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หลกัการและเหตุผล 

 เทศบาลเมอืงปากช่องได้กําหนดนโยบายและด้านการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคลด้าน

โครงสรา้งการบรหิารและนโยบายเกยีวกบัผลผลติหรอืประสทิธภิาพของทรพัยากรบุคคล ดงัต่อไปนี 

๑. เสรมิสร้างความมนัคง ขวญักําลงัใจ และคุณภาพชีวติ โดยส่งเสรมิความก้าวหน้า

ของผู้ปฏิบัติงานทีมผีลงานและสมรรถนะความสามารถในทุกโอกาส ให้ผลประโยชน์ตอบแทนทีเป็น

ธรรมในอตัราทเีหมาะสม และจดัสวสัดกิารใหต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม  

๒. เพมิคุณค่าของบุคลากรใหเ้ป็นมอือาชพีในระดบัสากล โดยใหไ้ด้รบัการพฒันาอย่าง

ต่อเนือง สอดคลอ้ง กบัสถานการณ์ วสิยัทศัน์ และยุทธศาสตรข์ององคก์ร และสนับสนุนการทางานเป็น

ทมี  

๓. บริหารทรัพยากรบุคคลโดยมุ่งเน้นผลงาน เพือตอบสนองความต้องการชอบ

ประชาชน และเกดิประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  

๔. บรหิารทรพัยากรมนุษย์ดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยใชผ้ลงานและ

สมรรถนะความสามารถเป็นปัจจยัสาํคญัในการพจิารณาความดคีวามชอบ 

๕. เสริมสร้างบุคลากรให้มีคุณธรรม เสียสละ และอุทิศตนเพือองค์กร สังคม และ

ประเทศชาติ    โดยส่งเสรมิให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัติงานทีมีคุณธรรม 

สง่เสรมิกจิกรรมทางศาสนา ประเพณ ีและวฒันธรรมอนัดงีาม รวมทงัช่วยเหลอืกจิกรรมของสงัคม  

๖. เพมิประสิทธิภาพการทํางานด้วยการนําระบบ Key Performance Indicator (KPI) 

และระบบสมรรถนะ (Competency) มาใชเ้พอืประเมนิผลการปฏบิตังิาน  

สมรรถนะหลกั  ประกอบดว้ย  ๕  สมรรถนะ  คอื 

๑. มุ่งผลสมัฤทธ ิ

๒. การยดึมนัในความถูกตอ้งและจรยิธรรม 

๓. ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 

๔. การบรกิารเป็นเลศิ 

๕. การทํางานเป็นทมี 

สมรรถนะประจาํผู้บริหาร  ประกอบดว้ย  ๔  สมรรถนะ  คอื 

  ๑. การเป็นผูนํ้าในการเปลยีนแปลง 

  ๒.  ความสามารถในการเป็นผูนํ้า 

  ๓.  ความสามารถในการพฒันาคน 

  ๔.  การคดิเชงิกลยุทธ ์

  สมรรถนะประจาํสายงาน   

  ๑. การกํากบัตดิตามอย่างสมาํเสมอ 

  ๒. การแกไ้ขปัญหาอย่างมอือาชพี 

  ๓. การแกไ้ขปัญหาและการดาํเนินการเชงิรุก 

  ๔. การคน้หาและการบรหิารจดัการขอ้มลู 
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  ๕. การควบคุมและจดัการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค ์

  ๖. การคดิวเิคราะห ์

  ๗. การบรหิารความเสยีง 

  ๘. การบรหิารทรพัยากร 

  ๙. การมุ่งความปลอดภยัและการระวงัภยั 

  ๑๐. การยดึมนัในหลกัเกณฑ ์

  ๑๑. การวางแผนและการจดัการ 

  ๑๒. การวเิคราะหแ์ละบูรณาการ 

  ๑๓. การสรา้งใหเ้กดิการมสี่วนร่วมในทุกภาคสว่น 

  ๑๔. การสงัสมความรูแ้ละความเชยีวชาญในสายอาชพี 

  ๑๕. การใหค้วามรูแ้ละการสรา้งสายสมัพนัธ ์

  ๑๖. ความเขา้ใจผูอ้นืและตอบสนองอย่างสรา้งสรรค ์

  ๑๗. ความเขา้ใจพนืทแีละการเมอืงทอ้งถนิ 

  ๑๘. ความคดิสรา้งสรรค ์

  ๑๙. ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 

  ๒๐. จติสาํนึกและความรบัผดิชอบต่อสงิแวดลอ้ม 

  ๒๑. ศลิปะโน้มน้าวจงูใจ 

  ๒๒. สรา้งสรรคเ์พอืประโยชน์ทอ้งถนิ 

  * ทุกประเภททุกสายงานและระดบัตําแหน่ง อย่างน้อย ๓ สมรรถนะ  

  ความรู้ทีจาํเป็นในงาน  ประกอบดว้ย 

  ๑. ความรูท้จีําเป็นในงาน 

  ๒. ความรูเ้รอืงกฎหมาย 

  ๓. ความรูเ้รอืงเศรษฐกจิพอเพยีง 

  ๔. ความรูท้วัไปเรอืงชุมชน 

  ๕. ความรูเ้รอืงการจดัการความรู ้

  ๖. ความรูเ้รอืงการจดัการจดัทาํแผนปฏบิตักิารและแผนยุทธศาสตร ์

  ๗. ความรูเ้รอืงการตดิตามประเมนิผล 

  ๘. ความรูเ้รอืงระบบการจดัการองคก์าร 

  ๙. ความรูเ้รอืงการวเิคราะห์ผลกระทบต่าง ๆ เช่น EIA HIA ฯลฯ 

  ๑๐. ความรูเ้รอืงการทํางบการเงนิและงบประมาณ 

  ๑๑. ความรูเ้รอืง GFMIS 

  ๑๒. ความรูเ้รอืงการบรหิารความเสยีง 

  ๑๓. ความรูเ้รอืงบญัชแีละระบบบญัช ี

  ๑๔. ความรูเ้รอืงจดัซอืจดัจา้งและกฎระเบยีบพสัดุ 



~ 3 ~ 
 

  ๑๕. ความรูเ้รอืงการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

  ๑๖. ความรูเ้รอืงการพฒันาบุคลากร 

  ๑๗. ความรูเ้รอืงงานธุรการและงานสารบรรณ 

  ๑๘. ความรูเ้รอืงสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมในพนืท ี

  ๑๙. ความรูเ้รอืงสอืสาธารณะ 

  ๒๐. ความรูเ้รอืงการบรหิารจดัการ Hardware Software และ Network 

  ๒๑. ความรูเ้รอืงบรรณารกัษ์ 

  * ประเภทบรหิาร อย่างน้อยสายงานละ ๗ ดา้น 

    ประเภทอํานวยการ อย่างน้อยสายงานละ ๗ ดา้น 

    ประเภทวชิาการ อย่างน้อยสายงานละ ๕ ดา้น 

    ประเภททวัไป อย่างน้อยสายงานละ ๓ ดา้น 

  ทกัษะทีจาํเป็นในงาน  ประกอบดว้ย 

  ๑. ทกัษะการบรหิารขอ้มลู 

  ๒. ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์

  ๓. ทกัษะการประสานงาน  

๔. ทกัษะในการสบืสวน 

  ๕. ทกัษะการบรหิารโครงการ 

  ๖. ทกัษะในการสอืสาร การนําเสนอ และถ่ายทอดความรู ้

  ๗. ทกัษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 

  ๘. ทกัษะการเขยีนหนังสอืราชการ 

  ๙. ทกัษะการใชเ้ครอืงมอืและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร ์

  * ประเภทบรหิาร อย่างน้อยสายงานละ ๔ ดา้น 

    ประเภทอํานวยการ อย่างน้อยสายงานละ ๔ ดา้น 

    ประเภทวชิาการ อย่างน้อยสายงานละ ๓ ดา้น 

    ประเภททวัไป อย่างน้อยสายงานละ ๓ ดา้น 
 

ดังนัน จึงกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหา แต่งตัง เลือนระดับ การเลือนขนัเงินเดือน 

การพัฒนาบุคลากรแต่ละตําแหน่ง ซึงแต่ละตําแหน่งจะต้องได้คะแนนรวมไม่ตํากว่าร้อยละ ๖๐ 

ประกอบดว้ย 
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ปลดัเทศบาล 

 ๑) สมรรถนะหลกั 

  (๑) มุ่งผลสมัฤทธ ิ

  (๒) การยดึมนัในความถูกต้องและจรยิธรรม 

  (๓) ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 

  (๔) การบรกิารเป็นเลศิ 

  (๕) การทํางานเป็นทมี 

 ๒) สมรรถนะประจําผูบ้รหิาร 

  (๑) การเป็นผูนํ้าในการเปลยีนแปลง 

  (๒) ความสามารถในการเป็นผูนํ้า 

  (๓) ความสามารถในการพฒันาคน 

  (๔) ความคดิเชงิกลยุทธ์ 

 ๓) สมรรถนะประจาํสายงาน 

  (๑) การควบคุมและจดัการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค ์

(๒) การบรหิารความเสยีง 

(๓) การยดึใหม่ในหลกัเกณฑ ์

(๔) การวเิคราะหแ์ละบูรณาการ 

(๕) การสรา้งใหเ้กดิการมสี่วนร่วมในทุกภาคสว่น 

(๖) ความเขา้ใจผูอ้นืและตอบสนองอย่างสรา้งสรรค ์

(๗) ความเขา้ใจพนืทแีละการเมอืงทอ้งถนิ 

(๘) ความคดิสรา้งสรรค ์

(๙) จติสาํนึกและความรบัผดิชอบต่อสงิแวดลอ้ม 

(๑๐) สรา้งสรรคเ์พอืประโยชน์ทอ้งถนิ 

 ๔) ความรูท้จีาํเป็นในงาน 

  (๑) ความรูเ้รอืงกฎหมาย 

(๒) ความรูเ้รอืงเศรษฐกจิพอเพยีง 

(๓) ความรูท้วัไปเรอืงชุมชน 

(๔) ความรูเ้รอืงการจดัการความรู ้

(๕) ความรูเ้รอืงระบบการจดัการองคก์ร 

(๖) ความรูเ้รอืงการวเิคราะหผ์ลกระทบต่าง ๆ 
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(๗) ความรูเ้รอืงการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

(๘) ความรูเ้รอืงการพฒันาบุคลากร 

(๙) ความรูเ้รอืงสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบ 

(๑๐) ความรูเ้รอืงสอืสาธารณะ 

 ๕) ทกัษะทจีําเป็นในงาน 

(๑) ทกัษะการบรหิารขอ้มลู 

(๒) ทกัษะการประสานงาน 

(๓) ทกัษะการในการสบืสวน 

(๔) ทกัษะการบรหิารโครงการ 

(๕) ทกัษะในการสอืสาร การนําเสนอ และการถ่ายทอดความรู ้

 

รองปลดัเทศบาล 

 ๑) สมรรถนะหลกั 

  (๑) มุ่งผลสมัฤทธ ิ

  (๒) การยดึมนัในความถูกต้องและจรยิธรรม 

  (๓) ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 

  (๔) การบรกิารเป็นเลศิ 

  (๕) การทํางานเป็นทมี 

 ๒) สมรรถนะประจําผูบ้รหิาร 

  (๑) การเป็นผูนํ้าในการเปลยีนแปลง 

  (๒) ความสามารถในการเป็นผูนํ้า 

  (๓) ความสามารถในการพฒันาคน 

  (๔) ความคดิเชงิกลยุทธ์ 

 ๓) สมรรถนะประจาํสายงาน 

  (๑) การควบคุมและจดัการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค ์

(๒) การบรหิารความเสยีง 

(๓) การยดึใหม่ในหลกัเกณฑ ์

(๔) การวเิคราะหแ์ละบูรณาการ 

(๕) การสรา้งใหเ้กดิการมสี่วนร่วมในทุกภาคสว่น 

(๖) ความเขา้ใจผูอ้นืและตอบสนองอย่างสรา้งสรรค ์
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(๗) ความเขา้ใจพนืทแีละการเมอืงทอ้งถนิ 

(๘) ความคดิสรา้งสรรค ์

(๙) จติสาํนึกและความรบัผดิชอบต่อสงิแวดลอ้ม 

(๑๐) สรา้งสรรคเ์พอืประโยชน์ทอ้งถนิ 

 ๔) ความรูท้จีาํเป็นในงาน 

  (๑) ความรูเ้รอืงกฎหมาย 

(๒) ความรูเ้รอืงเศรษฐกจิพอเพยีง 

(๓) ความรูท้วัไปเรอืงชุมชน 

(๔) ความรูเ้รอืงการจดัการความรู ้

(๕) ความรูเ้รอืงระบบการจดัการองคก์ร 

(๖) ความรูเ้รอืงการวเิคราะหผ์ลกระทบต่าง ๆ 

(๗) ความรูเ้รอืงการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

(๘) ความรูเ้รอืงการพฒันาบุคลากร 

(๙) ความรูเ้รอืงสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบ 

(๑๐) ความรูเ้รอืงสอืสาธารณะ 

 ๕) ทกัษะทจีําเป็นในงาน 

(๑) ทกัษะการบรหิารขอ้มลู 

(๒) ทกัษะการประสานงาน 

(๓) ทกัษะการในการสบืสวน 

(๔) ทกัษะการบรหิารโครงการ 

(๕) ทกัษะในการสอืสาร การนําเสนอ และการถ่ายทอดความรู ้

 

หวัหน้าสํานักปลดัเทศบาล 

 ๑) สมรรถนะหลกั 

  (๑) มุ่งผลสมัฤทธ ิ

  (๒) การยดึมนัในความถูกต้องและจรยิธรรม 

  (๓) ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 

  (๔) การบรกิารเป็นเลศิ 

  (๕) การทํางานเป็นทมี 
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 ๒) สมรรถนะประจําผูบ้รหิาร 

  (๑) การเป็นผูนํ้าในการเปลยีนแปลง 

  (๒) ความสามารถในการเป็นผูนํ้า 

  (๓) ความสามารถในการพฒันาคน 

  (๔) ความคดิเชงิกลยุทธ์ 

 ๓) สมรรถนะประจาํสายงาน 

  (๑) การกํากบัตดิตามอย่างสมาํเสมอ 

(๒) การวางแผนและการจดัการ 

(๓) การวเิคราะหแ์ละบูรณาการ 

(๔) การสรา้งใหเ้กดิการมสีว่นร่วมในทุกภาคสว่น 

(๕) การใหค้วามรูแ้ละการสรา้งสายสมัพนัธ ์

(๖) ความเขา้ใจพนืทแีละการเมอืงทอ้งถนิ 

(๗) ศลิปะการโน้มน้าวจูงใจ 

(๘) สรา้งสรรคเ์พอืประโยชน์ทอ้งถนิ 

 ๔) ความรูท้จีาํเป็นในงาน 

  (๑) ความรูเ้รอืงกฎหมาย 

(๒) ความรูเ้รอืงเศรษฐกจิพอเพยีง 

(๓) ความรูเ้รอืงการตดิตามประเมนิผล 

(๔) ความรูเ้รอืงระบบการจดัการองคก์ร 

(๕) ความรูเ้รอืงการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

(๖) ความรูเ้รอืงการพฒันาบุคลากร 

(๗) ความรูเ้รอืงงานธุรการและงานสารบรรณ 

(๘) ความรูเ้รอืงสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบ 

(๙) ความรูเ้รอืงสอืสาธารณะ 

 ๕) ทกัษะทจีําเป็นในงาน 

(๑) ทกัษะการบรหิารขอ้มลู 

(๒) ทกัษะการประสานงาน 

(๓) ทกัษะการบรหิารโครงการ 

(๔) ทกัษะในการสอืสาร การนําเสนอ และการถ่ายทอดความรู ้
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หวัหน้าฝ่ายอํานวยการ 

 ๑) สมรรถนะหลกั 

  (๑) มุ่งผลสมัฤทธ ิ

  (๒) การยดึมนัในความถูกต้องและจรยิธรรม 

  (๓) ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 

  (๔) การบรกิารเป็นเลศิ 

  (๕) การทํางานเป็นทมี 

 ๒) สมรรถนะประจําผูบ้รหิาร 

  (๑) การเป็นผูนํ้าในการเปลยีนแปลง 

  (๒) ความสามารถในการเป็นผูนํ้า 

  (๓) ความสามารถในการพฒันาคน 

  (๔) ความคดิเชงิกลยุทธ์ 

 ๓) สมรรถนะประจาํสายงาน 

  (๑) การกํากบัตดิตามอย่างสมาํเสมอ 

(๒) การแกไ้ขปัญหาอย่างมอือาชพี 

(๓) การยดึมนัในหลกัเกณฑ ์

(๔) การใหค้วามรูแ้ละการสรา้งสายสมัพนัธ ์

(๕) ศลิปะโน้มน้าวจงูใจ 

 ๔) ความรูท้จีาํเป็นในงาน 

  (๑) ความรูท้จีําเป็นในงาน 

  (๒) ความรูเ้รอืงกฎหมาย 

(๓) ความรูเ้รอืงเศรษฐกจิพอเพยีง 

(๔) ความรูเ้รอืงการบรหิารความเสยีง 

(๕) ความรูเ้รอืงการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

(๖) ความรูเ้รอืงการพฒันาบุคลากร 

(๗) ความรูเ้รอืงสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมพนืท ี

 ๕) ทกัษะทจีําเป็นในงาน 

(๑) ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์

(๒) ทกัษะการประสานงาน 

(๓) ทกัษะการบรหิารโครงการ 
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(๔) ทกัษะในการสบืสวน 

(๕) ทกัษะในการสอืสาร การนําเสนอ และการถ่ายทอดความรู ้

 

นักทวีเิคราะหน์โยบายและแผน 

 ๑) สมรรถนะหลกั 

  (๑) มุ่งผลสมัฤทธ ิ

  (๒) การยดึมนัในความถูกต้องและจรยิธรรม 

  (๓) ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 

  (๔) การบรกิารเป็นเลศิ 

  (๕) การทํางานเป็นทมี 

 ๒) สมรรถนะประจําสายงาน 

  (๑) การคดิวเิคราะห ์

(๒) การการวางแผนและการจดัการ 

(๓) การการวเิคราะหแ์ละบูรณาการ 

(๔) การความเขา้ใจพนืทแีละการเมอืงทอ้งถนิ 

(๕) ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 

(๖) สรา้งสรรคเ์พอืประโยชน์ทอ้งถนิ 

 ๓) ความรูท้จีาํเป็นในงาน 

  (๑) ความรูท้จีําเป็นในงาน 

(๒) ความรูเ้รอืงเศรษฐกจิพอเพยีง 

(๓) ความรูท้วัไปเรอืงชุมชน 

(๔) ความรูเ้รอืงการจดัทําแผนปฏบิตักิารและแผนยุทธศาสตร ์

(๕) ความรูเ้รอืงการตดิตามและประเมนิผล 

(๖) ความรูเ้รอืงสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมพนืท ี

(๗) ความรูเ้รอืงงานธุรการและสารบรรณ 

 ๔) ทกัษะทจีําเป็นในงาน 

๑) ทกัษะการบรหิารขอ้มลู 

๒) ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์

๓) ทกัษะการประสานงาน 

๔) ทกัษะในการสอืสาร การนําเสนอ และการถ่ายทอดความรู ้
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นิตกิร 

๑) สมรรถนะหลกั 

  (๑) มุ่งผลสมัฤทธ ิ

  (๒) การยดึมนัในความถูกต้องและจรยิธรรม 

  (๓) ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 

  (๔) การบรกิารเป็นเลศิ 

  (๕) การทํางานเป็นทมี  

๒) สมรรถนะประจําสายงาน 

  (๑) การคดิวเิคราะห ์

(๒) การยดึมนัในหลกัเกณฑ ์

(๓) การสงัสมความรูแ้ละความเชยีวชาญในสายอาชพี 

(๔) ความเขา้ใจพนืทแีละการเมอืงทอ้งถนิ 

(๕) ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  

๓) ความรูท้จีาํเป็นในงาน 

(๑) ความรูท้จีําเป็นในงาน 

(๒) ความรูเ้รอืงกฎหมาย 

(๓) ความรูเ้รอืงเศรษฐกจิพอเพยีง 

(๔) ความรูท้วัไปเรอืงชุมชน 

(๕) ความรูเ้รอืงการจดัการความรู ้

(๖) ความรูเ้รอืงการบรหิารความเสยีง 

๔) ทกัษะทจีําเป็นในงาน 

(๑) ทกัษะการบรหิารขอ้มลู 

(๒) ทกัษะในการสบืสวน 

(๓) ทกัษะในการสอืสาร การนําเสนอ และการถ่ายทอดความรู ้

(๔) ทกัษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 

 
 

นักทรพัยากรบุคคล 

๑) สมรรถนะหลกั 

  (๑) มุ่งผลสมัฤทธ ิ

  (๒) การยดึมนัในความถูกต้องและจรยิธรรม 
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  (๓) ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 

  (๔) การบรกิารเป็นเลศิ 

  (๕) การทํางานเป็นทมี  

๒) สมรรถนะประจําสายงาน 

  (๑) การแกไ้ขปัญหาอย่างมอือาชพี 

(๒) การยดึมนัในหลกัเกณฑ ์

(๓) การสงัสมความรูแ้ละความเชยีวชาญในสายอาชพี 

(๔) ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตอ้งของงาน   

๓) ความรูท้จีาํเป็นในงาน 

(๑) ความรูท้จีําเป็นในงาน 

(๒) ความรูเ้รอืงกฎหมาย 

(๓) ความรูเ้รอืงเศรษฐกจิพอเพยีง 

(๔) ความรูเ้รอืงการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

(๕) ความรูเ้รอืงการพฒันาบุคลากร 

๔) ทกัษะทจีําเป็นในงาน 

(๑) ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์

(๒) ทกัษะการประสานงาน 

(๓) ทกัษะในการสบืสวน 

 
 

นักจดัการงานทวัไป 

๑) สมรรถนะหลกั 

  (๑) มุ่งผลสมัฤทธ ิ

  (๒) การยดึมนัในความถูกต้องและจรยิธรรม 

  (๓) ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 

  (๔) การบรกิารเป็นเลศิ 

  (๕) การทํางานเป็นทมี  

๒) สมรรถนะประจําสายงาน 

  (๑) การแกไ้ขปัญหาและการดําเนินการเชงิรุก 

(๒) การควบคุมและจดัการสถานการณ์อย่างสรา้งสรรค ์

(๓) การบรหิารทรพัยากร 
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(๔) การวางแผนและการจดัการ 

(๕) ความคดิสรา้งสรรค ์

(๖) สรา้งสรรคเ์พอืประโยชน์ทอ้งถนิ 

 ๓) ความรูท้จีาํเป็นในงาน 

(๑) ความรูท้จีําเป็นในงาน 

(๒) ความรูเ้รอืงเศรษฐกจิพอเพยีง 

(๓) ความรูท้วัไปเรอืงชุมชน 

(๔) ความรูเ้รอืงการวเิคราะหผ์ลกระทบต่างๆ เช่น EIA HIA ฯลฯ 

(๕) ความรูเ้รอืงการบรหิารความเสยีง 

(๖) ความรูเ้รอืงสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมพนืท ี

๔) ทกัษะทจีําเป็นในงาน 

(๑) ทกัษะการบรหิารขอ้มลู 

(๒) ทกัษะการประสานงาน 

(๓) ทกัษะการบรหิารโครงการ 

(๔) ทกัษะในการสอืสาร การนําเสนอ และการถ่ายทอดความรู ้

 

เจา้พนักงานธุรการ 

๑) สมรรถนะหลกั 

  (๑) มุ่งผลสมัฤทธ ิ

  (๒) การยดึมนัในความถูกต้องและจรยิธรรม 

  (๓) ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 

  (๔) การบรกิารเป็นเลศิ 

  (๕) การทํางานเป็นทมี  

๒) สมรรถนะประจําสายงาน 

  (๑) การคน้หาและการบรหิารจดัการขอ้มลู 

(๒) การบรหิารทรพัยากร 

(๓) ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตอ้งของงาน   

๓) ความรูท้จีาํเป็นในงาน 

(๑) ความรูท้จีําเป็นในงาน 

(๒) ความรูเ้รอืงเศรษฐกจิพอเพยีง 
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(๓) ความรูเ้รอืงงานธุรการและสารบรรณ 

(๔) ความรูเ้รอืงบรรณารกัษ์ 

๔) ทกัษะทจีําเป็นในงาน 

(๑) ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์

(๒) ทกัษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 

(๓) ทกัษะการเขยีนหนงัสอืราชการ 

 

นักพฒันาชุมชน 

๑) สมรรถนะหลกั 

  (๑) มุ่งผลสมัฤทธ ิ

  (๒) การยดึมนัในความถูกต้องและจรยิธรรม 

  (๓) ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 

  (๔) การบรกิารเป็นเลศิ 

  (๕) การทํางานเป็นทมี  

๒) สมรรถนะประจําสายงาน 

  (๑) การแกไ้ขปัญหาและการดําเนินการเชงิรุก 

(๒) การยดึมนัในหลกัเกณฑ ์

(๓) การวางแผนและการจดัการ 

(๔) การสรา้งใหเ้กดิการมสีว่นร่วมในทุกภาคสว่น 

(๕) ความเขา้ใจพนืทแีละการเมอืงทอ้งถนิ 

(๖) ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตอ้งของงาน 

๓) ความรูท้จีาํเป็นในงาน 

(๑) ความรูท้จีําเป็นในงาน 

(๒) ความรูเ้รอืงเศรษฐกจิพอเพยีง 

(๓) ความรูท้วัไปเรอืงชุมชน 

(๔) ความรูเ้รอืงการตดิตามและประเมนิผล 

(๕) ความรูเ้รอืงสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมพนืท ี

(๖) ความรูเ้รอืงสอืสารสาธารณะ 

๔) ทกัษะทจีําเป็นในงาน 

(๑) ทกัษะการบรหิารขอ้มลู 



~ 14 ~ 
 

(๒) ทกัษะการประสานงาน 

(๓) ทกัษะการบรหิารโครงการ 

(๔) ทกัษะในการสอืสาร การนําเสนอ และการถ่ายทอดความรู ้

 

ผูอ้ํานวยการกองคลงั 

 ๑) สมรรถนะหลกั 

  (๑) มุ่งผลสมัฤทธ ิ

  (๒) การยดึมนัในความถูกต้องและจรยิธรรม 

  (๓) ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 

  (๔) การบรกิารเป็นเลศิ 

  (๕) การทํางานเป็นทมี 

 ๒) สมรรถนะประจําผูบ้รหิาร 

  (๑) การเป็นผูนํ้าในการเปลยีนแปลง 

  (๒) ความสามารถในการเป็นผูนํ้า 

  (๓) ความสามารถในการพฒันาคน 

  (๔) ความคดิเชงิกลยุทธ์ 

 ๓) สมรรถนะประจาํสายงาน 

  (๑) การกํากบัตดิตามอย่างสมาํเสมอ 

(๒) การวางแผนและการจดัการ 

(๓) การวเิคราะหแ์ละบูรณาการ 

(๔) การสรา้งใหเ้กดิการมสีว่นร่วมในทุกภาคสว่น 

(๕) การใหค้วามรูแ้ละการสรา้งสายสมัพนัธ ์

(๖) ความเขา้ใจพนืทแีละการเมอืงทอ้งถนิ 

๗) ศลิปะการโน้มน้าวจูงใจ 

๘) สรา้งสรรคเ์พอืประโยชน์ทอ้งถนิ 

๔) ความรูท้จีาํเป็นในงาน 

(๑) ความรูท้จีําเป็นในงาน 

  (๒) ความรูเ้รอืงกฎหมาย 

(๓) ความรูเ้รอืงเศรษฐกจิพอเพยีง 

(๓) ความรูเ้รอืงการทํางบการเงนิ และงบประมาณ 
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(๔) ความรูเ้รอืง GFMIS 

(๕) ความรูเ้รอืงการบรหิารความเสยีง 

(๖) ความรูเ้รอืงบญัชแีละระบบบญัช ี

(๗) ความรูเ้รอืงจดัซอืจดัจา้งและกฎระเบยีบพสัดุ  

 ๕) ทกัษะทจีําเป็นในงาน 

(๑) ทกัษะการบรหิารขอ้มลู 

(๒) ทกัษะการประสานงาน 

(๓) ทกัษะการบรหิารโครงการ 

(๔) ทกัษะในการสอืสาร การนําเสนอ และการถ่ายทอดความรู ้

 

นักวชิาการคลงั 

 ๑) สมรรถนะหลกั 

  (๑) มุ่งผลสมัฤทธ ิ

  (๒) การยดึมนัในความถูกต้องและจรยิธรรม 

  (๓) ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 

  (๔) การบรกิารเป็นเลศิ 

  (๕) การทํางานเป็นทมี 

 ๒) สมรรถนะประจําสายงาน 

  (๑) การยดึมนัในหลกัเกณฑ ์

  (๒) การสงัสมความรูแ้ละความเชยีวชาญในสายอาชพี 

(๓) ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตอ้งของงาน 

๓) ความรูท้จีาํเป็นในงาน 

(๑) ความรูท้จีําเป็นในงาน 

  (๒) ความรูเ้รอืงเศรษฐกจิพอเพยีง 

(๓) ความรูเ้รอืง GFMIS 

(๔) ความรูเ้รอืงบญัชแีละระบบบญัช ี

(๕) ความรูเ้รอืงจดัซอืจดัจา้งและกฎระเบยีบพสัดุ  

 ๔) ทกัษะทจีําเป็นในงาน 

(๑) ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์

(๒) ทกัษะการประสานงาน 
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(๓) ทกัษะในการสอืสาร การนําเสนอ และการถ่ายทอดความรู ้

 
 

เจา้พนักงานการเงนิและบญัช ี

 ๑) สมรรถนะหลกั 

  (๑) มุ่งผลสมัฤทธ ิ

  (๒) การยดึมนัในความถูกต้องและจรยิธรรม 

  (๓) ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 

  (๔) การบรกิารเป็นเลศิ 

  (๕) การทํางานเป็นทมี 

 ๒) สมรรถนะประจําสายงาน 

  (๑) การยดึมนัในหลกัเกณฑ ์

  (๒) การสงัสมความรูแ้ละความเชยีวชาญในสายอาชพี 

(๓) ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตอ้งของงาน 

๓) ความรูท้จีาํเป็นในงาน 

(๑) ความรูเ้รอืงการทาํงบการเงนิ และงบประมาณ 

(๒) ความรูเ้รอืง GFMIS 

(๓) ความรูเ้รอืงบญัชแีละระบบบญัช ี

(๔) ความรูเ้รอืงจดัซอืจดัจา้งและกฎระเบยีบพสัดุ  

 ๔) ทกัษะทจีําเป็นในงาน 

(๑) ทกัษะการบรหิารขอ้มลู 

(๒) ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์

(๓) ทกัษะการประสานงาน 

 
 

นักวชิาการเงนิและบญัช ี

 ๑) สมรรถนะหลกั 

  (๑) มุ่งผลสมัฤทธ ิ

  (๒) การยดึมนัในความถูกต้องและจรยิธรรม 

  (๓) ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 

  (๔) การบรกิารเป็นเลศิ 
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  (๕) การทํางานเป็นทมี 

 ๒) สมรรถนะประจําสายงาน 

  (๑) การยดึมนัในหลกัเกณฑ ์

  (๒) การสงัสมความรูแ้ละความเชยีวชาญในสายอาชพี 

(๓) ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตอ้งของงาน 

๓) ความรูท้จีาํเป็นในงาน 

(๑) ความรูท้จีําเป็นในงาน 

  (๒) ความรูเ้รอืงเศรษฐกจิพอเพยีง 

(๓) ความรูเ้รอืง GFMIS 

(๔) ความรูเ้รอืงบญัชแีละระบบบญัช ี

(๕) ความรูเ้รอืงจดัซอืจดัจา้งและกฎระเบยีบพสัดุ  

 ๔) ทกัษะทจีําเป็นในงาน 

(๑) ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์

(๒) ทกัษะการประสานงาน 

(๓) ทกัษะในการสอืสาร การนําเสนอ และการถ่ายทอดความรู ้

 
 

นักวชิาการจดัเกบ็รายได ้

 ๑.๑ สมรรถนะหลกั 

  ๑) มุ่งผลสมัฤทธ ิ

  ๒) การยดึมนัในความถูกต้องและจรยิธรรม 

  ๓) ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 

  ๔) การบรกิารเป็นเลศิ 

  ๕) การทํางานเป็นทมี 

 ๑.๒ สมรรถนะประจําสายงาน 

  ๑) การกํากบัตดิตามอย่างสมาํเสมอ 

  ๒) การแกไ้ขปัญหาอย่างมอือาชพี 

๓) ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 

๑.๓ ความรูท้จีําเป็นในงาน 

๑) ความรูท้จีําเป็นในงาน 

๒) ความรูเ้รอืงกฎหมาย 
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  ๓) ความรูเ้รอืงเศรษฐกจิพอเพยีง 

๔) ความรูท้วัไปเรอืงชุมชน 

๕) ความรูเ้รอืงการบรหิารจดัการ Hardware Software และ Network 

 ๑.๔ ทกัษะทจีาํเป็นในงาน 

๑) ทกัษะการบรหิารขอ้มลู 

๒) ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์

๓) ทกัษะในการสอืสาร การนําเสนอ และการถ่ายทอดความรู ้

 

นักวชิาการพสัดุ 

 ๑.๑ สมรรถนะหลกั 

  ๑) มุ่งผลสมัฤทธ ิ

  ๒) การยดึมนัในความถูกต้องและจรยิธรรม 

๓) ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 

  ๔) การบรกิารเป็นเลศิ 

  ๕) การทํางานเป็นทมี 

 ๑.๒ สมรรถนะประจําสายงาน 

  ๑) การบรหิารทรพัยากร 

  ๒) ความละเอยีดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 

๓) สรา้งสรรคเ์พอืประโยชน์ทอ้งถนิ 

๑.๓ ความรูท้จีําเป็นในงาน 

๑) ความรูท้จีําเป็นในงาน 

๒) ความรูเ้รอืงเศรษฐกจิพอเพยีง 

๓) การวางแผนและการจดัการ 

๔) การวเิคราะหแ์ละบูรณาการ 

๕) ความรูเ้รอืงบญัชแีละระบบบญัช ี

๖) ความรูเ้รอืงจดัซอืจดัจา้งและกฎระเบยีบพสัดุ 

 ๑.๔ ทกัษะทจีาํเป็นในงาน 

๑) ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์

๒) ทกัษะการประสานงาน 

๓) ทกัษะการบรหิารโครงการ 
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ผูอ้ํานวยการกองช่าง 

๑) สมรรถนะหลกั 

  (๑) มุ่งผลสมัฤทธ ิ

  (๒) การยดึมนัในความถูกต้องและจรยิธรรม 

  (๓) ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 

  (๔) การบรกิารเป็นเลศิ 

  (๕) การทํางานเป็นทมี  

 ๒) สมรรถนะประจําผูบ้รหิาร 

  (๑) การเป็นผูนํ้าในการเปลยีนแปลง 

  (๒) ความสามารถในการเป็นผูนํ้า 

  (๓) ความสามารถในการพฒันาคน 

  (๔) ความคดิเชงิกลยุทธ์ 

 ๓) สมรรถนะประจาํสายงาน 

  (๑) การกํากบัตดิตามอย่างสมาํเสมอ 

(๒) การวางแผนและการจดัการ 

(๓) การวเิคราะหแ์ละบูรณาการ 

(๔) การสรา้งใหเ้กดิการมสีว่นร่วมในทุกภาคสว่น 

(๕) การใหค้วามรูแ้ละการสรา้งสายสมัพนัธ ์

(๖) ความเขา้ใจพนืทแีละการเมอืงทอ้งถนิ 

(๗) ศลิปะการโน้มน้าวจูงใจ 

(๘) สรา้งสรรคเ์พอืประโยชน์ทอ้งถนิ 

๔) ความรูท้จีาํเป็นในงาน 

(๑) ความรูเ้รอืงกฎหมาย 

(๒) ความรูเ้รอืงเศรษฐกจิพอเพยีง 

(๓) ความรูท้วัไปเรอืงชุมชน 

(๔) ความรูเ้รอืงการบรหิารความเสยีง 

(๕) ความรูเ้รอืงสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมพนืท ี

(๖) ความรูเ้รอืงสอืสารสาธารณะ 

(๗) ความรูเ้รอืงบรรณารกัษ์ 
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๕) ทกัษะทจีําเป็นในงาน 

(๑) ทกัษะการประสานงาน 

(๒) ทกัษะในการสอืสาร  การนําเสนอ  และการถ่ายทอดความรู ้

(๓) ทกัษะการใชเ้ครอืงมอืและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร ์

 

นายช่างโยธา 

๑) สมรรถนะหลกั 

  (๑) มุ่งผลสมัฤทธ ิ

  (๒) การยดึมนัในความถูกต้องและจรยิธรรม 

  (๓) ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 

  (๔) การบรกิารเป็นเลศิ 

  (๕) การทํางานเป็นทมี  

๒) สมรรถนะประจําสายงาน 

  (๑) การแกไ้ขปัญหาอย่างมอือาชพี 

(๒) การสงัสมความรูแ้ละความเชยีวชาญในสายอาชพี 

(๓)ความเขา้ใจพนืทแีละการเมอืงทอ้งถนิ 

(๔) ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตอ้งของงาน   

๓) ความรูท้จีาํเป็นในงาน 

(๑) ความรูท้จีําเป็นในงาน 

(๒) ความรูเ้รอืงกฎหมาย 

(๓) ความรูเ้รอืงเศรษฐกจิพอเพยีง 

(๔) ความรูท้วัไปเรอืงชุมชน 

๔) ทกัษะทจีําเป็นในงาน 

(๑) ทกัษะการประสานงาน 

(๒) ทกัษะในการสอืสาร  การนําเสนอ  และการถ่ายทอดความรู ้

(๓) ทกัษะการใชเ้ครอืงมอืและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร ์
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นายช่างไฟฟ้า 

๑) สมรรถนะหลกั 

  (๑) มุ่งผลสมัฤทธ ิ

  (๒) การยดึมนัในความถูกต้องและจรยิธรรม 

  (๓) ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 

  (๔) การบรกิารเป็นเลศิ 

  (๕) การทํางานเป็นทมี  

๒) สมรรถนะประจําสายงาน 

  (๑) การแกไ้ขปัญหาอย่างมอือาชพี 

(๒) การสงัสมความรูแ้ละความเชยีวชาญในสายอาชพี 

(๓)ความเขา้ใจพนืทแีละการเมอืงทอ้งถนิ 

(๔) ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตอ้งของงาน   

๓) ความรูท้จีาํเป็นในงาน 

(๑) ความรูท้จีําเป็นในงาน 

(๒) ความรูเ้รอืงเศรษฐกจิพอเพยีง 

(๓) ความรูท้วัไปเรอืงชุมชน 

(๔) ความรูเ้รอืงสอืสารสาธารณะ 

๔) ทกัษะทจีําเป็นในงาน 

(๑) ทกัษะการประสานงาน 

(๒) ทกัษะในการสอืสาร  การนําเสนอ  และการถ่ายทอดความรู ้

(๓) ทกัษะการใชเ้ครอืงมอืและอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร ์

 

ผูอ้ํานวยการกองการศกึษา 

๑) สมรรถนะหลกั 

  (๑) มุ่งผลสมัฤทธ ิ

  (๒) การยดึมนัในความถูกต้องและจรยิธรรม 

  (๓) ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 

  (๔) การบรกิารเป็นเลศิ 

  (๕) การทํางานเป็นทมี  
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 ๒) สมรรถนะประจําผูบ้รหิาร 

  (๑) การเป็นผูนํ้าในการเปลยีนแปลง 

  (๒) ความสามารถในการเป็นผูนํ้า 

  (๓) ความสามารถในการพฒันาคน 

  (๔) ความคดิเชงิกลยุทธ์ 

 ๓) สมรรถนะประจาํสายงาน 

  (๑) การกํากบัตดิตามอย่างสมาํเสมอ 

(๒) การวางแผนและการจดัการ 

(๓) การวเิคราะหแ์ละบูรณาการ 

(๔) การสรา้งใหเ้กดิการมสีว่นร่วมในทุกภาคสว่น 

(๕) การใหค้วามรูแ้ละการสรา้งสายสมัพนัธ ์

(๖) ความเขา้ใจพนืทแีละการเมอืงทอ้งถนิ 

(๗) ศลิปะการโน้มน้าวจูงใจ 

(๘) สรา้งสรรคเ์พอืประโยชน์ทอ้งถนิ 

๔) ความรูท้จีาํเป็นในงาน 

(๑) ความรูท้จีําเป็นในงาน 

(๒) ความรูเ้รอืงเศรษฐกจิพอเพยีง 

(๓) ความรูเ้รอืงทวัไปเรอืงชุมชน 

(๔) ความรูเ้รอืงการจดัการความรู ้

(๕) ความรูเ้รอืงการตดิตามและประเมนิผล 

(๖) ความรูเ้รอืงการบรหิารความเสยีง 

(๗) ความรูเ้รอืงการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

(๘) ความรูเ้รอืงบรรณารกัษ์ 

๕) ทกัษะทจีําเป็นในงาน 

(๑) ทกัษะการบรหิารขอ้มลู 

(๒) ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์

(๓) ทกัษะการประสานงาน 

(๔) ทกัษะในการสอืสาร  การนําเสนอ  และถ่ายทอดความรู ้
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นักวชิาการศกึษา 

๑) สมรรถนะหลกั 

  (๑) มุ่งผลสมัฤทธ ิ

  (๒) การยดึมนัในความถูกต้องและจรยิธรรม 

  (๓) ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 

  (๔) การบรกิารเป็นเลศิ 

  (๕) การทํางานเป็นทมี  

๒) สมรรถนะประจําสายงาน 

  (๑) การคดิวเิคราะห ์

(๒) การวางแผนและการจดัการ 

(๓) การใหค้วามรูแ้ละการสรา้งสายสมัพนัธ์   

๓) ความรูท้จีาํเป็นในงาน 

(๑) ความรูท้จีําเป็นในงาน 

(๒) ความรูเ้รอืงเศรษฐกจิพอเพยีง 

(๓) ความรูเ้รอืงทวัไปเรอืงชุมชน 

(๔) ความรูเ้รอืงการจดัการความรู ้

(๕) ความรูเ้รอืงสอืสารสาธารณะ 

(๖) ความรูเ้รอืงบรรณารกัษ์ 

๔) ทกัษะทจีําเป็นในงาน 

(๑) ทกัษะการบรหิารขอ้มลู 

(๒) ทกัษะการบรหิารโครงการ 

(๓) ทกัษะในการสอืสาร  การนําเสนอ  และถ่ายทอดความรู ้

 

เจา้หน้าทตีรวจสอบภายใน 

๑) สมรรถนะหลกั 

  (๑) มุ่งผลสมัฤทธ ิ

  (๒) การยดึมนัในความถูกต้องและจรยิธรรม 

  (๓) ความเขา้ใจในองคก์รและระบบงาน 

  (๔) การบรกิารเป็นเลศิ 

  (๕) การทํางานเป็นทมี  
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๒) สมรรถนะประจําสายงาน 

  (๑) การคน้หาขอ้มลูและและการบรหิารจดัการขอ้มูล 

(๒) การการวเิคราะห ์

(๓) การบรหิารความเสยีง 

(๔) ความยดึมนัในหลกัเกณฑ ์

(๕) การใหค้วามรูแ้ละการสรา้งสายสมัพนัธ ์

(๖) ความละเอยีดรอบคอบและความถูกตอ้งของงาน   

๓) ความรูท้จีาํเป็นในงาน 

(๑) ความรูท้จีําเป็นในงาน 

(๒) ความรูเ้รอืงกฎหมาย 

(๓) ความรูเ้รอืงเศรษฐกจิพอเพยีง 

(๔) ความรูเ้รอืงการตดิตามและประเมนิผล 

(๕) ความรูเ้รอืงการทํางบการเงนิและงบประมาณ 

(๖) ความรูเ้รอืง GFMIS 

(๗) ความรูเ้รอืงการบรหิารความเสยีง 

(๘) ความรูเ้รอืงบญัชแีละระบบบญัช ี

(๙) ความรูเ้รอืงจดัซอืจดัจา้งและกฎระเบยีบพสัดุ 

(๑๐) ความรูเ้รอืงธุรการและงานสารบรรณ 

๔) ทกัษะทจีําเป็นในงาน 

(๑) ทกัษะการบรหิารขอ้มลู 

(๒) ทกัษะในการสบืสวน 

(๓) ทกัษะการเขยีนรายงานและสรุปรายงาน 


