัิด เนื้อหาสาระและใจความ สาคัญที่ตั้องการสื่อสารได้
ตลอดจนจััดเตรียมข้อมัูลและรูปแบบการนาเสนอ และดาเนินการสื่อสารนาเสนอ และถ่ายทอดให้ผอู้ ่นื เข้าใจได้

3

มีทกั ษะในระดับที่ 2 และสามารถปรัับปรัุงพัฒนา และแก้ไขเนื้อหาสาระที่ตอ้ งการ สื่อสาร
นาเสนอและถ่ายทอดให้สอดคล้องกับความต้องการ ความเหมาะสม ระดับความ เข้าใจและภูมหิ ลังของกลุ่มผูร้ บั สารกลุ่มต่าง
ๆ ได้เป็ นอย่างดี

4

มีทกั ษะในระดับที่ 3 และสามารถฝึกอบรมให้ผอู้ ่นื สื่อสาร นาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
แก่กลุ่มเป้าหมายทีห่ ลากหลายและแตกต่างกนได้ ตลอดจนประยุกต์เทคนิค เครื่องมือ
และวิทยาการสมัยใหม่มาปรับใช้ในการสื่อสาร นาเสนอ และการถ่ายทอดได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด

5

มีทกั ษะในระดับที่ 4 และสามารถกาหนดกลยุทธ์และแผนงานในการสื่อสาร นัาเสนอ
และถั่ายทอดความรูั้ไดั้อยั่างเป็ นระบบ รวมทัั้งสื่อสาร นัาเสนอ และถั่ายทอดประเดนั็
สาคัญระดับองค์กรแก่กลุ่มเป้ าหมายที่แตกตั่างและหลากหลายไดั้อย่างมัีประสิทธัิภาพ สูงสุด
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ทักษะการเขยนรายงานและสรุปรายงาน
หมายถีง ความสามารถและทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมัูล โดยนาผลข้อมัูลมาเขียน
จัดทาและสรุปรายงานไดั้อย่างถัูกตั้องชัดเจน และเกิดประโยชน์ตั่อการนาไปใช้ให้มัีประสิทธัิภาพ สูงสุด

ระดับ

ค าอธิ บายระดับ

0

ไมั่แสดงทัักษะดั้านนี้อย่างชััดเจน

1

รูแ้ ละเข้าใจในหลักการ ประเภท กระบวนการ และรูปแบบการจัดทาการเขียนและการ
สรุปรายงานให้ถูกต้อง รวมทัง้ รวบรวมและติดตามข้อมลทัง้ ภายในและภายนอก เพื่อ
นามาใช้ในการวิเคราะห์จดั ทาและสรุปรายงานได้

2

มีทกั ษะในระดับ 1 และสามารถวัิเคราะหั์ ประมวลผลข้อมัูล และดัาเนินการเขัียน จัดทา
และสรุปรายงานให้อยู่ในรูปแบบทีเ่ หมาะสมกับการใช้งานได้

3

มีทกั ษะในระดับที่ 2 และสามารถตรวจสอบความครบถ้วน และความถูกต้องในการ วิเคราะห์การประมวลผลข้อมูล
การดาเนินการเขียน การจัดทา และการจัดสรุปรายงาน ในประเภทต่าง ๆ ได้รวมทัง้ สามารถแก้ไขและปรบปรุง ให้การเขียน
จัดทา และการสรุป รายงานมัีความถูกตั้อง และเหมาะสมกบการใช้ทห่ี ลากหลายและแตกตั่างไดั้

4

มีทกั ษะในระดับที่ 3 และสามารถฝึกอบรมให้ผอู้ ่นื สามารถวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และดาเนินการเขียน จัดทา
และสรุปรายงานในประเภทต่าง

ๆ

ได้

รวมทัง้ วางแผนการ

เขียน

การจัดทา

และสรุปรายงานระดับหน่วยงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับ
หน่วยงานหรอองค์กร
5

มีทกั ษะในระดับที่ 4 และสามารถกาหนดรูปแบบ และประเภทรายงานทีจ่ าเป็ นต่อการดาเนินงานขององค์กรได้ รวมทัง้ พัฒนา
ปรับเปลี่ยน และประยุกต์ (Best Practices) มา
ปรัับใช้ให้สอดคลั้องกบความตั้องการใชั้งานและแผนงานขององค์กรและเปั็ น มาตรฐานสากล
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ทักษะการเขยนหนังสือราชการ
หมายถีง ความสามารถและทัักษะในการเขียนหนังสัือทางราชการได้อยั่างถกตั้อง เหมาะสม และเป็ น
ประโยชนั์กัับการใช้งานที่ปฏิบตั อิ ยู่
ระดับ

ค าอธิ บายระดับ

0

ไมั่แสดงทัักษะดั้านนี้อย่างชััดเจน

1

รูแ้ ละเข้าใจในหลักการ รูปแบบและวิธกี ารเขียนหนังสือราชการ รวมทัง้ สามารถอ่านและสื่อสารจดหมาย
หนังสือและเอกสาราชการ
ได้
างสมบูรณ์บ 1ถูกและสามารถเขี
ต้อง
มีทอกั ย่ษะในระดั
ยน และตอบโตหนังสือ จดหมาย และเอกสารของ ราชการได้อย่างถูกต้อง

2

สมบูรณ์ตามหลักการ และวิธกี ารทีก่ าหนดไว้
3

มีทกั ษะในระดับที่ 2 และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง แล ะขัดเกลาภาษาและเนื้อหา ในจดหมาย หนังสือ
และเอกสารทางราชการอื่น ๆ ให้มคี วามสละสลวย เหมาะสมและได้ เนัืั้อหาสาระชัดเจน ครบถวั้
นตามทีห่ น่วยงานประสงคั์

4

มีทกั ษะในระดับที่ 3 และสามารถฝึกอบรมให้ผอู้ ่นื สามารถเขียนและตอบโต้จดหมาย หนังสือและเอกสารต่าง ๆ
ของราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกับหน่วยงานได้

5

มีทกั ษะในระดับที่ 4 และสามารถเขัียนภาษาทีใ่ ช้ในการโนั้มนั้าว เจรจา และผลักดนั ั แนวคิดต่าง ๆ
ทีส่ าคัญในเชิงกลยุทธ์ขององค์กรกับหน่ วยงานอื่น ๆ ในราชการได้อย่าง ถูกตอง มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
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