
รายงานผลการเขารับการฝกอบรม 
หลักสูตร “สรางมืออาชีพการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ระบบแทง) ”  รุนท่ี  3  

   
ระหวางวันที่ 30  พฤศจิกายน – 2  ธันวาคม   2558               

 ณ   โรงแรมโลตัส  ปางสวนแกว  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  

  



 
 

แบบรายงานสรุปผลการเขารับการฝกอบรม 
 

 
เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 

  ดวยขาพเจา นายพงคพิสันต  ประชุม  ตําแหนง  บุคลากร  ระดับ 5     สังกัดงาน           
การเจาหนาที่   สํานักปลัดเทศบาล   ไดเขารับการฝกอบรมหลักสูตร “สรางมืออาชีพการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น (ระบบแทง) ”  รุนที่  3   ในระหวางวันที่ 30  พฤศจิกายน – 2  ธันวาคม   2558               ณ   
โรงแรมโลตัส  ปางสวนแกว  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม   ซ่ึงจัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา    มีคาใชจายในการลงทะเบียนจํานวน   3,9๐๐.- บาท  และคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ จํานวน  3,708.- บาท  รวมทั้งสิ้น   7,608.- บาท (เจ็ดพันหกรอยแปดบาทถวน) 

  บัดนี้  ขาพเจาไดเขารวมฝกอบรมเสร็จเรียบรอยแลว  จึงขอรายงานสรุปผลใหทราบ ดังน้ี 
๑. การฝกอบรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือ ใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจเกีย่วกับ 
                เพ่ือพัฒนาความรู  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการทํางานดานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล การพัฒนาความรูเกี่ยวกับแนวทางการสรางแผนการพัฒนา
ความกาวหนาในอาชีพใหกับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  และการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและ
คาตอบแทนของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นจาก “ระบบซี”ไปเปน “ระบบแทง”                  
๒. เน้ือหาและหัวขอการฝกอบรม มีดังน้ี 
  ๒.๑  ความรู  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการทํางานดานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น แตละตําแหนง  และประเภทตําแหนง ทุกระดับ ตามตารางดังนี้ 
 
 
 
 
 



 
 

ความรูท่ีจําเปนตําแหนงประเภทบริหาร  
(ปลัด/รองปลดั) 13 ความรู 

ทักษะที่จําเปนตําแหนงประเภทบริหาร  
(ปลดั/รองปลดั) 7 ดาน 

สมรรถนะ 

1. ความรูเร่ืองกฎหมาย(ความรูเฉพาะทางในงานท่ี
รับผดิชอบ) 
2. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
3. ความรูเร่ืองชมุชน 
4. ความรูเร่ืองการจัดการความรู 
5. ความรูเร่ืองการจัดทําแผนปฏิบตัิการและแผน
ยุทธศาสตร 
6. ความรูเร่ืองการตดิตามและประเมินผล 
7. ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร 
8. ความรูเร่ืองการทํางบการเงินและงบประมาณ 
9. ความรูเร่ืองบริหารความเสีย่ง 
10. ความรูเร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 
11. ความรูเร่ืองสถานการณภายนอกและผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนท่ี 
12. ความรูเร่ืองสื่อสารสาธารณะ 
13. ความรูเร่ืองการพัฒนาบคุลากร 

1. ทักษะการบริหารขอมลู 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และ
ถายทอดความรู 
6. ทักษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 
7. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทมี 
สมรรถนะประจําผูบริหาร 
1. การเปนผูนําในการเปลีย่นแปลง 
2. ความสามารถในการเปนผูนํา 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคดิเชงิกลยุทธ 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การกํากับตดิตามอยางสมํ่าเสมอ 
2. การแกไขปญหาอยางมืออาชพี 
3. สรางสรรคเพ่ือประโยชนทองถิ่น 

 
 
 
 



ความรูท่ีจําเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ 
(นักบริหารงานคลงั) 13 ความรู 

ทักษะท่ีจําเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ  
7 ดาน 

สมรรถนะ 

1. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
2. ความรูเร่ืองการจัดทําแผนปฏิบตัิการและแผน
ยุทธศาสตร 
3. ความรูเร่ืองการตดิตามและประเมินผล 
4. ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร 
5. ความรูเร่ืองบริหารความเสีย่ง 
6. ความรูเร่ืองจัดซือ้จัดจางและกฎระเบียบพสัด ุ
7. ความรูเร่ืองการพัฒนาบคุลากร 
8. ความรูเร่ืองสถานการณภายนอกและผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนท่ี 
9. ความรูเร่ืองกฎหมาย(ความรูเฉพาะทางในงานท่ี
รับผดิชอบ) 
10. ความรูเร่ืองการจัดการความรู 
11. ความรูเร่ืองการทํางบการเงินและงบประมาณ 
12. ความรูเร่ืองระบบบริหารงานคลังภาครัฐดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
13. ความรูเร่ืองบัญชแีละระบบบัญช ี
 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารขอมลู 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอด
ความรู 
6. ทักษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 
7. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึมั่นในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทีม 
สมรรถนะประจําผูบริหาร 
1. การเปนผูนําในการเปลีย่นแปลง 
2. ความสามารถในการเปนผูนํา 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคดิเชงิกลยุทธ 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การแกไขปญหาและการดําเนินการเชงิรุก 
2. การวางแผนและการจัดการ 
3. การสรางใหเกิดการมสีวนรวมในทุกภาคสวน 
4. ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถิ่น 
5. สรางสรรคเพ่ือประโยชนทองถิ่น 



ความรูท่ีจําเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ 
(นักบริหารงานท่ัวไป) 13 ความรู 

ทักษะท่ีจําเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ  
7 ดาน 

สมรรถนะ 

1. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
2. ความรูเร่ืองการจัดทําแผนปฏิบตัิการและแผน
ยุทธศาสตร 
3. ความรูเร่ืองการตดิตามและประเมินผล 
4. ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร 
5. ความรูเร่ืองบริหารความเสีย่ง 
7. ความรูเร่ืองการพัฒนาบคุลากร 
8. ความรูเร่ืองสถานการณภายนอกและผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนท่ี 
9. ความรูเร่ืองการจัดการความรู 
10. ความรูเร่ืองการทํางบการเงินและงบประมาณ 
12. ความรูเร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 
13. ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบญั 

1. ทักษะการบริหารขอมูล 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอด
ความรู 
6. ทักษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 
7. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึมั่นในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทีม 
สมรรถนะประจําผูบริหาร 
1. การเปนผูนําในการเปลีย่นแปลง 
2. ความสามารถในการเปนผูนํา 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคดิเชงิกลยุทธ 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การแกไขปญหาและการดําเนินการเชงิรุก 
2. การวางแผนและการจัดการ 
3. การสรางใหเกิดการมสีวนรวมในทุกภาคสวน 
4. ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถิ่น 
5. สรางสรรคเพ่ือประโยชนทองถิ่น 

 
 
 
 
 



ความรูท่ีจําเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ  
(นักบริหารงานชาง) 12 ความรู 

ทักษะที่จําเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ  
7 ดาน 

สมรรถนะ 

1. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
2. ความรูเร่ืองการจัดทําแผนปฏิบตัิการและแผน
ยุทธศาสตร 
3. ความรูเร่ืองการตดิตามและประเมินผล 
4. ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร 
5. ความรูเร่ืองบริหารความเสีย่ง 
6. ความรูเร่ืองจัดซือ้จัดจางและกฎระเบียบพสัด ุ
7. ความรูเร่ืองการพัฒนาบคุลากร 
8. ความรูเร่ืองสถานการณภายนอกและผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนท่ี 
9. ความรูเร่ืองกฎหมาย(ความรูเฉพาะทางในงานท่ี
รับผดิชอบ) 
10.ความรูท่ีจําเปนในงาน 
11. ความรูเร่ืองการจัดการความรู 
12. ความรูเร่ืองการวิเคราะหผลกระทบตางๆ เชน 
EIA HIA 

1. ทักษะการบริหารขอมูล 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอด
ความรู 
6. ทักษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 
7. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทีม 
สมรรถนะประจําผูบริหาร 
1. การเปนผูนําในการเปลีย่นแปลง 
2. ความสามารถในการเปนผูนํา 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคดิเชงิกลยุทธ 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การแกไขปญหาและการดําเนินการเชงิรุก 
2. การวางแผนและการจัดการ 
3. การสรางใหเกดิการมีสวนรวมในทุกภาคสวน 
4. ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถิ่น 
5. สรางสรรคเพ่ือประโยชนทองถิ่น 

 
 
 
 
 



ความรูท่ีจําเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ 
(นักบริหารงานสาธารณสุข) 11 ความรู 

ทักษะที่จําเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ  
7 ดาน 

สมรรถนะ 

1. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
2. ความรูเร่ืองการจัดทําแผนปฏิบตัิการและแผน
ยุทธศาสตร 
3. ความรูเร่ืองการตดิตามและประเมินผล 
4. ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร 
5. ความรูเร่ืองบริหารความเสีย่ง 
6. ความรูเร่ืองจัดซือ้จัดจางและกฎระเบียบพสัด ุ
7. ความรูเร่ืองการพัฒนาบคุลากร 
8. ความรูเร่ืองสถานการณภายนอกและผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนท่ี 
9. ความรูเร่ืองกฎหมาย(ความรูเฉพาะทางในงานท่ี
รับผดิชอบ) 
10.ความรูท่ัวไปเร่ืองชุมชน 
11. ความรูเร่ืองการวิเคราะหผลกระทบตางๆ เชน 
EIA HIA 

1. ทักษะการบริหารขอมูล 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอด
ความรู 
6. ทักษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 
7. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลกั 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทีม 
สมรรถนะประจําผูบริหาร 
1. การเปนผูนําในการเปลีย่นแปลง 
2. ความสามารถในการเปนผูนํา 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคดิเชงิกลยทุธ 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การแกไขปญหาและการดําเนินการเชงิรุก 
2. การวางแผนและการจัดการ 
3. การสรางใหเกดิการมีสวนรวมในทุกภาคสวน 
4. ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถิ่น 
5. สรางสรรคเพ่ือประโยชนทองถิ่น 

 
 
 
 
 



ความรูท่ีจําเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ 
(นักบริหารงานสวัสดิการสงัคม) 11 ความรู 

ทักษะที่จําเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ  
7 ดาน 

สมรรถนะ 

1. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
2. ความรูเร่ืองการจัดทําแผนปฏิบตัิการและแผน
ยุทธศาสตร 
3. ความรูเร่ืองการตดิตามและประเมินผล 
4. ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร 
5. ความรูเร่ืองบริหารความเสีย่ง 
6. ความรูเร่ืองจัดซือ้จัดจางและกฎระเบียบพสัด ุ
7. ความรูเร่ืองการพัฒนาบคุลากร 
8. ความรูเร่ืองสถานการณภายนอกและผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนท่ี 
9. ความรูเร่ืองสื่อสารสาธารณะ 
10.ความรูท่ัวไปเร่ืองชุมชน 
11. ความรูเร่ืองการวิเคราะหผลกระทบตางๆ เชน 
EIA HIA 

1. ทักษะการบริหารขอมูล 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอด
ความรู 
6. ทักษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 
7. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทีม 
สมรรถนะประจําผูบริหาร 
1. การเปนผูนําในการเปลีย่นแปลง 
2. ความสามารถในการเปนผูนํา 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคดิเชงิกลยุทธ 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การแกไขปญหาและการดําเนินการเชงิรุก 
2. การวางแผนและการจัดการ 
3. การสรางใหเกดิการมีสวนรวมในทุกภาคสวน 
4. ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถิ่น 
5. สรางสรรคเพ่ือประโยชนทองถิ่น 

 
 
 
 
 



ความรูท่ีจําเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ 
(นักบริหารงานประปา) 9 ความรู 

ทักษะที่จําเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ  
7 ดาน 

สมรรถนะ 

1. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
2. ความรูเร่ืองการจัดทําแผนปฏิบตัิการและแผน
ยุทธศาสตร 
3. ความรูเร่ืองการตดิตามและประเมินผล 
4. ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร 
5. ความรูเร่ืองบริหารความเสีย่ง 
6. ความรูเร่ืองจัดซือ้จัดจางและกฎระเบียบพสัด ุ
7. ความรูเร่ืองการพัฒนาบคุลากร 
8. ความรูเร่ืองสถานการณภายนอกและผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนท่ี 
9. ความรูเร่ืองการทํางบการเงินและงบประมาณ 
 

1. ทักษะการบริหารขอมูล 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอด
ความรู 
6. ทักษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 
7. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทีม 
สมรรถนะประจําผูบริหาร 
1. การเปนผูนําในการเปลีย่นแปลง 
2. ความสามารถในการเปนผูนํา 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคดิเชงิกลยุทธ 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การแกไขปญหาและการดําเนินการเชงิรุก 
2. การวางแผนและการจัดการ 
3. การสรางใหเกดิการมีสวนรวมในทุกภาคสวน 
4. ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถิ่น 
5. สรางสรรคเพ่ือประโยชนทองถิ่น 

 
 
 
 
 



ความรูท่ีจําเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ (นัก
บริหารงานการศึกษา) 10 ความรู 

ทักษะที่จําเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ  
7 ดาน 

สมรรถนะ 

1. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
2. ความรูเร่ืองการจัดทําแผนปฏิบตัิการและแผน
ยุทธศาสตร 
3. ความรูเร่ืองการตดิตามและประเมินผล 
4. ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร 
5. ความรูเร่ืองบริหารความเสีย่ง 
6. ความรูเร่ืองการพัฒนาบคุลากร 
7. ความรูเร่ืองสถานการณภายนอกและผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนท่ี 
8. ความรูเร่ืองการจัดการความรู 
9.ความรูท่ัวไปเร่ืองชุมชน 
10. ความรูเร่ืองการสื่อสารสาธารณะ 

1. ทักษะการบริหารขอมูล 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอด
ความรู 
6. ทักษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 
7. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทีม 
สมรรถนะประจําผูบริหาร 
1. การเปนผูนําในการเปลีย่นแปลง 
2. ความสามารถในการเปนผูนํา 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคดิเชงิกลยุทธ 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การแกไขปญหาและการดําเนินการเชงิรุก 
2. การวางแผนและการจัดการ 
3. การสรางใหเกดิการมีสวนรวมในทุกภาคสวน 
4. ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถิ่น 
5. สรางสรรคเพ่ือประโยชนทองถิ่น 

 
 
 
 
 



ความรูท่ีจําเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ 
(นักบริหารงานชางสุขาภิบาล) 9 ความรู 

ทักษะที่จําเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ  
7 ดาน 

สมรรถนะ 

1. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
2. ความรูเร่ืองการจัดทําแผนปฏิบตัิการและแผน
ยุทธศาสตร 
3. ความรูเร่ืองการตดิตามและประเมินผล 
4. ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร 
5. ความรูเร่ืองบริหารความเสีย่ง 
6. ความรูเร่ืองการพัฒนาบคุลากร 
7. ความรูเร่ืองสถานการณภายนอกและผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนท่ี 
8.ความรูเร่ืองการวิเคราะหผลกระทบตางๆ เชน EIA 
HIA 
9. ความรูเร่ืองการสื่อสารสาธารณะ 

1. ทักษะการบริหารขอมลู 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และ
ถายทอดความรู 
6. ทักษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 
7. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทีม 
สมรรถนะประจําผูบริหาร 
1. การเปนผูนําในการเปลีย่นแปลง 
2. ความสามารถในการเปนผูนํา 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคดิเชงิกลยุทธ 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การแกไขปญหาและการดําเนินการเชงิรุก 
2. การวางแผนและการจัดการ 
3. การสรางใหเกดิการมีสวนรวมในทุกภาคสวน 
4. ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถิ่น 
5. สรางสรรคเพ่ือประโยชนทองถิ่น 

 
 
 
 
 



ความรูที่จําเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ (นัก
บริหารงานการเกษตร) 9 ความรู 

ทักษะที่จําเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ  
7 ดาน 

สมรรถนะ 

1. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
2. ความรูเร่ืองการจัดทําแผนปฏิบตัิการและแผน
ยุทธศาสตร 
3. ความรูเร่ืองการตดิตามและประเมินผล 
4. ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร 
5. ความรูเร่ืองบริหารความเสีย่ง 
6. ความรูเร่ืองการพัฒนาบคุลากร 
7. ความรูเร่ืองสถานการณภายนอกและผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนท่ี 
8. ความรูทั่วไปเร่ืองชมุชน 
9. ความรูเร่ืองการสื่อสารสาธารณะ 

1. ทักษะการบริหารขอมลู 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และ
ถายทอดความรู 
6. ทักษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 
7. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทีม 
สมรรถนะประจําผูบริหาร 
1. การเปนผูนําในการเปลีย่นแปลง 
2. ความสามารถในการเปนผูนํา 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคดิเชงิกลยุทธ 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การแกไขปญหาและการดําเนินการเชงิรุก 
2. การวางแผนและการจัดการ 
3. การสรางใหเกดิการมีสวนรวมในทุกภาคสวน 
4. ความเขาใจพ้ืนท่ีและการเมืองทองถิ่น 
5. สรางสรรคเพ่ือประโยชนทองถิ่น 

 
 
 
 
 



 
ความรูที่จําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ  

(นักจัดการงานท่ัวไป) 8 ดาน 

ทักษะท่ีจําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ สมรถนะ 

1. ความรูที่จําเปนในงาน(ความรูเฉพาะทางในงานที่
รับผดิชอบ) 
2. ความรูเร่ืองกฎหมาย(ความรูเฉพาะทางในงานท่ี
รับผดิชอบ) 
3. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
4. ความรูเร่ืองการจัดการความรู 
5. ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร 
6. ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 
7. ความรูเร่ืองการบริหารงานทรัพยากรบคุคล 
8. ความรูเร่ืองการจัดซื้อจัดจางและกฎระเบยีบพัสด ุ

1. ทักษะการบริหารขอมลู 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และ
ถายทอดความรู 
6. ทักษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 
7. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทีม 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การแกไขปญหาและการดําเนินการเชงิรุก 
2. การคดิวิเคราะห 
3. การสั่งสมความรูและความเชีย่วชาญในสายอาชีพ 
4. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตองของงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความรูท่ีจําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ  
(นักทรัพยากรบคุคล) 8 ดาน 

ทักษะท่ีจําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรูที่จําเปนในงาน(ความรูเฉพาะทางในงาน
ที่รับผดิชอบ) 
2. ความรูเร่ืองกฎหมาย(ความรูเฉพาะทางในงานท่ี
รับผดิชอบ) 
3. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
4. ความรูเร่ืองการจัดการความรู 
5. ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร 
6. ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 
7. ความรูเร่ืองการบริหารงานทรัพยากรบคุคล 
8. ความรูเร่ืองการพัฒนาบลุากร 

1. ทักษะการบริหารขอมูล 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอด
ความรู 
6. ทักษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 
7. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทีม 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การแกไขปญหาและการดําเนินการเชงิรุก 
2. การคดิวิเคราะห 
3. การสั่งสมความรูและความเชีย่วชาญในสาย
อาชีพ 
4. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตองของ
งาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ความรูที่จําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ 
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน) 8 ดาน 

ทักษะท่ีจําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรูที่จําเปนในงาน(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
2. ความรูเร่ืองกฎหมาย(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
3. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
4. ความรูเร่ืองการจัดการความรู 
5. ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร 
6. ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 
7. ความรูเร่ืองการจัดทําแผนปฏิบตัิการและแผน
ยุทธศาสตร 
8. ความรูเร่ืองการตดิตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารขอมลู 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอด
ความรู 
6. ทักษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 
7. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทมี 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การแกไขปญหาและการดําเนินการเชงิรุก 
2. การคดิวิเคราะห 
3. การสั่งสมความรูและความเชีย่วชาญในสายอาชีพ 
4. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตองของงาน 
 



ความรูท่ีจําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ (นัก
จัดการงานทะเบยีนและบัตร) 6 ดาน 

ทักษะท่ีจําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรูที่จําเปนในงาน(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
2. ความรูเร่ืองกฎหมาย(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
3. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
4. ความรูเร่ืองการจัดการความรู 
5. ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร 
6. ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารขอมลู 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการสืบสวน 
5. ทักษะการบริหารโครงการ 
6. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอด
ความรู 
7. ทักษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 
8. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทมี 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การแกไขปญหาและการดําเนินการเชงิรุก 
2. การคดิวิเคราะห 
3. การสั่งสมความรูและความเชีย่วชาญในสายอาชีพ 
4. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตองของงาน 
 



ความรูที่จําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ  
(นิตกิร) 6 ดาน 

ทักษะท่ีจําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรูที่จําเปนในงาน(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
2. ความรูเร่ืองกฎหมาย(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
3. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
4. ความรูเร่ืองการจัดการความรู 
5. ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร 
6. ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารขอมลู 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการสืบสวน 
5. ทักษะการบริหารโครงการ 
6. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอด
ความรู 
7. ทักษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 
8. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทมี 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การยดึม่ันในหลักเกณฑ 
2. การสั่งสมความรูและความเชีย่วชายในสายอาชีพ 
3. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตองของงาน 
 



ความรูที่จําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ 
(นักวิชาการคอมพิวเตอร) 8 ดาน 

ทักษะท่ีจําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรูที่จําเปนในงาน(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
2. ความรูเร่ืองกฎหมาย(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
3. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
4. ความรูเร่ืองการจัดการความรู 
5. ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร 
6. ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 
7. ความรูเร่ืองการบริหารความเสีย่ง 
8. ความรูเร่ืองการบริหารจัดการฮารดแวร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารขอมลู 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอด
ความรู 
6. ทักษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 
7. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทมี 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การคนหาและการบริหารจัดการขอมูล 
2. การคดิวิเคราะห 
3. การสั่งสมความรูและความเชีย่วชายในสายอาชีพ 
4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน 
 



ความรูที่จําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ  
(นักวิเทศสัมพันธ) 9 ดาน 

ทักษะท่ีจําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรูที่จําเปนในงาน(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
2. ความรูเร่ืองกฎหมาย(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
3. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
4. ความรูเร่ืองการจัดการความรู 
5. ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร 
6. ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 
7. ความรูทั่วไปเร่ืองชมุชน 
8. ความรูเร่ืองสื่อสารสาธารณะ 
9. ความรูเร่ืองสถานการณภายนอกและ
ผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมพื้นท่ี 

1. ทักษะการบริหารขอมลู 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอด
ความรู 
6. ทักษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 
7. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทมี 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การคดิวิเคราะห 
2. การสั่งสมความรูและความเชีย่วชายในสายอาชีพ 
3. การใหความรูและการสรางสายสมัพันธ 
4. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตองของงาน 
5. ศลิปะโนมนาวจูงใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



วามรูท่ีจําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ (กลุม
อาชีพคลงั เศรษฐกิจและการพาณิชย) 10 ดาน 

ทักษะท่ีจําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรูที่จําเปนในงาน(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
2. ความรูเร่ืองกฎหมาย(ความรูเฉพาะทางในงาน
ที่รับผดิชอบ) 
3. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
4. ความรูเร่ืองการจัดการความรู 
5. ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร 
6. ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 
7. ความรูเร่ืองการทํางบการเงินและงบประมาณ 
8. ความรูเร่ืองการบริหารการคลังภาครัฐดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
9. ความรูเร่ืองบัญชแีละระบบบัญช ี
10. ความรูเร่ืองจัดซ้ือจัดจางและกฎระเบียบ
พัสดุ 
 
 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารขอมูล 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอด
ความรู 
6. ทักษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 
7. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทมี 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การคดิวิเคราะห 
2. การบริหารความเสีย่ง 
3. การยดึม่ันในหลักเกณฑ 
4. การสั่งสมความรูและความเชีย่วชายในสายอาชีพ 
5. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตองของงาน 
 



ความรูท่ีจําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ (กลุม
อาชีพเกษตรกรรม) 9 ดาน 

ทักษะท่ีจําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรูที่จําเปนในงาน(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
2. ความรูเร่ืองกฎหมาย(ความรูเฉพาะทางในงาน
ที่รับผดิชอบ) 
3. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
4. ความรูเร่ืองการจัดการความรู 
5. ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร 
6. ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 
7. ความรูทั่วไปเร่ืองชมุชน 
8. ความรูเร่ืองการจัดทําแผนปฏิบตัิการและแผน
ยุทธศาสตร 
9. ความรูเร่ืองสื่อสารสาธารณะ 

1. ทักษะการบริหารขอมูล 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอด
ความรู 
6. ทักษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 
7. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทมี 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การคดิวิเคราะห 
2. การวางแผนและการจัดการ 
3. การสั่งสมความรูและความเชีย่วชายในสายอาชีพ 
4. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตองของงาน 
5. จิตสํานึกและความรับผดิชอบตอสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ความรูที่จําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ  
(กลุมวิทยาศาสตร) 9 ดาน 

ทักษะท่ีจําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรูที่จําเปนในงาน(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
2. ความรูเร่ืองกฎหมาย(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
3. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
4. ความรูเร่ืองการจัดการความรู 
5. ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร 
6. ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 
7. ความรูทั่วไปเร่ืองชมุชน 
8. ความรูเร่ืองการวิเคราะหผลกระทบตางๆ เชน 
EIA HIA 
9. ความรูเร่ืองบัญชแีละระบบบัญช ี
10. ความรูเร่ืองการบริหารจัดการฮารดแวร 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารขอมลู 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอด
ความรู 
6. ทักษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 
7. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 
8. ทักษะการใชเคร่ืองมือและอุปกรณทาง
วิทยาศาสตร 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทมี 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การคดิวิเคราะห 
2. การสั่งสมความรูและความเชีย่วชายในสายอาชีพ 
3. ความคดิสรางสรรค 
4.ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตองของงาน 
 



ความรูที่จําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ (กลุม
แพทย พยาบาล สาธารณสขุ) 9 ดาน 

ทักษะท่ีจําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรูที่จําเปนในงาน(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
2. ความรูเร่ืองกฎหมาย(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
3. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
4. ความรูเร่ืองการจัดการความรู 
5. ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร 
6. ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 
7. ความรูทั่วไปเร่ืองชมุชน 
8. ความรูเร่ืองการวิเคราะหผลกระทบตางๆ เชน 
EIA HIA 
9. ความรูเร่ืองสื่อสารสาธารณะ 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารขอมลู 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะในการสืบสวน 
5. ทักษะการบริหารโครงการ 
6. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอด
ความรู 
7. ทักษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 
8. ทักษะการใชเคร่ืองมือและอุปกรณทาง
วิทยาศาสตร 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทมี 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การแกไขปญหาอยางมืออาชพี 
2. การคดิวิเคราะห 
3. การสั่งสมความรูและความเชีย่วชายในสายอาชีพ 
4. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตองของงาน 
5. จิตสํานึกและความรับผดิชอบตอสิ่งแวดลอม 
 

 
 
 
 
 



ความรูท่ีจําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ (กลุม
วิศวกรรม สถาปตยกรรมและชางเทคนิคตางๆ) 

10 ดาน 

ทักษะท่ีจําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรูที่จําเปนในงาน(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
2. ความรูเร่ืองกฎหมาย(ความรูเฉพาะทางในงาน
ที่รับผดิชอบ) 
3. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
4. ความรูเร่ืองการจัดการความรู 
5. ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร 
6. ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 
7. ความรูทั่วไปเร่ืองชมุชน 
8. ความรูเร่ืองการวิเคราะหผลกระทบตางๆ เชน 
EIA HIA 
9. ความรูเร่ืองการจัดทําแผนปฏิบตัิการและแผน
ยุทธศาสตร 
10. ความรูเร่ืองสื่อสารสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารขอมูล 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะในการสืบสวน 
5. ทักษะการบริหารโครงการ 
6. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอด
ความรู 
7. ทักษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 
8. ทักษะการใชเคร่ืองมอืและอุปกรณทาง
วิทยาศาสตร 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทมี 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การคดิวิเคราะห 
2. การมุงความปลอดภยัและการระวังภัย 
3. การสั่งสมความรูและความเชีย่วชายในสาย
อาชีพ 
4. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตองของ
งาน 
5. จิตสํานึกและความรับผดิชอบตอสิ่งแวดลอม 
 



ความรูท่ีจําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ (กลุม
การศึกษา วัฒนธรรม พัฒนาชุมชน) 9 ดาน 

ทักษะท่ีจําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรูที่จําเปนในงาน(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
2. ความรูเร่ืองกฎหมาย(ความรูเฉพาะทางในงาน
ที่รับผดิชอบ) 
3. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
4. ความรูเร่ืองการจัดการความรู 
5. ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร 
6. ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 
7. ความรูทั่วไปเร่ืองชมุชน 
8. ความรูเร่ืองการจัดทําแผนปฏิบตัิการและแผน
ยุทธศาสตร 
9. ความรูเร่ืองสื่อสารสาธารณะ 
 

1. ทักษะการบริหารขอมูล 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอด
ความรู 
6. ทักษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 
7. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทมี 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การคดิวิเคราะห 
2. การสั่งสมความรูและความเชีย่วชายในสาย
อาชีพ 
3. การใหความรูและการสรางสายสมัพันธ 
4. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตองของ
งาน 
5. ศลิปะโนมนาวจูงใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 



ความรูท่ีจําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ 
(บรรณารักษ) 8 ดาน 

ทักษะท่ีจําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรูที่จําเปนในงาน(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
2. ความรูเร่ืองกฎหมาย(ความรูเฉพาะทางในงาน
ที่รับผดิชอบ) 
3. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
4. ความรูเร่ืองการจัดการความรู 
5. ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร 
6. ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 
7. ความรูเร่ืองสื่อสารสาธารณะ 
8. ความรูเร่ืองบรรณารักษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารขอมูล 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอด
ความรู 
6. ทักษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 
7. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทมี 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การคดิวิเคราะห 
2. การสั่งสมความรูและความเชีย่วชายในสายอาชีพ 
3. การใหความรูและการสรางสายสมัพันธ 
4. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตองของงาน 
5. ศลิปะโนมนาวจูงใจ 
 



ความรูที่จําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ (นกั
จัดการงานเทศกิจ) 11 ดาน 

ทักษะท่ีจําเปนตําแหนงประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรูที่จําเปนในงาน(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
2. ความรูเร่ืองกฎหมาย(ความรูเฉพาะทางในงาน
ที่รับผดิชอบ) 
3. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
4. ความรูเร่ืองการจัดการความรู 
5. ความรูเร่ืองระบบการจัดการองคกร 
6. ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 
7. ความรูทั่วไปเร่ืองชมุชน 
8. ความรูเร่ืองการจัดทําแผนปฏิบตัิการและแผน
ยุทธศาสตร 
9. ความรูเร่ืองสื่อสารสาธารณะ 
10. ความรูเร่ืองการตดิตามและประเมินผล 
11. ความรูเร่ืองการบริหารความเสีย่ง 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารขอมูล 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการสืบสวน 
5. ทักษะการบริหารโครงการ 
6. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอด
ความรู 
7. ทักษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 
8. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทมี 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การควบคมุและจัดการสถานการณอยางสรางสรรค 
2. การคดิวิเคราะห 
3. การมุงความปลอดภยัและการระวังภัย 
4. การสั่งสมความรูและความเชีย่วชายในสายอาชีพ 
5. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตองของงาน 
 

 
 



ความรูที่จําเปนตําแหนงประเภทท่ัวไป (เจา
พนักงานธุรการ เจาพนักงานทะเบยีน) 5 ดาน 

ทักษะท่ีจําเปน สมรรถนะ 

1. ความรูที่จําเปนในงาน(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
2. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
3. ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 
4. ความรูเร่ืองกฎหมาย(ความรูเฉพาะทางในงาน
ที่รับผดิชอบ) 
5. ความรูเร่ืองการจัดการความรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารขอมูล 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทมี 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การยดึม่ันในหลักเกณฑ 
2. การสั่งสมความรูและความเชีย่วชายในสายอาชีพ 
3. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตองของงาน 
 



ความรูที่จําเปนตําแหนงประเภทท่ัวไป (เจา
พนักงานการเงินและบัญชี เจาพนักงานการคลงั 
เจาพนักงานจัดเก็บรายได เจาพนักงานพสัด)ุ 6 

ดาน 

ทักษะท่ีจําเปน สมรรถนะ 

1. ความรูที่จําเปนในงาน(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
2. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
3. ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 
4. ความรูเร่ืองกฎหมาย(ความรูเฉพาะทางในงาน
ที่รับผดิชอบ) 
5. ความรูเร่ืองบัญชแีละระบบบัญช ี
6. ความรูเร่ืองจัดซือ้จัดจางและกฎระเบียบพสัด ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารขอมูล 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทมี 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การยดึม่ันในหลักเกณฑ 
2. การสั่งสมความรูและความเชีย่วชายในสายอาชีพ 
3. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตองของงาน 
 



ความรูที่จําเปนตําแหนงประเภทท่ัวไป (เจา
พนักงานประชาสมัพันธ เจาพนักงานสงเสริมการ

ทองเทีย่ว) 6 ดาน 

ทักษะท่ีจําเปน สมรรถนะ 

1. ความรูที่จําเปนในงาน(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
2. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
3. ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 
4. ความรูทั่วไปเร่ืองชมุชน 
5. ความรูเร่ืองการจัดการความรู 
6. ความรูเร่ืองสื่อสารสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารขอมูล 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอด
ความรู 
5. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทมี 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การยดึม่ันในหลักเกณฑ 
2. การสั่งสมความรูและความเชีย่วชายในสายอาชีพ 
3. ความเขาใจพ้ืนที่และการเมืองทองถิ่น 
4. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตองของงาน 
5. ศลิปะโนมนาวจูงใจ 
 

 
 
 



ความรูที่จําเปนตําแหนงประเภทท่ัวไป (เจา
พนักงานการเกษตร เจาพนักงานประมง เจา

พนักงานสตัวบาล เจาพนักงานสวนสาธารณะ) 5 
ดาน 

ทักษะท่ีจําเปน สมรรถนะ 

1. ความรูที่จําเปนในงาน(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
2. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
3. ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 
4. ความรูทั่วไปเร่ืองชมุชน 
5. ความรูเร่ืองสื่อสารสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารขอมูล 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอด
ความรู 
5. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทมี 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การยดึม่ันในหลักเกณฑ 
2. การสั่งสมความรูและความเชีย่วชายในสายอาชีพ 
3. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตองของงาน 
4. จิตสํานึกและความรับผดิชอบตอสิ่งแวดลอม 
 
 



ความรูท่ีจําเปนตําแหนงประเภทท่ัวไป (กลุม
สาธารณสุขและสิง่แวดลอม)  

6 ดาน 

ทักษะท่ีจําเปน สมรรถนะ 

1. ความรูที่จําเปนในงาน(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
2. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
3. ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 
4. ความรูทั่วไปเร่ืองชมุชน 
5. ความรูเร่ืองการจัดการความรู 
6. ความรูเร่ืองสื่อสารสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารขอมูล 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอด
ความรู 
5. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทมี 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การคดิวิเคราะห 
2. การยดึม่ันในหลักเกณฑ 
3. การสั่งสมความรูและความเชีย่วชายในสายอาชีพ 
4. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตองของงาน 
5. จิตสํานึกและความรับผดิชอบตอสิง่แวดลอม 
 



ความรูท่ีจําเปนตําแหนงประเภทท่ัวไป 
(วิศวกรรม ชางเทคนคิตาง) 5 ดาน 

ทักษะท่ีจําเปน สมรรถนะ 

1. ความรูที่จําเปนในงาน(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
2. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
3. ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 
4. ความรูเร่ืองกฎหมาย(ความรูเฉพาะทางในงาน
ที่รับผดิชอบ) 
5. ความรูเร่ืองการจัดการความรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารขอมูล 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทมี 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การมุงความปลอดภยัและการระวังภัย 
2. การยดึม่ันในหลักเกณฑ 
3. การสั่งสมความรูและความเชีย่วชายในสายอาชีพ 
4. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตองของงาน 
 

 
 
 
 



ความรูที่จําเปนตําแหนงประเภทท่ัวไป (เจา
พนักงานศูนยเยาวชน เจาพนักงานพัฒนา

ชุมชน  )  
6 ดาน 

ทักษะท่ีจําเปน สมรรถนะ 

1. ความรูที่จําเปนในงาน(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
2. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
3. ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 
4. ความรูทั่วไปเร่ืองชมุชน 
5. ความรูเร่ืองการจัดการความรู 
6. ความรูเร่ืองสื่อสารสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารขอมูล 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอด
ความรู 
5. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทมี 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การยดึม่ันในหลักเกณฑ 
2. การสั่งสมความรูและความเชีย่วชายในสายอาชีพ 
3. การใหความรูและการสรางสายสมัพันธ 
4. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตองของงาน 
5. ศลิปะโนมนาวจูงใจ 
 
 
 
 
 
 
 



ความรูที่จําเปนตําแหนงประเภทท่ัวไป (เจา
พนักงานเทศกิจ เจาพนักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย)  
5 ดาน 

ทักษะท่ีจําเปน สมรรถนะ 

1. ความรูที่จําเปนในงาน(ความรูเฉพาะทางใน
งานที่รับผดิชอบ) 
2. ความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
3. ความรูเร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 
4. ความรูเร่ืองกฎหมาย(ความรูเฉพาะทางในงาน
ที่รับผดิชอบ) 
5. ความรูทั่วเร่ืองชมุชน 

1. ทักษะการบริหารขอมูล 
2. ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถายทอด
ความรู 
5. ทักษะการเขยีนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุงผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยดึม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลศิ 
5. การทํางานเปนทมี 
สมรรถนะประจําสายงาน 
1. การมุงความปลอดภยัและการระวังภัย 
2. การยดึม่ันในหลักเกณฑ 
3. การสั่งสมความรูและความเชีย่วชายในสายอาชีพ 
4. ความเขาใจพ้ืนที่และการเมืองทองถิ่น 
5. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตองของงาน 
 
 
 
 
 

 
 



 
  2.2  การพัฒนาความรูเก่ียวกับแนวทางการสรางแผนการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพใหกับ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ตามตําแหนง  
  - ประกาศ  กถ. เร่ือง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4)  
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ขอ 14  การเลื่อนพนักงานสวนทองถิ่นขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ใหพิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ผลงาน ความรู ความสามารถ ความประพฤติ คุณธรรมและ
จริยธรรม ประวัติการรับราชการ  และการผานหลักสูตรอบรมตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นกําหนด โดยใหคํานึงถึงประโยชนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงจะไดรับ 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
  2.3  การปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนของขาราชการและพนักงานสวน
ทองถิ่นจาก “ระบบซี”ไปเปน “ระบบแทง”  เร่ิม 1  มกราคม  2559  เปนตนไป                  
    
 
 
 
 
 



 
 


