
ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทบริหาร  
(ปลัด/รองปลัด) 13 ความรู้ 

ทักษะท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทบริหาร  
(ปลัด/รองปลัด) 7 ด้าน 

สมรรถนะ 

1. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงาน
ท่ีรับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
3. ความรู้เรื่องชุมชน 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้
5. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผน
ยุทธศาสตร ์
6. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 
7. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
8. ความรู้เรื่องการท างบการเงินและงบประมาณ 
9. ความรู้เรื่องบริหารความเสี่ยง 
10. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 
11. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนท่ี 
12. ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 
13. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 

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

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ ์
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
2. การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ 
3. สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น 

 

 

 

 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
(นักบริหารงานคลัง) 13 ความรู้ 

ทักษะท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ  
7 ด้าน 

สมรรถนะ 

1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
2. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผน
ยุทธศาสตร ์
3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 
4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
5. ความรู้เรื่องบริหารความเสี่ยง 
6. ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสด ุ
7. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 
8. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที ่
9. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่
รับผิดชอบ) 
10. ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้
11. ความรู้เรื่องการท างบการเงินและงบประมาณ 
12. ความรู้เรื่องระบบบริหารงานคลังภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
13. ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 
 
 
 
 
 

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

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ ์
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การแก้ไขปัญหาและการด าเนินการเชิงรุก 
2. การวางแผนและการจัดการ 
3. การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
4. ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองท้องถิ่น 
5. สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
(นักบริหารงานท่ัวไป) 13 ความรู้ 

ทักษะท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ  
7 ด้าน 

สมรรถนะ 

1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
2. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผน
ยุทธศาสตร ์
3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 
4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
5. ความรู้เรื่องบริหารความเสี่ยง 
7. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 
8. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที ่
9. ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้
10. ความรู้เรื่องการท างบการเงินและงบประมาณ 
12. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 
13. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบัญ 

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

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ ์
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การแก้ไขปัญหาและการด าเนินการเชิงรุก 
2. การวางแผนและการจัดการ 
3. การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
4. ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองท้องถิ่น 
5. สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น 

 

 

 

 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ  
(นักบริหารงานช่าง) 12 ความรู้ 

ทักษะท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ  
7 ด้าน 

สมรรถนะ 

1. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
2. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผน
ยุทธศาสตร ์
3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 
4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
5. ความรู้เรื่องบริหารความเสี่ยง 
6. ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสด ุ
7. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 
8. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที ่
9. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่
รับผิดชอบ) 
10.ความรู้ที่จ าเป็นในงาน 
11. ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้
12. ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 
EIA HIA 

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

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ ์
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การแก้ไขปัญหาและการด าเนินการเชิงรุก 
2. การวางแผนและการจัดการ 
3. การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
4. ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองท้องถิ่น 
5. สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น 

 

 

 

 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
(นักบริหารงานสาธารณสุข) 11 ความรู้ 

ทักษะท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ  
7 ด้าน 

สมรรถนะ 

1. ความรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
2. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและ
แผนยุทธศาสตร์ 
3. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 
4. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 
5. ความรู้เร่ืองบริหารความเสี่ยง 
6. ความรู้เร่ืองจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบ
พัสดุ 
7. ความรู้เร่ืองการพัฒนาบุคลากร 
8. ความรู้เร่ืองสถานการณ์ภายนอกและ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นท่ี 
9. ความรู้เร่ืองกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางใน
งานท่ีรับผิดชอบ) 
10.ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
11. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่างๆ เช่น EIA HIA 

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

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ ์
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การแก้ไขปัญหาและการด าเนินการเชิงรุก 
2. การวางแผนและการจัดการ 
3. การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
4. ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองท้องถิ่น 
5. สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น 

 

 



 

ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 11 ความรู้ 

ทักษะท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ  
7 ด้าน 

สมรรถนะ 

1. ความรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
2. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและ
แผนยุทธศาสตร์ 
3. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 
4. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 
5. ความรู้เร่ืองบริหารความเสี่ยง 
6. ความรู้เร่ืองจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบ
พัสดุ 
7. ความรู้เร่ืองการพัฒนาบุคลากร 
8. ความรู้เร่ืองสถานการณ์ภายนอกและ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นท่ี 
9. ความรู้เร่ืองสื่อสารสาธารณะ 
10.ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
11. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่างๆ เช่น EIA HIA 

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

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ ์
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การแก้ไขปัญหาและการด าเนินการเชิงรุก 
2. การวางแผนและการจัดการ 
3. การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
4. ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองท้องถิ่น 
5. สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น 

 

 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
(นักบริหารงานประปา) 9 ความรู้ 

ทักษะท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ  
7 ด้าน 

สมรรถนะ 

1. ความรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
2. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและ
แผนยุทธศาสตร์ 
3. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 
4. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 
5. ความรู้เร่ืองบริหารความเสี่ยง 
6. ความรู้เร่ืองจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบ
พัสดุ 
7. ความรู้เร่ืองการพัฒนาบุคลากร 
8. ความรู้เร่ืองสถานการณ์ภายนอกและ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นท่ี 
9. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและ
งบประมาณ 
 

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

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ ์
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การแก้ไขปัญหาและการด าเนินการเชิงรุก 
2. การวางแผนและการจัดการ 
3. การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
4. ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองท้องถิ่น 
5. สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น 

 

 

 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ (นัก
บริหารงานการศึกษา) 10 ความรู้ 

ทักษะท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ  
7 ด้าน 

สมรรถนะ 

1. ความรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
2. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและ
แผนยุทธศาสตร์ 
3. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 
4. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 
5. ความรู้เร่ืองบริหารความเสี่ยง 
6. ความรู้เร่ืองการพัฒนาบุคลากร 
7. ความรู้เร่ืองสถานการณ์ภายนอกและ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นท่ี 
8. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 
9.ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
10. ความรู้เร่ืองการสื่อสารสาธารณะ 

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

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ ์
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การแก้ไขปัญหาและการด าเนินการเชิงรุก 
2. การวางแผนและการจัดการ 
3. การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน 
4. ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองท้องถิ่น 
5. สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น 

 

 

 

 



 

ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล) 9 ความรู้ 

ทักษะท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ  
7 ด้าน 

สมรรถนะ 

1. ความรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
2. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและ
แผนยุทธศาสตร์ 
3. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 
4. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 
5. ความรู้เร่ืองบริหารความเสี่ยง 
6. ความรู้เร่ืองการพัฒนาบุคลากร 
7. ความรู้เร่ืองสถานการณ์ภายนอกและ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นท่ี 
8.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ 
เช่น EIA HIA 
9. ความรู้เร่ืองการสื่อสารสาธารณะ 

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

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ ์
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การแก้ไขปัญหาและการด าเนินการเชิงรุก 
2. การวางแผนและการจัดการ 
3. การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาค
ส่วน 
4. ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองท้องถิ่น 
5. สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น 

 

 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ (นัก
บริหารงานการเกษตร) 9 ความรู้ 

ทักษะท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ  
7 ด้าน 

สมรรถนะ 

1. ความรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
2. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและ
แผนยุทธศาสตร์ 
3. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 
4. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 
5. ความรู้เร่ืองบริหารความเสี่ยง 
6. ความรู้เร่ืองการพัฒนาบุคลากร 
7. ความรู้เร่ืองสถานการณ์ภายนอกและ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นท่ี 
8. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
9. ความรู้เร่ืองการสื่อสารสาธารณะ 

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

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ ์
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การแก้ไขปัญหาและการด าเนินการเชิงรุก 
2. การวางแผนและการจัดการ 
3. การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาค
ส่วน 
4. ความเข้าใจพ้ืนท่ีและการเมืองท้องถิ่น 
5. สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น 

 

 

 



 
ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  

(นักจัดการงานท่ัวไป) 8 ด้าน 

ทักษะท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ สมรถนะ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางในงานที่
รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่
รับผิดชอบ) 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
7. ความรู้เรื่องการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
8. ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสด ุ

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

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การแก้ไขปัญหาและการด าเนินการเชิงรุก 
2. การคิดวิเคราะห์ 
3. การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
 

 

 

 

 

 

 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  
(นักทรัพยากรบุคคล) 8 ด้าน 

ทักษะท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางในงาน
ที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่
รับผิดชอบ) 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
7. ความรู้เรื่องการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
8. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุลากร 

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

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การแก้ไขปัญหาและการด าเนินการเชิงรุก 
2. การคิดวิเคราะห์ 
3. การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชาญในสาย
อาชีพ 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของ
งาน 
 

 

 

 

 

 

 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 8 ด้าน 

ทักษะท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
7. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและ
แผนยุทธศาสตร ์
8. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารข้อมูล 
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอด
ความรู้ 
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การแก้ไขปัญหาและการด าเนินการเชิงรุก 
2. การคิดวิเคราะห์ 
3. การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชาญในสาย
อาชีพ 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ (นัก
จัดการงานทะเบียนและบัตร) 6 ด้าน 

ทักษะท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารข้อมูล 
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการสืบสวน 
5. ทักษะการบริหารโครงการ 
6. ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอด
ความรู้ 
7. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
8. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การแก้ไขปัญหาและการด าเนินการเชิงรุก 
2. การคิดวิเคราะห์ 
3. การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชาญในสาย
อาชีพ 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  
(นิติกร) 6 ด้าน 

ทักษะท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารข้อมูล 
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการสืบสวน 
5. ทักษะการบริหารโครงการ 
6. ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอด
ความรู้ 
7. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
8. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
2. การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชายในสายอาชีพ 
3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ 
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 8 ด้าน 

ทักษะท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
7. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 
8. ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารข้อมูล 
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอด
ความรู้ 
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล 
2. การคิดวิเคราะห์ 
3. การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชายในสายอาชีพ 
4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  
(นักวิเทศสัมพันธ์) 9 ด้าน 

ทักษะท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
7. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
8. ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 
9. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและ
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที ่

1. ทักษะการบริหารข้อมูล 
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอด
ความรู้ 
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การคิดวิเคราะห์ 
2. การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชายในสายอาชีพ 
3. การให้ความรู้และการสร้างสายสัมพันธ์ 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
5. ศิลปะโน้มน้าวจูงใจ 
 

 

 

 

 

 

 



วามรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ (กลุ่ม
อาชีพคลัง เศรษฐกิจและการพาณิชย์) 10 

ด้าน 

ทักษะท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
7. ความรู้เรื่องการท างบการเงินและงบประมาณ 
8. ความรู้เรื่องการบริหารการคลังภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
9. ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 
10. ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบ
พัสด ุ
 
 
 
 
 
 

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

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การคิดวิเคราะห์ 
2. การบริหารความเสี่ยง 
3. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
4. การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชายในสายอาชีพ 
5. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ (กลุ่ม
อาชีพเกษตรกรรม) 9 ด้าน 

ทักษะท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
7. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
8. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผน
ยุทธศาสตร ์
9. ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 

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

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การคิดวิเคราะห์ 
2. การวางแผนและการจัดการ 
3. การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชายในสายอาชีพ 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
5. จิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  
(กลุ่มวิทยาศาสตร์) 9 ด้าน 

ทักษะท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
7. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
8. ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ 
เช่น EIA HIA 
9. ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 
10. ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร ์
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารข้อมูล 
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอด
ความรู้ 
6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
7. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
8. ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร ์

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การคิดวิเคราะห์ 
2. การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชายในสายอาชีพ 
3. ความคิดสร้างสรรค์ 
4.ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ 
(กลุ่มแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข) 9 ด้าน 

ทักษะท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
7. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
8. ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ 
เช่น EIA HIA 
9. ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารข้อมูล 
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะในการสืบสวน 
5. ทักษะการบริหารโครงการ 
6. ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอด
ความรู้ 
7. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
8. ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร ์

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ 
2. การคิดวิเคราะห์ 
3. การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชายในสายอาชีพ 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
5. จิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ (กลุ่ม
วิศวกรรม สถาปัตยกรรมและช่างเทคนิคต่างๆ) 

10 ด้าน 

ทักษะท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
7. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
8. ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 
EIA HIA 
9. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผน
ยุทธศาสตร ์
10. ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารข้อมูล 
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะในการสืบสวน 
5. ทักษะการบริหารโครงการ 
6. ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และ
ถ่ายทอดความรู้ 
7. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
8. ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร ์

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การคิดวิเคราะห์ 
2. การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย 
3. การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชายในสาย
อาชีพ 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของ
งาน 
5. จิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ (กลุ่ม
การศึกษา วัฒนธรรม พัฒนาชุมชน) 9 ด้าน 

ทักษะท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
7. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
8. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผน
ยุทธศาสตร ์
9. ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 
 

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

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การคิดวิเคราะห์ 
2. การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชายในสาย
อาชีพ 
3. การให้ความรู้และการสร้างสายสัมพันธ์ 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของ
งาน 
5. ศิลปะโน้มน้าวจูงใจ 
 

 

 

 

 

 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ 
(บรรณารักษ์) 8 ด้าน 

ทักษะท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
7. ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 
8. ความรู้เรื่องบรรณารักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การคิดวิเคราะห์ 
2. การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชายในสายอาชีพ 
3. การให้ความรู้และการสร้างสายสัมพันธ์ 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
5. ศิลปะโน้มน้าวจูงใจ 
 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ (นัก
จัดการงานเทศกิจ) 11 ด้าน 

ทักษะท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ สมรรถนะ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
6. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
7. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
8. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผน
ยุทธศาสตร ์
9. ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 
10. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 
11. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารข้อมูล 
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการสืบสวน 
5. ทักษะการบริหารโครงการ 
6. ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และ
ถ่ายทอดความรู้ 
7. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
8. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์ 
2. การคิดวิเคราะห์ 
3. การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย 
4. การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชายในสายอาชีพ 
5. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
 

 

 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทท่ัวไป (เจ้า
พนักงานธุรการ เจ้าพนักงานทะเบียน) 5 ด้าน 

ทักษะท่ีจ าเป็น สมรรถนะ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
3. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
4. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
5. ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
2. การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชายในสายอาชีพ 
3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทท่ัวไป (เจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการ
คลัง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงาน

พัสด)ุ 6 ด้าน 

ทักษะท่ีจ าเป็น สมรรถนะ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
3. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
4. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
5. ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 
6. ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสด ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
2. การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชายในสายอาชีพ 
3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทท่ัวไป (เจ้า
พนักงานประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานส่งเสริม

การท่องเท่ียว) 6 ด้าน 

ทักษะท่ีจ าเป็น สมรรถนะ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
3. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
4. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
5. ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้
6. ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารข้อมูล 
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และ
ถ่ายทอดความรู้ 
5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
2. การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชายในสายอาชีพ 
3. ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถ่ิน 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
5. ศิลปะโน้มน้าวจูงใจ 
 

 

 

 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทท่ัวไป (เจ้า
พนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานประมง เจ้า

พนักงานสัตวบาล เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ) 
5 ด้าน 

ทักษะท่ีจ าเป็น สมรรถนะ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
3. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
4. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
5. ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารข้อมูล 
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และ
ถ่ายทอดความรู้ 
5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
2. การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชายในสายอาชีพ 
3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
4. จิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทท่ัวไป (กลุ่ม
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

6 ด้าน 

ทักษะท่ีจ าเป็น สมรรถนะ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
3. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
4. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
5. ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้
6. ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารข้อมูล 
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และ
ถ่ายทอดความรู้ 
5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การคิดวิเคราะห์ 
2. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
3. การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชายในสายอาชีพ 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
5. จิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทท่ัวไป 
(วิศวกรรม ช่างเทคนิคต่าง) 5 ด้าน 

ทักษะท่ีจ าเป็น สมรรถนะ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
3. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
4. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
5. ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย 
2. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
3. การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชายในสายอาชีพ 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
 

 

 

 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทท่ัวไป (เจ้า
พนักงานศูนย์เยาวชน เจ้าพนักงานพัฒนา

ชุมชน  )  
6 ด้าน 

ทักษะท่ีจ าเป็น สมรรถนะ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
3. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
4. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
5. ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้
6. ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทักษะการบริหารข้อมูล 
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และ
ถ่ายทอดความรู้ 
5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
2. การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชายในสายอาชีพ 
3. การให้ความรู้และการสร้างสายสัมพันธ์ 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
5. ศิลปะโน้มน้าวจูงใจ 
 
 
 
 
 
 
 



ความรู้ท่ีจ าเป็นต าแหน่งประเภทท่ัวไป (เจ้า
พนักงานเทศกิจ เจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย)  
5 ด้าน 

ทักษะท่ีจ าเป็น สมรรถนะ 

1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
3. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
4. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางใน
งานที่รับผิดชอบ) 
5. ความรู้ทั่วเรื่องชุมชน 

1. ทักษะการบริหารข้อมูล 
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และ
ถ่ายทอดความรู้ 
5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 

สมรรถนะหลัก 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย 
2. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
3. การสั่งสมความรู้และความเช่ียวชายในสายอาชีพ 
4. ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถ่ิน 
5. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


