














มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   บริหำรทຌองถิไน    
 

สายงาน     บริหำรงำนทຌองถิไน 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนประจ ำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน          
฿นฐำนะปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละรองปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ซึไงลักษณะงำนกีไยวกับ    
กำรปฏิบัติตำมนยบำยของผนงำน ทีไสภำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  นำยกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  
หรือคณะผูຌบริหำรองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ป็นผูຌก ำหนด฿หຌสอดคลຌองกับกฎหมำย นยบำยของรัฐบำล ละ
ผนพัฒนำศรษฐกิจละสังคมของประทศ ฿หຌค ำปรึกษำ ละสนอควำมหในตอนำยกองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน คณะผูຌบริหำรองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือผูຌวำรำชกำรจังหวัด หรือหนวยงำนทีไกีไยวขຌองกับงำน
ภำย฿นหนຌำทีไละควำมรับผิดชอบ ปกครองบังคับบัญชำขຌำรำรำชกำร ลูกจຌำง ละพนักงำนจຌำง฿นองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนนัๅน โ ทัๅงหมด รับผิดชอบงำนประจ ำทัไวเปขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทัๅงหมด 
ปฏิบัติงำนกีไยวกับกำรพิจำรณำท ำควำมหใน สรุปรำยงำน สนอนะ ละด ำนินกำรกีไยวกับกำรอนุญำตตำง โ  
ทีไป็นอ ำนำจหนຌำทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน กำรจัดตัๅง ยุบหรือปลีไยนปลงขตองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน กำรป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย กำรพัฒนำ  สงสริมอำชีพ กำรทะบียนละบัตร กำรศึกษำ     
กำรลือกตัๅง งำนลขำนุกำรสภำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักบริหำรงำนทຌองถิไน   ระดับตຌน 
   นักบริหำรงำนทຌองถิไน   ระดับกลำง 
   นักบริหำรงำนทຌองถิไน   ระดับสูง 
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ต าหนงประภท   บริหำรทຌองถิไน 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนทຌองถิไน 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนทຌองถิไน 
 

ระดับต าหนง    ระดับตຌน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  บริหำรงำน฿นฐำนะปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนขนำดลใกหรือรองปลัดองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน ทีไมีลักษณะงำนบริหำรงำนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละดຌำนกฎหมำยกีไยวกับกำรวำงผน 
บริหำรจัดกำร อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร มอบหมำย ก ำกับดูล ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จ กຌปัญหำ
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ทีไมีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ ควำมยำกละคุณภำพของงำนสูง 
ดยควบคุมหนวยงำนหลำยหนวยงำนละปกครองผูຌอยู฿ตຌบังคับบัญชำจ ำนวนมำกพอสมควร ละปฏิบัติหนຌำทีไ
อืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน  
1.1 รวมก ำหนดนวทำงกำรด ำนินงำน ฿หຌสอดคลຌองกับทิศทำง นยบำย ยุทธศำสตร์ 

ควำมคำดหวังละป้ำหมำยควำมส ำรใจขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  พืไอผลักดัน฿หຌกิดกำรปลีไยนปลง
ทัๅง฿นดຌำนประสิทธิภำพละประสิทธิผลของ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.2 รวมวำงผน฿นกำรจัดท ำผนยุทธศำสตร์ละผนพัฒนำ องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน ขຌอบัญญัติตำงโ พืไอป็นกำรพัฒนำทຌองถิไน 

1.3 บริหำรจัดกำร฿หຌกิดกำรมีสวนรวมของประชำชน฿นกำรท ำผนพัฒนำองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซืๅอจัดจຌำง กำรประมินผลงำน กำรปຂดผยขຌอมูลละกำร
ตรวจสอบงำนพืไอ฿หຌกิดกำรจัดผนพัฒนำพืๅนทีไทีไมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.4 วำงผนนวทำงกำรพัฒนำระบบงำน กำรปรับกลเกวิธีบริหำรงำน กำรก ำหนด
นวทำงกำรจัดสรรละกำร฿ชຌทรัพยำกรหรืองบประมำณตำมทีไเดຌรับมอบหมำย ตลอดจนนวทำงปรับปรุง
กฎกณฑ์ มำตรกำร มำตรฐำน฿นรืไองตำงโ ฿นทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรบริหำรกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ
สูงสุดทันตอกำรปลีไยนปลงทำงสังคม ศรษฐกิจ กำรมือง ละควำมตຌองกำรของประชำชน฿นทຌองถิไน 

1.5 ติดตำม รงรัด กำรด ำนินงำน฿หຌป็นเปตำมทิศทำง นวนยบำย กลยุทธ์ 
ผนงำน ครงกำร พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

1.6 วำงผนกำรปฏิบัติงำน฿หຌป็นเปตำมขัๅนตอนละน ำนยบำยของผูຌบริหำรเป
ปฏิบัติ  พืไอ฿หຌงำนสัมฤทธิ์ผลตำมวัตถุประสงค์ 

1.7 ฿หຌค ำปรึกษำละสนอควำมหในกีไยวกับผนงำนกำรด ำนินกำรตำง โ ฿หຌกับ
ผูຌบริหำรองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน    

 
 
 
 
 



 
2. ดຌานบริหารงาน 

2.1 ชวยสัไงรำชกำร มอบหมำย อ ำนวยกำร ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงกຌเข 
ตัดสิน฿จ กຌปัญหำ ประมินผลกำรปฏิบัติงำน ละ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำกำรปฏิบัติรำชกำร พีไอ฿หຌผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนก ำหนดเวຌ 

2.2 ชวยปรับปรุงนวทำง มำตรฐำน ระบบงำน กฎ ระบียบ ขຌอบังคับ หลักกณฑ์
ละวิธีกำรปฏิบัติ฿นรืไองตำงโ พืไอกำรปฏิบัติรำชกำรทีไมีประสิทธิภำพละประสิทธิผล ทันตอกำรปลีไยนปลง 
ละตอบสนองตอควำมตຌองกำรของประชำชน    

2.3 ชวยก ำกับ ตรวจสอบ ควบคุมละปฏิบัติงำนทีไ เดຌรั บมอบจำกสวนกลำง        
สวนภูมิภำค พืไอ฿หຌงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์อยำงมีประสิทธิภำพละกิดประยชน์สูงสุด 

2.4 สนอควำมหในหรือชวยพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต ด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจ
ของสวนรำชกำร พืไอผลสัมฤทธิ์ภำรกิจขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

2.5 ขຌำรวมประชุมคณะกรรมกำรตำงโ ตำมทีไเดຌรับตงตัๅงหรือ฿นฐำนะผูຌทนองค์กร
ปกครองทຌองถิไน พืไอกำรพิจำรณำ฿หຌควำมหใน หรือกำรตัดสิน฿จกຌปัญหำเดຌอยำงถูกตຌอง  

2.6 ประสำนงำนฝຆำยบริหำร  สภำ ฯ  ละสวนรำชกำร  พืไอก ำหนดกรอบกำรบริหำร
งบประมำณ  ิตำมหนวยงำนหรือตำมผนงำน฿หຌตรงตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำงบประมำณี 

2.7 ก ำกับละบริหำรกำรจัดกใบภำษี ละคำธรรมนียมตำมกฎหมำยองค์กำรบริหำร
สวนทຌองถิไนทีไรับผิดชอบก ำหนดเวຌ ฿หຌป็นเปอยำงปรง฿สละสำมำรถตรวจสอบเดຌ 

2.8 ก ำกับดูลรืไองรຌองรียน ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ดຌำนกฎหมำยกำรอ ำนวยควำมป็น
ธรรม฿หຌกประชำชน ตรวจสอบรืไองรຌองรียนขอควำมป็นธรรม พืไอน ำสนอผูຌบังคับบัญชำประกอบกำร
ตัดสิน฿จพืไออ ำนวยควำมป็นธรรม฿หຌกประชำชน 

2.9 ประสำนงำนกับองค์กรภำครัฐ อกชน ประชำสังคม฿นระดับผูຌน ำทีไกีไยวขຌอง
พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือหรือกຌปัญหำ฿นกำรปฏิบัติรำชกำร 

3. ดຌานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
3.1 ชวยปกครองบังคับบัญชำ ก ำกับดูล ละพัฒนำทรัพยำกรบุคคล฿นองค์กรสวน

ทຌองถิไน พืไอกำรบริหำรงำนละพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรตำมหลักคุณธรรม   
3.2 ชวยวำงผนอัตรำก ำลังของสวนรำชกำร฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌป็นเป

อยำงมีประสิทธิภำพละป็นเปตำมกฎหมำย    
3.3 ชวยบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอสรຌำงรงจูง฿จ

฿หຌกขຌำรำชกำร ลูกจຌำงประจ ำละพนักงำนจຌำงเดຌอยำงป็นธรรม 
3.4 ก ำกับดูล อ ำนวยกำร สงสริมละผยพรงำนวิชำกำรทีไกีไยวขຌอง฿นรูปบบ

ตำงโ พืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌรวมกันของบุคลำกร ละสริมสรຌำงประสิทธิภำพ฿นกำร฿หຌบริกำรประชำชน กำร
รักษำควำมสงบรียบรຌอย กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมละภำรกิจอืไนโ 

3.5 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำดຌำนกำรปฏิบัติงำนกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ ตอบปัญหำ
ละชีๅจงรืไองตำงโ ทีไกีไยวกับงำน฿นหนຌำทีไ พืไอสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ 
 
 
 
 
 



4. ดຌานบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 
4.1 ชวยวำงผน ติดตำม ควบคุม ละตรวจสอบกำร฿ชຌงบประมำณละทรัพยำกร

ของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพละควำมคุຌมคำ บรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของ
สวนรำชกำร฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  

4.2 ชวย฿นกำรบริหำรงำนกำรคลัง ละกำรควบคุมกำรบิกจำยงินงบประมำณ
พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภำพละควำมคุຌมคำละป็นเปตำมกฎหมำย กฎ ละระบียบขຌอบังคับทีไกีไยวขຌอง  

4.3 รวมวำงผนกำรจัดท ำละบริหำรงบประมำณรำยจำยประจ ำปี พืไอ฿หຌสนองตอบ
ปัญหำควำมตຌองกำรของประชำชนตำมผนพัฒนำ 
 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. ไดຌรับคุณวุฒิการศึกษา ดังนีๅ 
1.1 เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ

ทำงกฎหมำย กำรปกครอง รัฐศำสตร์ กำรบริหำรรัฐกิจ รัฐประศำสนศำสตร์ หรือสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก .จ. 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

1.2 เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงกฎหมำย กำรปกครอง รัฐศำสตร์ กำรบริหำรรัฐกิจ รัฐประศำสนศำสตร์ หรือสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก .จ. 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

1.3 เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงกฎหมำย กำรปกครอง รัฐศำสตร์ กำรบริหำรรัฐกิจ รัฐประศำสนศำสตร์ หรือสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก .จ. 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนงนนฐานะปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น ระดับตຌน     
ินักบริหารงานทຌองถิ่น ระดับตຌนี 

2.1 มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนทຌองถิไน ระดับตຌน ขຌอ แ 

2.2 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงรองปลัดระดับตຌน ินักบริหำรงำนทຌองถิไน 
ระดับตຌนี ตำมขຌอ ใ หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี  

3. คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนงนนฐานะรองปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น ระดับตຌน 

ินักบริหารงานทຌองถิ่น ระดับตຌนี 
3.1 มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนทຌองถิไน ระดับตຌน ขຌอ แ 

3.2 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงหัวหนຌำส ำนักปลัด ระดับตຌน หรือต ำหนง
ผูຌอ ำนวยกำรกอง ระดับตຌน มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ความรูຌความสามารถ ทักษะ ละสมรรถนะท่ีจ าป็นส าหรับต าหนง 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 
ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดบั 2 

1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 2 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 3 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 2 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล    ระดับ 2 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 

ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 2 
1.8. ควำมรูຌรืไองกฎหมำยิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.9. ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.10. ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.11. ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ 2 
1.12. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 2 
1.13. ควำมรูຌรืไองกำรสืไอสำรสำธำรณะ    ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 
3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง   ระดับ 2 
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 2 
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 2 
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 2 

 



 
3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.3.1 กำรก ำกับติดตำมอยำงสมไ ำสมอ   ระดับ 2 
3.3.2 กำรกຌเขปัญหำอยำงมืออำชีพ    ระดับ 2 
3.3.3 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 2 
   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   บริหำรทຌองถิไน 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนทຌองถิไน 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนทຌองถิไน 
 

ระดับต าหนง    ระดับกลำง 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 
  บริหำรงำน฿นฐำนะปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนหรือรองปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน   
ทีไมีลักษณะงำนบริหำรงำนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละดຌำนกฎหมำยกีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำร 
อ ำนวยกำร สัไ งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับดูล ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน ฿จ กຌปัญหำ                      
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ทีไมีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ ควำมยำกละคุณภำพของงำนสูง 
มำก ดยควบคุมหนวยงำนหลำยหนวยงำนละปกครองผูຌอยู฿ตຌบังคับบัญชำจ ำนวนมำกพอสมควร ละปฏิบัติ
หนຌำทีไอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน 
1.1 ก ำหนดนวทำงกำรด ำนินงำน ฿หຌสอดคลຌองกับทิศทำง นยบำย ยุทธศำสตร์ 

ควำมคำดหวังละป้ำหมำยควำมส ำรใจขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอผลักดัน฿หຌกิดกำรปลีไยนปลง
หรือกำรพัฒนำศรษฐกิจ สังคม ชุมชนละวัฒนธรรมทัๅง฿นดຌำนประสิทธิภำพละประสิทธิผลขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน 

1.2 บริหำรจัดกำร฿หຌกิดกำรมีสวนรวมของประชำชน฿นกำรท ำผนพัฒนำองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซืๅอจัดจຌำง กำรประมินผลงำน กำรปຂดผยขຌอมูลละกำร
ตรวจสอบงำนพืไอ฿หຌกิดกำรจัดผนพัฒนำมืองพัทยำทีไมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.3 คຌนควຌำประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ควำมรูຌ฿หม โ ทีไกีไยวขຌองกับงำนตำมภำรกิจ
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม รวมทัๅงวำงผนนวทำงกำรพัฒนำระบบงำน กำรปรับกลเกวิธี
บริหำรงำน กำรก ำหนดนวทำงกำรจัดสรรละกำร฿ชຌทรัพยำกรหรืองบประมำณตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
ตลอดจนนวทำงปรับปรุงกฎกณฑ์ มำตรกำร มำตรฐำน฿นรืไองตำงโ ทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรบริหำรกำร
ปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพสูงสุดทันตอกำรปลีไยนปลงทำงสังคม ศรษฐกิจ กำรมือง ละควำมตຌองกำรของ
ประชำชน 

1.4 ก ำกับ ติดตำม รงรัด กำรด ำนินงำน฿หຌป็นเปตำมทิศทำง นวนยบำย กลยุทธ์ 
ผนงำน ครงกำร พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

1.5 วำงผนกำรปฏิบัติงำน฿หຌป็นเปตำมขัๅนตอนละน ำนยบำยของผูຌบริหำรเป
ปฏิบัติ  พืไอ฿หຌงำนสัมฤทธิ์ผลตำมวัตถุประสงค์ 

1.6 ฿หຌค ำปรึกษำละสนอควำมหในกีไยวกับผนงำนกำรด ำนินกำรตำง โ ฿หຌกับ
ผูຌบริหำรองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
 
 
 
 



        
2. ดຌานบริหารงาน 

2.1 สัไงรำชกำร มอบหมำย อ ำนวยกำร ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงกຌเข ตัดสิน฿จ 
กຌปัญหำ ประมินผลกำรปฏิบัติงำน ละ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำกำรปฏิบัติรำชกำร พีไอ฿หຌผลกำรปฏิบัติรำชกำร
บรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนก ำหนดเวຌ  

2.2 ปรับปรุงนวทำง มำตรฐำน ระบบงำน กฎหมำย กฎ ระบียบ ขຌอบังคับ 
หลักกณฑ์ละวิธีกำรปฏิบัติ฿นรืไองตำงโ พืไอกำรปฏิบัติรำชกำรทีไมีประสิทธิภำพละประสิทธิผล ทันตอกำร
ปลีไยนปลง ละตอบสนองตอควำมตຌองกำรของประชำชน 

2.3 ก ำกับตรวจสอบ ควบคุมกำรปฏิบัติงำนทีไเดຌรับมอบจำกสวนกลำง สวนภูมิภำค 
พืไอ฿หຌงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ อยำงมีประสิทธิภำพละกิดประยชน์สูงสุด    

2.4 สนอควำมหในหรือชวยพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต ด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจ
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอผลสัมฤทธิ์ภำรกิจขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสอดคลຌองสภำวกำรณ์
ของประทศละควำมตຌองกำรของประชำชนป็นส ำคัญ  

2.5 ก ำกับละบริหำรกำรจัดกใบภำษี ละคำธรรมนียมตำมกฎหมำยทีไ รับผิดชอบ
ก ำหนดเวຌ ฿หຌป็นเปอยำงปรง฿สละสำมำรถตรวจสอบเดຌ 

2.6 ก ำกับดูลรืไองรຌองรียน ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ดຌำนกฎหมำยกำรอ ำนวยควำมป็น
ธรรม฿หຌกประชำชน ตรวจสอบรืไองรຌองรียนขอควำมป็นธรรม พืไอประกอบกำรตัดสิน฿จละอ ำนวยควำม
ป็นธรรม฿หຌกประชำชน 

2.7 ขຌำรวมประชุมคณะกรรมกำรตำงโ ตำมทีไเดຌรับตงตัๅงหรือ฿นฐำนะผูຌทนองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน พืไอกำรพิจำรณำ฿หຌควำมหใน หรือกำรตัดสิน฿จกຌปัญหำเดຌอยำงถูกตຌอง  

2.8 ฿หຌค ำปรึกษำละประสำนงำนฝຆำยบริหำรสภำละสวนรำชกำรพืไอก ำหนดกรอบ
กำรบริหำรงบประมำณของหนวยงำนหรือตำมผนงำน฿หຌตรงตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประทศ 

2.9 ประสำนงำนกับองค์กรภำครัฐ อกชน ประชำสังคม฿นระดับผูຌน ำทีไกีไยวขຌอง
พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือหรือกຌปัญหำ฿นกำรปฏิบัติรำชกำร 

3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล      
3.1 ปกครองบังคับบัญชำ ก ำกับดูล ละพัฒนำทรัพยำกรบุคคล฿นองค์กรปกครอง

สวนทຌองถิไน พืไอกำรบริหำรงำนละพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรตำมหลักคุณธรรม   
3.2 ชวยวำงผนอัตรำก ำลังของสวนรำชกำร฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌป็นเป

อยำงมีประสิทธิภำพละป็นเปตำมกฎหมำย      
3.3 ชวยบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอสรຌำงรงจูง฿จ

฿หຌกขຌำรำชกำร ลูกจຌำงประจ ำละพนักงำนจຌำงเดຌอยำงป็นธรรม 
3.4 ก ำกับดูล อ ำนวยกำร สงสริมละผยพรงำนวิชำกำรทีไกีไยวขຌอง฿นรูปบบ

ตำงโ พืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌรวมกันของบุคลำกร ละสริมสรຌำงประสิทธิภำพ฿นกำรท ำงำน฿หຌบริกำรประชำชน 
ภำรกิจกำรรักษำควำมสงบรียบรຌอย กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมละภำรกิจอืไนโ 

3.5 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำดຌำนกำรปฏิบัติงำนกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ ตอบปัญหำ
ละชีๅจงรืไองตำงโ ทีไกีไยวกับงำน฿นหนຌำทีไ ฿นประดในทีไมีควำมซับซຌอน ละละอียดออนพืไ อสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ 

 
 
 
 



 

4. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 
4.1 วำงผน ติดตำม ควบคุม ละตรวจสอบกำร฿ชຌงบประมำณละทรัพยำกรของ

องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพละควำมคุຌมคำ บรรลุป้ำหมำยละ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
 

4.2 บริหำรงำนกำรคลัง ละกำรควบคุมกำรบิกจำยงินงบประมำณ฿หຌ กิด
ประสิทธิภำพละควำมคุຌมคำละป็นเปตำมกฎหมำย กฎ ละระบียบขຌอบังคับทีไกีไยวขຌอง 

4.3 วำงผนกำรจัดท ำ ละบริหำรงบประมำณรำยจำยประจ ำปี  พืไอ฿หຌกำร
ปฏิบัติงำนกิดประสิทธิภำพละควำมคุຌมคำ สนองตอบปัญหำควำมตຌองกำรของประชำชนตำมผนพัฒนำ 

 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนงนนฐานะปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น ระดับกลาง 
ินักบริหารงานทຌองถิ่น ระดับกลางี 

1.1 มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนทຌองถิไน ระดับตຌน ขຌอ แ 
1.2 ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไงมำลຌว ดังตอเปนีๅ 

(1) ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงรองปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
ระดับกลำง ินักบริหำรงำนทຌองถิไน ระดับกลำงี ตำมขຌอ โ หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌว
เมนຌอยกวำ 2 ปี หรือ 

(2) ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ระดับตຌน 
ินักบริหำรงำนทຌองถิไนระดับตຌนี หรือทีไ  ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำมำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี 
ก ำหนดวลำ ไ ปี ฿หຌลดป็น ใ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนทຌองถิไน ระดับตຌน 
ขຌอ แ.โ หรือ ขຌอ แ.ใ  

2. คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนงนนฐานะรองปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น ระดับกลาง 
ินักบริหารงานทຌองถิ่น ระดับกลางี 

2.1 มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนทຌองถิไน ระดับตຌน ขຌอ แ 
2.2 ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไงมำลຌว ดังตอเปนีๅ 

(1) ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ระดับตຌน 
ินักบริหำรงำนทຌองถิไน ระดับตຌนี หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี  หรือ 

(2) ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงรองปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ระดับตຌน 
ินักบริหำรงำนทຌองถิไน ระดับตຌนี หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี 
ก ำหนดวลำ ไ ปี ฿หຌลดป็น ใ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนทຌองถิไน ระดับตຌน  
ขຌอ แ.โ ละ ขຌอ แ.ใ หรือ 

(3) ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงหัวหนຌำส ำนักปลัด ระดับกลำง หรือ 
ผูຌอ ำนวยกำรกอง ระดับกลำง หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี  

 

 

 

 

 



 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริของพระบำทสมดใจ

พระจຌำอยูหัว       ระดับ 2 
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 4 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 3 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 4 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 3 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล    ระดับ 3 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 

ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 3 
1.8. ควำมรูຌรืไองกฎหมำยิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.9. ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.10. ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.11. ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ 2 
1.12. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดบั 3 
1.13. ควำมรูຌรืไองกำรสืไอสำรสำธำรณะ    ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 
3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง   ระดับ 2 
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 2 
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 2 
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 2 

 



 
3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.3.1 กำรก ำกับติดตำมอยำงสมไ ำสมอ   ระดับ 3 
3.3.2 กำรกຌเขปัญหำอยำงมืออำชีพ    ระดับ 3 
3.3.3 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ต าหนงประภท   บริหำรทຌองถิไน 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนทຌองถิไน 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนทຌองถิไน 
 

ระดับต าหนง    ระดับสูง 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนหรือรองปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
ขนำด฿หญ ทีไมีลักษณะงำนบริหำรงำนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละดຌำนกฎหมำยกีไ ยวกับกำรวำงผน 
บริหำรจัดกำร อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร มอบหมำย ก ำกับดูล ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จ กຌปัญหำ 
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ทีไมีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ ควำมยำกละคุณภำพของงำนสูง 
มำกป็นพิศษ ดยควบคุมหนวยงำนหลำยหนวยงำนละปกครองผูຌอยู ฿ตຌบังคับบัญชำจ ำนวนมำก ละปฏิบัติ
หนຌำทีไอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน 

1.1 ก ำหนดทิศทำง นวนยบำย ประดในกลยุทธ์ ควำมคำดหวังละป้ำหมำย
ควำมส ำรใจของสวนรำชกำรตำงโ วำงกรอบควำมคิด฿นภำพรวมละสวนยอย ดยชืไอมยงกับพันธกิจของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอผลักดัน฿หຌกิดกำรปลีไยนปลง หรือกำรพัฒนำศรษฐกิจ สังคม ชุมชนละ
วัฒนธรรม ทัๅง฿นดຌำนประสิทธิภำพละประสิทธิผลขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.2 บริหำรจัดกำร฿หຌกิดกำรมีสวนรวมของประชำชน฿นกำรท ำผนพัฒนำองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซืๅอจัดจຌำง กำรประมินผลงำน กำรปຂดผยขຌอมูลละกำร
ตรวจสอบงำนพืไอ฿หຌกิดกำรจัดผนพัฒนำพืๅนทีไทีไมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.3 วำงผนละสนอกำรตรำขຌอบัญญัติซึไงเมขัดหรือยຌงกับกฎหมำย พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินกำร฿นพืๅนทีไซึไงมีควำมซับซຌอน ละหลำกหลำยของภำรกิจสูงมำก สำมำรถยืดหยุนละตอบสนองควำม
ตຌองกำรของประชำชนหรือผูຌประกอบกำรตำมสภำวกำรณ์ทีไกิดขึๅน฿นปัจจุบันหรือ฿นอนำคต 

1.4 คຌนควຌำประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ควำมรูຌ฿หม โ ทีไกีไยวขຌองกับงำนตำมภำรกิจ
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม รวมทัๅงวำงผนนวทำงกำรพัฒนำระบบงำน กำรปรับกลเกวิธี
บริหำรงำน กำรก ำหนดนวทำงกำรจัดสรรละกำร฿ชຌทรัพยำกรหรืองบประมำณตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
ตลอดจนนวทำงปรับปรุงกฎกณฑ์ มำตรกำร มำตรฐำน฿นรืไองตำงโ ฿นทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรบริหำรกำร
ปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพสูงสุดทันตอกำรปลีไยนปลงทำงสังคม ศรษฐกิจ กำรมือง ละควำมตຌองกำรของ
ประชำชน฿นทຌองถิไน 

1.5 ก ำกับ ติดตำม รงรัด กำรด ำนินงำนของสวนรำชกำร฿หຌป็นเปตำมทิศทำง นวนยบำย 
กลยุทธ์ ผนงำน ครงกำรทีไก ำหนดเวຌ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

1.6 วิครำะห์ผนทຌองถิไน฿หຌสอดคลຌองกับผนชำติ  ผนจังหวัด  ผนชุมชน  
ตลอดจนนยบำยของผูຌบริหำร พืไอ฿หຌกำรบริหำรงำนทຌองถิไนป็นเป฿นทิศทำงดียวกัน 

1.7 วำงผนกำรปฏิบัติงำน฿หຌป็นเปตำมขัๅนตอนละน ำนยบำยของผูຌบริหำรเป
ปฏิบัติ  พืไอ฿หຌงำนสัมฤทธิ์ผลตำมวัตถุประสงค์  



1.8 ฿หຌค ำปรึกษำละสนอควำมหในกีไยวกับผนงำนกำรด ำนินกำรตำง โ ฿หຌกับ
ผูຌบริหำรองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌกำรบริหำรงำนทຌองถิไนกิดประยชน์ละมีประสิทธิภำพ 

2. ดຌานบริหารงาน 

2.1 สัไงรำชกำร มอบหมำย อ ำนวยกำร ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงกຌเข ตัดสิน฿จ 
กຌปัญหำ ประมินผลกำรปฏิบัติงำน ละ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำกำรปฏิบัติรำชกำร พีไอ฿หຌผลกำรปฏิบัติรำชกำร
บรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนก ำหนดเวຌ 

2.2 ปรับปรุงนวทำง มำตรฐำน ระบบงำน กฎ ระบียบ ขຌอบังคับ หลักกณฑ์ละ
วิธีกำรปฏิบัติ฿นรืไองตำงโ พืไอกำรปฏิบัติรำชกำรทีไมีประสิทธิภำพละประสิทธิผล ทันตอกำรปลีไยนปลง 
ละตอบสนองตอควำมตຌองกำรของประชำชน 

2.3 ก ำกับ ตรวจสอบ ควบคุม ประมินผลละกຌเขปัญหำอุปสรรคของกำร
ด ำนินงำน฿นพืๅนทีไทัๅงหมด พืไอตัดสิน฿จละก ำหนดทิศทำง฿หຌงำนบรรลุตำมป้ำหมำยทีไก ำหนดเวຌ ละป็นเป
ตำมวัตถุประสงค์อยำงมีประสิทธิภำพละกิดประยชน์สูงสุด 

2.4 สนอควำมหในหรือพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต ด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอผลสัมฤทธิ์ภำรกิจขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสอดคลຌองสภำวกำรณ์ของ
ประทศละควำมตຌองกำรของประชำชนป็นส ำคัญ  

2.5 ก ำกับละบริหำรกำรจัดกใบภำษี ละคำธรรมนียมตำมกฎหมำยทีไรับผิดชอบ
ก ำหนดเวຌ ฿หຌป็นเปอยำงปรง฿สละสำมำรถตรวจสอบเดຌ 

2.6 ก ำกับดูลรืไองรຌองรียน ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ดຌำนกฎหมำยกำรอ ำนวยควำมป็น
ธรรม฿หຌกประชำชน ตรวจสอบรืไองรຌองรียนขอควำมป็นธรรม พืไอประกอบกำรตัดสิน฿จละอ ำนวยควำม
ป็นธรรม฿หຌกประชำชน 

2.7 ขຌำรวมประชุมคณะกรรมกำรตำงโ ตำมทีไเดຌรับตงตัๅงหรือ฿นฐำนะผูຌทนองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน พืไอกำรพิจำรณำ฿หຌควำมหใน หรือกำรตัดสิน฿จกຌปัญหำเดຌอยำงถูกตຌอง  

2.8 ฿หຌค ำปรึกษำละประสำนงำนฝຆำยบริหำรสภำละสวนรำชกำรพืไอก ำหนดกรอบ
กำรบริหำรงบประมำณของหนวยงำนหรือตำมผนงำน฿หຌตรงตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประทศ 

2.9 ประสำนงำนกับองค์กรภำครัฐ อกชน ประชำสังคม฿นระดับผูຌน ำทีไกีไยวขຌอง
พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือหรือกຌปัญหำ฿นกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 ปกครองบังคับบัญชำ ก ำกับดูล ละพัฒนำทรัพยำกรบุคคล฿นองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน พืไอกำรบริหำรงำนละพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรตำมหลักคุณธรรม  

3.2 วำงผนอัตรำก ำลังของสวนรำชกำร฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌป็นเป
อยำงมีประสิทธิภำพละป็นเปตำมกฎหมำย 

3.3 บริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอสรຌำงรงจูง฿จ฿หຌก
ขຌำรำชกำร ลูกจຌำงประจ ำละพนักงำนจຌำงเดຌอยำงป็นธรรม 

3.4 ก ำกับดูล อ ำนวยกำร สงสริมละผยพรงำนวิชำกำรทีไกีไยวขຌอง฿นรูปบบ
ตำงโ พืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌรวมกันของบุคลำกร ละสริมสรຌำงประสิทธิภำพ฿นกำรท ำงำน฿หຌบริกำรประชำชน 
ภำรกิจกำรรักษำควำมสงบรียบรຌอย กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมละภำรกิจอืไนโ 

3.5 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำดຌำนกำรปฏิบัติงำนกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ ตอบปัญหำ
ละชีๅจงรืไองตำงโ ทีไกีไยวกับงำน฿นหนຌำทีไ ฿นประดในทีไมีควำมซับซຌอน ละละอียดออนสูงมำกพืไอสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ 



 
4. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 

4.1 ก ำกับ ติดตำม ควบคุม ละตรวจสอบกำร฿ชຌงบประมำณละทรัพยำกรของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพละควำมคุຌมคำ บรรลุป้ำหมำยละ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

4.2 บริหำรงำนกำรคลัง ละกำรควบคุมกำรบิกจำยงินงบประมำณ฿หຌ กิด
ประสิทธิภำพละควำมคุຌมคำละป็นเปตำมกฎหมำย กฎ ละระบียบขຌอบังคับทีไกีไยวขຌอง 

4.3 วำงผนกำรจัดท ำละบริหำรงบประมำณรำยจำยประจ ำปี พืไอ฿หຌสนองตอบ
ปัญหำควำมตຌองกำรของประชำชนตำมผนพัฒนำ 

 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนงนนฐานะปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น ระดับสูง 

ินักบริหารงานทຌองถิ่น ระดับสูงี 
1.1 มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนทຌองถิไน ระดับตຌน ขຌอ แ 
1.2 ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไงมำลຌว ดังตอเปนีๅ 

(1) ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงรองปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
ระดับสูง ินักบริหำรงำนทຌองถิไน ระดับสูงี หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ 2 ปี  

(2) ด ำรงต ำหน งหรือคยด ำรงต ำหน งปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
ระดับกลำง ินักบริหำรงำนทຌองถิไนระดับกลำงี หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี  

2. คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนงนนฐานะรองปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิ่น ระดับสูง 
ินักบริหารงานทຌองถิ่น ระดับสูงี 

2.1 มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนทຌองถิไนระดับตຌน ขຌอ แ 
2.2 ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไงมำลຌว ดังตอเปนีๅ 

(1) ด ำรงต ำหน งหรือคยด ำรงต ำหน งปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
ระดับกลำง ินักบริหำรงำนทຌองถิไนระดับกลำงี หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี  
หรือ 

(2) ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงรองปลัดองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
ระดับกลำง ินักบริหำรงำนทຌองถิไนระดับกลำงี หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี 
หรือ 

(3) ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงหัวหนຌำส ำนักปลัดระดับสูง หรือ 
ผูຌอ ำนวยกำรส ำนักระดับสูง หรือทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ 2 ปี  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริของพระบำทสมดใจ

พระจຌำอยูหัว       ระดับ 3 
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 4 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 3 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 4 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 3 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล    ระดับ 3 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 

ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 3 
1.8. ควำมรูຌรืไองกฎหมำยิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.9. ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.10. ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.11. ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ 3 
1.12. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 3 
1.13. ควำมรูຌรืไองกำรสืไอสำรสำธำรณะ    ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 4 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 
3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง   ระดับ  4 
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 4 
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 4 
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 4 
3.2.5 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 



3.2.6 กำรก ำกับติดตำมอยำงสมไ ำสมอ   ระดับ 
3.2.7 กำรกຌเขปัญหำอยำงมืออำชีพ    ระดับ 
3.2.8 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน    
 

สายงาน     บริหำรงำนทัไวเป 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนบริหำรดຌำนงำนบริหำรทัไวเป งำนลขำนุกำร 
งำนนยบำยละผน ฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำน  หัวหนຌำหนวยงำนทีไป็นกอง  หัวหนຌำหนวยงำนทียบทำกอง
หรือหัวหนຌำหนวยงำน ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรบริหำรละควบคุมงำนดຌำนกำรบริหำรทัไวเปละ
งำนลขำนุกำร ชน  ติดตอนัดหมำย  จัดงำน   รับรองละงำนพิธีตำงโ  ตรียมรืไองละตรียมกำรส ำหรับกำร
ประชุม จดบันทึกละรียบรียงรำยงำนกำรประชุมทำง วิชำกำรละรำยงำนอืไนโ กำรศึกษำ วิครำะห์ วิจัย 
ประสำนผน ประมวลผน พิจำรณำสนอนะ พืไอประกอบกำรก ำหนดนยบำย จัดท ำผนหรือครงกำร 
ติดตำมประมินผล กำรด ำนินงำนตำมผน ครงกำรตำง โ ติดตอกับหนวยงำนละบุคคลตำงโ ทัๅง฿นประทศ
ละตำงประทศ ติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมมติทีไประชุมหรือผลกำรปฏิบัติตำมค ำสัไงหัวหนຌำสวนรำชกำร หรือมี
ลักษณะงำนทีไตຌองปฏิบัติกีไยวกับกำรควบคุม ละกำรบริหำรงำนหลำยดຌำนดຌวยกัน ชน งำนธุรกำร งำนสำร
บรรณ   งำนบุคคล งำนนิติกำร  งำนประชำสัมพันธ์  งำนทะบียน งำนนยบำยละผน  งำนรักษำควำมสงบ
รียบรຌอย  งำนจัดระบบงำน  งำนกำรงินกำรบัญชี  งำนพัสดุ  งำนจัดพิมพ์ละจกจำยอกสำร  งำนระบียบ
บบผน  งำนรวบรวมขຌอมูลสถิติ  งำนสัญญำ ป็นตຌน ละปฏิบัติหนຌำทีไทีไกีไยวขຌองรวมทัๅงงำนรำชกำรทีไมิเดຌ
ก ำหนด฿หຌป็นหนຌำทีไของกอง หรือสวนรำชกำร฿ด฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดยฉพำะ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักบริหำรงำนทัไวเป   ระดับตຌน 
   นักบริหำรงำนทัไวเป   ระดับกลำง 
   นักบริหำรงำนทัไวเป   ระดับสูง 
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ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน 
 

ชือ่สายงาน    บริหำรงำนทัไวเป 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนทัไวเป 
 

ระดับต าหนง    ระดับตຌน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับกอง฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ขนำดลใก หรือ
฿นฐำนะหัวหนຌำฝຆำย ทีไมีลักษณะงำนกีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร 
มอบหมำย ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จกຌปัญหำ฿นงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ ซึไงมี
ลักษณะหนຌำทีไควำมรับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน  
1.1 รวมวำงผนงำน ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงป้ำหมำยละ

ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนดຌำนงำนบริหำรทัไวเป งำนสนับสนุน งำนลขำนุกำร งำนนยบำยละผน งำน
ทะบียนรำษฎร์ละงำนบัตรประจ ำตัวประชำชน หรืองำนรำชกำรทีไมิเดຌก ำหนด฿หຌป็นหนຌำทีไของกอง หรือสวน
รำชกำร฿ด฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดยฉพำะ พืไอป็นบบผน฿นกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำน฿หຌ
สำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.2 รวมจัดท ำผนหรือครงกำรติดตำมประมินผลกำรด ำนินงำนตำมผนละ
ครงกำรตำงโ ซึไงอำจจะป็นนยบำยผนงำนละครงกำรทำงศรษฐกิจ สังคม กำรมืองกำรบริหำรหรือควำม
มัไนคงของประทศ พืไอ฿หຌกิดกำรน ำสนอนวทำง฿นกำรพัฒนำผนงำนหรือครงกำรอืไนโ ฿นอนำคตตอเป 

1.3 รวมติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ฿หຌป็นเปตำมผนงำน ครงกำร 
หรือผนกำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำรด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ 

1.4 รวมวำงนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ดຌำนงำนนยบำยละผน ดຌำนงำนบริหำรทัไวเป งำนสนับสนุน งำน
ลขำนุกำร งำนนยบำยละผน หรืองำนรำชกำรทีไมิเดຌก ำหนด฿หຌป็นหนຌำทีไของกอง หรือสวนรำชกำร฿ด฿น
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด พืไอปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน ภำย฿ตຌขຌอจ ำกัด
ทำงดຌำนงบประมำณ บุคลำกร ละวลำ 

1.5 คຌนควຌำประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ควำมรูຌ฿หม โ ทีไกีไยวขຌองกับงำน฿นภำรกิจ
ของหนวยงำน฿นภำพรวมพืไอน ำมำปรับปรุง฿หຌกำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึๅน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. ดຌานบริหารงาน 

2.1 ควบคุมดูลกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจำยประจ ำปี ขຌอบัญญัติงบประมำณ
พิไมติม ละกำรอนปลีไยนระบบงบประมำณรำยจำย พืไอ฿หຌองค์กรปกครองส วนทຌองถิไนมีงบประมำณทีไ
หมำะสมละสอดคลຌองกับภำรกิจตำมกฎระบียบละวลำทีไก ำหนดเวຌ 

2.2 ศึกษำ วิครำะห์ สนอนะ ละประสำนงำนกับหนวยงำนตำงโ ฿นองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนละหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง฿นกำรจัดท ำนยบำยละยุทธศำสตร์ พืไอ฿หຌเดຌผน
ยุทธศำสตร์ละผนปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน สอดรับกับนยบำยของสภำองค์กำรบริหำร
สวนจังหวัด สภำทศบำล หรือสภำต ำบล รัฐบำล  ผนพัฒนำศรษฐกิจละสังคมหงชำติละผนอืไนโ ทีไ
กีไยวขຌอง    

2.3 ควบคุมดูลกำรวิครำะห์ละจัดตรียมขຌอมูล อกสำร ละผลงำนทีไกีไยวขຌองกับ
งำนดຌำนนยบำย ผนยุทธศำสตร์ ผนปฏิบัติกำร หรือผนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำรท ำงำนของผูຌบริหำร
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละควำมพึงพอ฿จสูงสุด 

2.4 ควบคุมดูลกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจำยประจ ำปี ขຌอบัญญัติงบประมำณ
พิไมติมละ กำรอนปลีไยนระบบงบประมำณรำยจำย พืไอ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีงบประมำณทีไ
หมำะสมละสอดคลຌองกับภำรกิจตำมกฎระบียบละวลำทีไก ำหนดเวຌ 

2.5 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำต กำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ 
พืไอ฿หຌบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ก ำหนด 

2.6 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ละควบคุมดูลกำร
จัดกำรงำนตำงโ หลำยดຌำนของหนวยงำนสนับสนุน ชน งำนธุรกำร งำนรักษำควำมปลอดภัย งำนจัดพิมพ์ละ
จกจำยอกสำร งำนรวบรวมขຌอมูลสถิติ งำนปลอกสำร งำนตรียมรืไองละตรียมกำรส ำหรับกำรประชุม 
งำนบันทึกรืไองสนอทีไประชุม งำนท ำรำยงำนกำรประชุมละรำยงำนอืไนโ งำนติดตอกับหนวยงำนละบุคคล
ตำงโ งำนติดตำมผลงำน ป็นตຌน พืไอดูล฿หຌงำนป็นเปตำมระบียบอยำงถูกตຌอง ทันวลำละตรงตำมควำม
ตຌองกำรของผูຌบริหำรหรือหนวยงำนตำงโ สูงสุด 

2.7 มอบหมำย วิครำะห์ ท ำควำมหใน สนอนะ ละควบคุมดูลงำนนิติกำร งำน
ระบียบละสัญญำ พืไอ฿หຌงำนตำงโ ด ำนินกำรเปอยำงถูกตຌองตำมหลักวิชำกำร ละตำมกฎระบียบทีไก ำหนด
เวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.8 มอบหมำย วิครำะห์ ท ำควำมหใน สนอนะ ละควบคุมดูลงำนบริหำรละ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล พืไอบริหำรงำน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนสำมำรถสรรหำ บริหำร พัฒนำละ฿ชຌ
ประยชน์จำกบุคลำกร฿นองค์กรอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.9 มอบหมำย วิครำะห์ ท ำควำมหใน สนอนะ ละควบคุมดูลงำนนยบำยละ
ผน หรืองำนจัดระบบงำน พืไอ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีนวทำง฿นกำรปฏิบัติงำนทีไมีป้ำหมำยละมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

2.10 มอบหมำย วิครำะห์ ท ำควำมหใน สนอนะ ละควบคุมดูลงำนประชำสัมพันธ์ 
พืไอ฿หຌกิดกำรสืไอสำรภำย฿นทีไครอบคลุมทัไวถึงชัดจน ละกิดกำรสืไอสำรภำยนอกทีไสรຌำงควำมขຌำ฿จละ
ภำพลักษณ์ทีไดีตอประชำชน฿นทຌองถิไน 

2.11 มอบหมำย วิครำะห์ ท ำควำมหใน สนอนะละควบคุมดูลงำนทะบียนรำษฎร์
ตำงโ ชน กำรจຌงกิด กำรจຌงตำย กำรจຌงยຌำยทีไอยู กำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวประชำชน ป็นตຌน พืไอ
อ ำนวยกำร฿หຌกำร฿หຌบริกำรประชำชนป็นเปอยำงถูกตຌอง รวดรใวละมีประสิทธิภำพสูงสุด 



2.12 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง
พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือ หรือบรูณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร 

2.13 ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร
ละคณะท ำงำนตำง โ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำง โ 

3. ดຌานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
3.1 จัดระบบงำนละอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำน฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ พืไอ฿หຌ

กำรปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ    
3.2 ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน

สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ

บัญชำพืไอ฿หຌกิดควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมกับงำนทีไปฏิบัติ 
4. ดຌานบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 

4.1 วำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำน  พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับ
นยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมป้ำหมำยของสวนรำชกำร 

4.2 รวมหรือวำงผนละประสำนกิจกรรม฿หຌมีกำร฿ชຌทรัพยำกรของหนวยงำนทีไ
รับผิดชอบ ทัๅงดຌำนงบประมำณ อำคำรสถำนทีไละอุปกรณ์฿นกำรท ำงำน พืไอ฿หຌกำรท ำงำนกิดประสิทธิภำพ
คุຌมคำ ละบรรลุป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด  ดยอำจพิจำรณำน ำงบประมำณทีไเดຌรับ
จัดสรรมำด ำนินกำรละ฿ชຌจำยรวมกัน 

4.3 ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ  พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภำพ 
ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. เดຌรับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนีๅ 
1.1 เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นทุกสำขำวิชำ

หรือทุกทำงทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. รับรอง   
1.2 เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ

ทำงสังคมศำสตร์ กำรวำงผน กำรบริหำร  กำรบริหำรธุรกิจ วิจัย  สถิติ  รัฐศำสตร์  ศรษฐศำสตร์  หรือ฿น
สำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

1.3 เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงสังคมศำสตร์ กำรวำงผน กำรบริหำร กำรบริหำรธุรกิจ วิจัย  สถิติ  รัฐศำสตร์  ศรษฐศำสตร์  หรือ฿น
สำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะหัวหนຌำส ำนักปลัดหรือผูຌอ ำนวยกำรกอง       
ินักบริหำรงำนทัไวเป ระดับตຌนี 

2.1 มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนทัไวเป ระดับตຌน ขຌอ แ 
2.2 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนทัไวเป ระดับตຌนี 

ตำมขຌอ ใ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี ดยจะตຌองปฏิบัติรำชกำรกีไยวกับ
งำนบริหำรงำนทัไวเป งำนนยบำยละผน งำนทะบียนรำษฎร์ละบัตรประจ ำตัวประชำชน หรืองำนอืไนทีไ
กีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 

3. คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนทัไวเป ระดับตຌนี 
3.1 มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนทัไวเป ระดับตຌน ขຌอ แ  
3.2 ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไง ดังตอเปนีๅ  

(1) ประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร  มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี  



(2) ประภททัไวเป ระดับอำวุส มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี  
(3) ประภททัไวเป เมตไ ำกวำระดับช ำนำญงำน มำลຌวเมนຌอยกวำ 10 ป ี 

3.3 ปฏิบัติงำนบริหำรงำนทัไวเป งำนนยบำยละผน งำนทะบียนรำษฎร์ละบัตร
ประจ ำตัวประชำชน หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริของพระบำทสมดใจ

พระจຌำอยูหัว       ระดับ 2 
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 2 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 3 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 2 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 2 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 

ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 2 
1.8. ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.9. ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ 1 
1.10. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล    ระดับ 2 
1.11. ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 
3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง   ระดับ 1 
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 1 
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 1 
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 1 



3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 2 
3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 2 
3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน  ระดับ 2 
3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 2 
3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนทัไวเป 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนทัไวเป 
 

ระดับต าหนง    ระดับกลำง 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับกอง฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือต ำหนง

หัวหนຌำหนวยงำนอืไน ทีไมีลักษณะงำนกีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร 
มอบหมำย ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จ กຌปัญหำกีไยวกับงำนของหนวยงำนทีไ
รับผิดชอบ ซึไงมีลักษณะหนຌำทีไควำมรับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูงมำกป็นพิศษ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย 
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน 
1.1 วำงผนงำน ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์

ของหนวยงำนดຌำนงำนบริหำรทัไวเป งำนสนับสนุน งำนลขำนุกำร งำนนยบำยละผน งำนทะบียนรำษฎร์
ละงำนบัตรประจ ำตัวประชำชน หรืองำนรำชกำรทีไมิเดຌก ำหนด฿หຌป็นหนຌำทีไของกอง หรือสวนรำชกำร฿ด฿น
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนดยฉพำะ พืไอป็นบบผน฿นกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำน฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำน
เดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.2 ติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ฿หຌป็นเปตำมผนงำน ครงกำร หรือ
ผนกำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำรด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ 

1.3 จัดท ำผนหรือครงกำรติดตำมประมินผลกำรด ำนินงำนตำมผนละครงกำร
ตำงโ ซึไงอำจจะป็นนยบำยผนงำนละครงกำรทำงศรษฐกิจ สังคม กำรมืองกำรบริหำรหรือควำมมัไนคง
ของประทศ พืไอ฿หຌกิดกำรน ำสนอนวทำง฿นกำรพัฒนำผนงำนหรือครงกำรอืไนโ ฿นอนำคตตอเป 

1.4 วำงนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน ภำย฿ตຌขຌอจ ำกัด
ทำงดຌำนงบประมำณ บุคลำกร ละวลำ 

1.5 คຌนควຌำประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ควำมรูຌ฿หม โ ทีไกีไยวขຌองกับงำน฿นภำรกิจ
ของหนวยงำน฿นภำพรวมพืไอน ำมำปรับปรุง฿หຌกำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึๅน        

2. ดຌานบริหารงาน 
2.1 ควบคุมดูล ฿หຌค ำนะน ำ ละตรวจสอบกำรวิครำะห์  วิจัยชิงนยบำย พืไอ

ทบทวนสถำนภำพละสนอนวทำง มำตรกำรละยุทธศำสตร์กำรสริมสรຌำงศักยภำพ฿นทຌองถิไนหรือพืๅนทีไทีไ
รับผิดชอบซึไงมีขนำด฿หญละประชำกรจ ำนวนมำก  

2.2 ควบคุมดูลกำรวิครำะห์ละจัดตรียมขຌอมูล อกสำร ละผลงำนทีไกีไยวขຌองกับ
งำนดຌำนนยบำย ผนยุทธศำสตร์ ผนปฏิบัติกำร หรือผนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง  พืไอ฿หຌกำรท ำงำนของผูຌบริหำร
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละควำมพึงพอ฿จสูงสุด 



 
2.3 ควบคุมดูลกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจำยประจ ำปีละงำนดຌำน

งบประมำณทีไ กีไยวขຌองพืไอ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนซึไงมีขนำด฿หญละประชำกรจ ำนวนมำกมี
งบประมำณทีไหมำะสมละสอดคลຌองกับภำรกิจตำมกฎระบียบละวลำทีไก ำหนดเวຌ    

2.4 ควบคุมดูล ฿หຌค ำปรึกษำ สนอนะนวทำง ละประสำนงำนกับหนวยงำน
ตำงโ ฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง฿นกำรจัดท ำนยบำยละยุทธศำสตร์ 
พืไอ฿หຌเดຌผนยุทธศำสตร์ละผนปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ทีไสอดรับกับนยบำยของสภำ
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัด สภำทศบำล หรือสภำต ำบล รัฐบำล  ผนพัฒนำศรษฐกิจละสังคมหงชำติละ
ผนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง 

2.5 ริริไม พัฒนำผนงำนละครงกำรชิงรุก฿นกำรพัฒนำทຌองถิไนละนวัตกรรมทีไมี
ควำมจ ำป็นรงดวนพืไอตอบสนองควำมตຌองกำรทำงศรษฐกิจละสังคมของพืๅนทีไ ละประทศ  

2.6 ควบคุมดูลกำรออกบบละพัฒนำระบบสำรสนทศพืไอสนับสนุนกำรวำงผน
฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ฿หຌป็นมำตรฐำนละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.7 ควบคุมดูล ตรวจสอบ ฿หຌค ำนะน ำละศึกษำวิครำะห์ขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌ
กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำนินงำนตัวชีๅวัดตำมป้ำหมำยป็นเปอยำงถูกตຌองละสมบูรณ์ตรงตำมวลำทีไ
ก ำหนดเวຌ 

2.8 จัดท ำ รงรัด ติดตำม ประมินละรำยงำนผลกำรด ำนินงำนละผลกำร฿ชຌ
จำยงินงบประมำณละงินนอกงบประมำณของครงกำรตำงโ ตำมผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ละนยบำยของ
องค์กรบริหำรงำนสวนทຌองถิไนทีไก ำหนดเวຌ พืไอวิครำะห์ปัญหำ อุปสรรค ละสนอนะนวทำงกຌเขปัญหำตอ
ผูຌบริหำร฿นกำรผลักดัน฿หຌงำนบรรลุตำมป้ำหมำยทีไก ำหนดเวຌ 

2.9 ก ำหนด พัฒนำ ปรับปรุง หรือกຌเขนวทำง คูมือ กลเก กระบวนกำร หรือ
มำตรฐำน฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนงำนบริหำรทัไวเป งำนนยบำยละผน งำนทะบียนรำษฏร์ละงำนบัตร
ประจ ำตัวประชน หรืองำนพัฒนำระบบบริหำรงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำรท ำงำน฿นงำนทีไรับผิดชอบป็นเปอยำง
ถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ ละกิดประยชน์สูงสุด 

2.10 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ละควบคุมดูลกำร
จัดกำรงำนตำงโ หลำยดຌำนของหนวยงำนสนับสนุน ชน งำนธุรกำร งำนรักษำควำมปลอดภัย งำนจัดพิมพ์ละ
จกจำยอกสำร งำนรวบรวมขຌอมูลสถิติ งำนปลอกสำร งำนตรียมรืไองละตรียมกำรส ำหรับกำรประชุม 
งำนบันทึกรืไองสนอทีไประชุม งำนท ำรำยงำนกำรประชุมละรำยงำนอืไนโ งำนติดตอกับหนวยงำนละบุคคล
ตำงโ งำนติดตำมผลงำน ป็นตຌน พืไอดูล฿หຌงำนป็นเปตำมระบียบอยำงถูกตຌอง ทันวลำละตรงตำมควำม
ตຌองกำรของผูຌบริหำรหรือหนวยงำนตำงโ สูงสุด 

2.11 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ พืไอ฿หຌ
บรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.12 มอบหมำย วิครำะห์ ท ำควำมหใน สนอนะ ละควบคุมดูลงำนนิติกำร งำน
ระบียบละสัญญำ พืไอ฿หຌงำนตำงโ ด ำนินกำรเปอยำงถูกตຌองตำมหลักมำตรฐำนสำกล หลักวิชำกำร ละ
ตำมกฎระบียบทีไก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.13 มอบหมำย วิครำะห์ ท ำควำมหใน สนอนะ ละควบคุมดูลงำนบริหำรละ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล พืไอบริหำรงำน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนสำมำรถสรรหำ บริหำร พัฒนำละ฿ชຌ
ประยชน์จำกบุคลำกร฿นองค์กรอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 
 



 
2.14 มอบหมำย วิครำะห์ ท ำควำมหใน สนอนะ ละควบคุมดูลงำนนยบำยละ

ผน หรืองำนจัดระบบงำน พืไอ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีนวทำง฿นกำรปฏิบัติงำนทีไมีป้ำหมำยละมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

2.15 มอบหมำย วิครำะห์ ท ำควำมหใน สนอนะ ละควบคุมดูลงำนประชำสัมพันธ์ 
พืไอ฿หຌกิดกำรสืไอสำรภำย฿นทีไครอบคลุมทัไวถึงชัดจน ละกิดกำรสืไอสำรภำยนอกทีไสรຌำงควำมขຌำ฿จละ
ภำพลักษณ์ทีไดีตอประชำชน฿นทຌองถิไน 

2.16 มอบหมำย วิครำะห์ ท ำควำมหใน สนอนะละควบคุมดูลงำนทะบียนรำษฎร์
ตำงโ ชน กำรจຌงกิด กำรจຌงตำย กำรจຌงยຌำยทีไอยู กำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวประชำชน ป็นตຌน พืไอ
อ ำนวยกำร฿หຌกำร฿หຌบริกำรประชำชนป็นเปอยำงถูกตຌอง รวดรใวละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.17 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง  
พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือหรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชน 

2.18 ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร
ละคณะท ำงำนตำง โ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำง โ 

3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล      
3.1 ประมินผลละสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของผูຌ ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำร

ปฏิบัติงำนสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละองค์กรอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด   
3.2 สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ

พืไอพัฒนำจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไก ำกับ฿หຌมีควำมชีไยวชำญละสำมำรถปฏิบัติงำน฿หຌกิดประยชน์ก
หนวยงำนอยำงยัไงยืน  

3.3 พิจำรณำวำงผนกำรท ำงำนละกำรกระจำยอัตรำก ำลังของจຌำหนຌำทีไ฿นส ำนัก 
กองหรือหนวยงำนทีไรับผิดชอบดຌำนงำนนยบำยละผนงำนตำมควำมหมำะสมละศักยภำพของจຌำหนຌำทีไ
ตละรำย พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนดเดຌอยำงมีประสิทธิผลละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

3.4 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ สนอนะ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของขຌำรำชกำร 
ลูกจຌำง พนักงำนจຌำง฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌมีควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมกับงำนทีไปฏิบัติ 
 

4. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 
4.1 วำงผนละประสำนกิจกรรม฿หຌมีกำร฿ชຌทรัพยำกรของส ำนัก กองหรือหนวยงำน

ทีไรับผิดชอบ ทัๅงดຌำนงบประมำณ อำคำรสถำนทีไละอุปกรณ์฿นกำรท ำงำน พืไอ฿หຌกำรท ำงำนกิดประสิทธิภำพ
คุຌมคำ ละบรรลุป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด  ดยอำจพิจำรณำน ำงบประมำณทีไเดຌรับ
จัดสรรมำด ำนินกำรละ฿ชຌจำยรวมกัน 

4.2 บริหำรละก ำหนดนวทำงกำรจัดสรรละกำร฿ชຌทรัพยำกร หรืองบประมำณ
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอ฿หຌกำรจัดสรรทรัพยำกรป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละประสิทธิผลสูงสุด 

4.3 ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ  พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภำพ 
ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
 
 
 
 
 



 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
       คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะหัวหนຌำส ำนักปลัดหรือผูຌอ ำนวยกำรกอง หรือ
ผูຌอ ำนวยกำรสวน ินักบริหำรงำนทัไวเป ระดับกลำงี 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนทัไวเป ระดับตຌน ขຌอ แ  
2. ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไงมำลຌวดังตอเปนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติ งำนบริหำรทัไวเป         

งำนนยบำยละผน งำนทะบียนรำษฎร์ละบัตรประจ ำตัวประชำชน หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองมำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 
2.1 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงหัวหนຌำส ำนักปลัดหรือผูຌอ ำนวยกำรกอง     

ินักบริหำรงำนทัไวเป ระดับตຌนี หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.  ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี หรือ 
2.2 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงเมตไ ำกวำหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนทัไวเป 

ระดับตຌนี หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี  ก ำหนดวลำ ไ ปี ฿หຌลดป็น ใ ปี 
ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนทัไวเป ระดับตຌน ขຌอ แ.โ ละขຌอ แ.ใ  

2.3 ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ   
ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ๆ ปี 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริของพระบำทสมดใจ

พระจຌำอยูหัว       ระดับ 3 
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 3 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 4 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 3 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 3 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 

ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 3 
1.8. ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.9. ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ 2 
1.10. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล    ระดับ 3 
1.11. ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 
3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง   ระดับ 2 
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 2 
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 2 
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 2 

3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 3 
3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 3 
3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน  ระดับ 3 
3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 3 
3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนทัไวเป 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนทัไวเป 
 

ระดับต าหนง    ระดับสูง 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับส ำนัก ฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ขนำด฿หญ  
ทีไมีลักษณะงำนกีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำร  จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ 
นะน ำ ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จ กຌปัญหำกีไยวกับงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ ซึไงมีลักษณะ
หนຌำทีไควำมรับผิดชอบละคุณภำพของงำนซับซຌอนมำกละสูงมำกป็นพิศษ ดยปกครองผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ
จ ำนวนมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน 

1.1 วำงผนงำน ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงำนดຌำนงำนบริหำรทัไวเป งำนสนับสนุน งำนลขำนุกำร งำนนยบำยละผน งำนทะบียนรำษฎร์
ละงำนบัตรประจ ำตัวประชำชน หรืองำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง ซึไงมีควำมสลับซับซຌอนละ฿ชຌควำมชีไยวชำญสูง 
พืไอป็นบบผน฿นกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำน฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  

1.2 บริหำรครงกำรขนำด฿หญ ดยมีกำรบูรณำกำรผนงำน กิจกรรม ขัๅนตอนส ำคัญ 
พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหลำยโ หนวยงำนหรือหลำยโ ดຌำนทีไมีควำมหลำกหลำย ควำม
ยุงยำกละตຌองกำรคุณภำพของงำนสูงมำกป็นพิศษ 

1.3 ติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ทีไมีควำมหลำกหลำย ละควำมยุงยำก
ซับซຌอนมำก ฿หຌป็นเปตำมผนงำน ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำร
ด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนด 

1.4 จัดท ำผนหรือครงกำรติดตำมประมินผลกำรด ำนินงำนตำมผนละครงกำร
ตำงโ ซึไงอำจจะป็นนยบำยผนงำนละครงกำรทำงศรษฐกิจ สังคม กำรมืองกำรบริหำรหรือควำมมัไนคง
ของประทศ พืไอ฿หຌกิดกำรน ำสนอนวทำง฿นกำรพัฒนำผนงำนหรือครงกำรอืไนโ ฿นอนำคตตอเป 

1.5 วำงนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ รวบรวมขຌอมูลสถิติละสนอนวทำงพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนหรือระบบงำนของหนวยงำนทีไสังกัด พืไอปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 
ภำย฿ตຌขຌอจ ำกัดทำงดຌำนงบประมำณ บุคลำกร ละวลำ 

1.6 คຌนควຌำประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ควำมรูຌ฿หมโ ทีไกีไยวขຌองกับงำน฿นภำรกิจของ
หนวยงำนทีไรับผิดชอบ฿นภำพรวมพืไอน ำมำปรับปรุง฿หຌกำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึๅน 
 
 
 
 
 



 
2. ดຌานบริหารงาน 

2.1 ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน ละวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำนละองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม พืไอป็นนวทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ     

2.2 มอบหมำย ก ำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ฿นรืไอง
ตำง โ ทีไกีไยวขຌองกับภำรกิจทีไหลำกหลำยละบใดสรใจของหนวยงำน  พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุป้ำหมำย
ละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

2.3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ  
พืไอ฿หຌบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

2.4 วินิจฉัย  สัไงกำรรืไองทีไมีขอบขตผลกระทบ฿นวงกวຌำง หรือมีควำมซับซຌอนของ
ประดในปัญหำ ซึไงตຌองพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ  พืไอ฿หຌ
บรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

2.5 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ละควบคุมดูลกำร
จัดกำรงำนตำงโ หลำยดຌำนของหนวยงำนสนับสนุนขององค์กรปกครองทຌองถิไนขนำด฿หญละมีควำมซับซຌอน
มำกชน งำนธุรกำร งำนรักษำควำมปลอดภัย งำนจัดพิมพ์ละจกจำยอกสำร งำนรวบรวมขຌอมูลสถิติ งำน
ปลอกสำร งำนตรียมรืไองละตรียมกำรส ำหรับกำรประชุม งำนบันทึกรืไองสนอทีไประชุม งำนท ำรำยงำน
กำรประชุมละรำยงำนอืไนโ งำนติดตอกับหนวยงำนละบุคคลตำงโ งำนติดตำมผลงำน ป็นตຌน พืไอดูล฿หຌ
งำนป็นเปตำมระบียบอยำงถูกตຌอง ทันวลำละตรงตำมควำมตຌองกำรของผูຌบริหำรหรือหนวยงำนตำงโ สูงสุด 

2.6 มอบหมำย วิครำะห์ ท ำควำมหใน สนอนะ ละควบคุมดูลงำนนิติกำร งำน
ระบียบละสัญญำซึไงมีควำมยำกละตຌองกำรควำมชีไยวชำญสูงมำก พืไอ฿หຌงำนตำงโ ด ำนินกำรเปอยำง
ถูกตຌองตำมหลักมำตรฐำนสำกล หลักวิชำกำร ละตำมกฎระบียบทีไก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.7 มอบหมำย วิครำะห์ ท ำควำมหใน สนอนะ ละควบคุมดูลงำนบริหำรละ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลซึไงมีควำมยำกละตຌองกำรควำมชีไยวชำญสูงมำก พืไอบริหำรงำน฿หຌองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนสำมำรถสรรหำ บริหำร พัฒนำละ฿ชຌประยชน์จำกบุคลำกร฿นองค์กรอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.8 มอบหมำย วิครำะห์ ท ำควำมหใน สนอนะ ละควบคุมดูลงำนนยบำยละ
ผน หรืองำนจัดระบบงำนซึไงมีควำมยำกละตຌองกำรควำมชีไยวชำญสูงมำก  พืไอ฿หຌองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนมีนวทำง฿นกำรปฏิบัติงำนทีไมีป้ำหมำยละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.9 มอบหมำย วิครำะห์ ท ำควำมหใน สนอนะ ละควบคุมดูลงำนประชำสัมพันธ์ 
พืไอ฿หຌกิดกำรสืไอสำรภำย฿นทีไครอบคลุมทัไวถึงชัดจน ละกิดกำรสืไอสำรภำยนอกทีไสรຌำงควำมขຌำ฿จละ
ภำพลักษณ์ทีไดีตอประชำชน฿นทຌองถิไน 

2.10 มอบหมำย วิครำะห์ ท ำควำมหใน สนอนะละควบคุมดูลงำนทะบียนรำษฎร์
ตำงโ ชน กำรจຌงกิด กำรจຌงตำย กำรจຌงยຌำยทีไอยู กำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวประชำชน ป็นตຌน ฿นองค์กร
ปกครองทຌองถิไนขนำด฿หญละมีประชำกำรจ ำนวนมำก พืไออ ำนวยกำร฿หຌกำร฿หຌบริกำรประชำชนป็นเปอยำง
ถูกตຌอง รวดรใวละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.11 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง
พืไอควำมรวมมือ หรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร 

2.12 ควบคุมดูล ฿หຌค ำนะน ำ ละตรวจสอบกำรวิครำะห์  วิจัยชิงนยบำย พืไอทบทวน
สถำนภำพละสนอนวทำง มำตรกำรละยุทธศำสตร์กำรสริมสรຌำงศักยภำพ฿นทຌองถิไนหรือพืๅนทีไทีไรับผิดชอบซึไงมี
ขนำด฿หญมำกละมีประชำกร รวมถึงสภำพศรษฐกิจ สังคมละวัฒนธรรมทีไหลำยหลำยละจ ำนวนมำก 
 



 
2.13 ริริไม พัฒนำผนงำนละครงกำรชิงรุก฿นกำรพัฒนำทຌองถิไนละนวัตกรรมทีไมี

ควำมจ ำป็นรงดวนพืไอตอบสนองควำมตຌองกำรทำงศรษฐกิจละสังคมของพืๅนทีไ ละประทศ 
2.14 ควบคุมดูลกำรออกบบละพัฒนำระบบสำรสนทศพืไอสนับสนุนกำรวำงผน

฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ฿หຌป็นมำตรฐำนละมีประสิทธิภำพสูงสุด 
2.15 ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร 

ละคณะท ำงำนตำง โ ทีไ เดຌรับตงตัๅง หรือวที จรจำตำง โ ฿นฐำนะป็นผูຌมีบทบำทหลัก พืไอรักษำ
ผลประยชน์ของรำชกำร 
 

3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 จัดระบบงำนละอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไมีควำมหลำกหลำยทัๅง฿นชิง
ปริมำณละคุณภำพ฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ 

3.2 ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน
สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

3.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ
บัญชำพืไอ฿หຌกิดควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพละสมรรถนะทีไหมำะสมกับงำนทีไปฏิบัต ิ

3.4 ปรับปรุงหรือหำนวทำงวิธีกำร฿หม โ หรือกลยุทธ์฿นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
พืไอพัฒนำจຌำหนຌำทีไผูຌปฏิบัติ฿นกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรด ำนินงำนทีไมีคุณภำพทีไดีขึๅน 

4. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 

4.1 วำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำนทีไตຌองรับผิ ดชอบสูง 
พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณจ ำนวนมำก  พืไอ฿หຌกิด
ประสิทธิภำพ ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

4.3 วำงผนละประสำนกิจกรรม฿หຌมีกำร฿ชຌทรัพยำกรของส ำนัก กองหรือหนวยงำน
ทีไรับผิดชอบ ทัๅงดຌำนงบประมำณ อำคำรสถำนทีไละอุปกรณ์฿นกำรท ำงำน พืไอ฿หຌกำรท ำงำนกิดประสิทธิภำพ
คุຌมคำ ละบรรลุป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด  ดยอำจพิจำรณำน ำงบประมำณทีไเดຌรับ
จัดสรรมำด ำนินกำรละ฿ชຌจำยรวมกัน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
          คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะผูຌอ ำนวยกำรส ำนัก ินักบริหำรงำนทัไวเป ระดับสูงี 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนทัไวเป ระดับตຌน ขຌอ แ  
2. ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไง ดังตอเปนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนบริหำรงำนทัไวเป       

งำนนยบำยละผน งำนทะบียนรำษฎร์ปละบัตรประจ ำตัวประชำชน หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอย
กวำ แ ปี 

2.1 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงหัวหนຌำส ำนักปลัดหรือผูຌอ ำนวยกำรกอง        
ินักบริหำรงำนทัไวเป ระดับกลำงี หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี หรือ 

2.2 ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับชีไยวชำญ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ่ ปี 

 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริของพระบำทสมดใจ

พระจຌำอยูหัว       ระดับ 3 
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 4 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 4 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 4 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 3 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 3 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 

ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 3 
1.8. ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.9. ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ 3 
1.10. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล    ระดับ 4 
1.11. ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 4 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 4 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 
3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง   ระดับ 3 
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 3 
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 3 
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 3 

 
 
 



 
3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 4 
3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 4 
3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน  ระดับ 4 
3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 4 
3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน    
 

สายงาน     บริหำรงำนกำรคลัง 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

 สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงดຌำนบริหำรงำนคลังขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรก ำหนดนยบำย วำงผน ควบคุม มอบหมำยงำน ตรวจสอบ 
ประมินผลละรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนทำงดຌำนกำรบริหำรงำนคลังหลำยดຌำน ชน งำนกำรคลัง งำนกำรงิน
ละบัญชี งำนกำรจัดกใบรำยเดຌ งำนรวบรวมขຌอมูลสถิติละวิครำะห์งบประมำณ งำนพัสดุ งำนธุรกำร      
งำนกำรจัดกำร งินกูຌ งำนจัดระบบงำน งำนบริหำรงำนบุคคล งำนตรวจสอบกีไยวกับกำรบิกจำย ปฏิบัติงำน
กีไยวกับกำรสนอนะละ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ กำรท ำควำมหในละสรุปรำยงำน ด ำนินกำรกีไยวกับกำร
อนุญำตทีไป็นอ ำนำจหนຌำทีไของหนวยงำนกำรคลัง กใบรักษำทรัพย์สินทีไมีคำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับมอบหมำย 
 
ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักบริหำรงำนกำรคลัง   ระดับตຌน 
   นักบริหำรงำนกำรคลัง   ระดับกลำง 
   นักบริหำรงำนกำรคลัง   ระดับสูง 
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ต าหนงประภท   อ ำนวยกำร 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนกำรคลัง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนกำรคลัง 
 

ระดับต าหนง    ระดับตຌน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับกอง฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ขนำดลใก หรือ
฿นฐำนะหัวหนຌำฝຆำย ทีไมีลักษณะงำนกีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำร อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร มอบหมำย 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จกຌเขปัญหำ฿นงำนดຌำนกำรคลังขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน ทีไมีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ ควำมยำกละคุณภำพของงำนคอนขຌำงสูงมำก ดยปกครองผูຌอยู฿ตຌบังคับ
บัญชำมำกพอสมควร ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  
   ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ  ดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน 
1.1 ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ละป้ำหมำยนวทำงดຌำนกำรคลัง       

พืไอวำงผนละจัดท ำผนงำนครงกำร฿นกำรพัฒนำหนวยงำน 

1.2 รวมวำงผนงำน/ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงป้ำหมำยละ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนดຌำนงำนกำรคลัง งำนกำรงินละบัญชี งำนงบประมำณ งำนกำรจัดกใบรำยเดຌละ
งำนกำรพัสดุ หรืองำนอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง พืไอป็นบบผน฿นกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำน฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำน
เดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุดละสอดคลຌองนยบำยละผนกลยุทธ์ 

1.3 ติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ฿หຌป็นเปตำมผนงำน/ครงกำร หรือ
ผนกำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำรด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ    

1.4 รวมวำงนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์รวบรวมขຌอมูลสถิติดຌำนกำรงิน กำรคลังละ
งบประมำณ รวมทัๅงสนอนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือระบบงำน  พืไอ฿หຌมีกำรบูรณำกำรผนงำน 
กิจกรรม ขัๅนตอนส ำคัญ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนด 

1.5 รวมวำงผน฿นกำรจัดท ำผนทีไภำษี จัดหำพัสดุ กำรบิกจำยงินประจ ำเตรมำส 
พืไอพิไมประสิทธิภำพ฿นกำรจัดกใบรำยเดຌ ฿หຌมีพัสดุพียงพอตอกำร฿ชຌงำน ละกำรจำยงินป็นเปตำม
งบประมำณรำยจำยประจ ำปี 

1.6 รวมวำงนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหนวยงำนทีไสังกัด พืไอปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน ภำย฿ตຌขຌอจ ำกัด
ทำงดຌำนงบประมำณ บุคลำกร ละวลำ 

1.7 วำงผนกำร฿ชຌจำยงินสะสม ละกำรจำยขำดงินสะสม พืไอเม฿หຌกระทบกับ
สถำนะทำงกำรงินกำรคลังขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน รวมถึงตรวจสอบกำรด ำนินกำร฿ชຌจำยงินงบกลำง 
งินอุดหนุนอุดหนุน พืไอ฿หຌป็นเปตำมระบียบละหนังสือสัไงกำร 
 

 

 



 

2. ดຌานบริหารงาน 
2.1 จัดระบบงำน ละวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำน  พืไอป็นนวทำงกำร

ปฏิบัติรำชกำรของจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ       
2.2 มอบหมำย ก ำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ฿นรืไอง

ตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับภำรกิจของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
2.3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ 

พืไอ฿หຌบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
2.4 จัดระบบกำรติดตำม ประมินผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนวิครำะห์ผลดี 

ผลกระทบ  ปัญหำ อุปสรรค พืไอ฿หຌกำรสนับสนุนหรือท ำกำรปรับปรุงกຌเข 
2.5 รวมก ำหนดรำยจำยของหนวยงำนพืไอ฿หຌกิดกำรประหยัดละคลองตัว฿นกำร

ปฏิบัติงำนดยทัไวเปขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
2.6 ควบคุมดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ วิครำะห์ ท ำควำมหในละ

ตรวจสอบงำนกำรคลังหลำยดຌำนชน งำนกำรคลัง  งำนกำรงินละบัญชี งำนกำรจัดกใบรำยเดຌ งำนรวบรวม
ขຌอมูลสถิติละวิครำะห์งบประมำณ งำนพัสดุ งำนจัดกำรงินกูຌ งำนรับรองสิทธิ งำนบิกงินงบประมำณ  งำน
ควบคุมกำรบิกจำย  งำนกำรกใบรักษำทรัพย์สินทีไมีคำละหลักฐำนทนตัวงินป็นตຌน พืไอควบคุมกำร
ด ำนินงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ ถูกตຌองละป็นเปตำมกฎระบียบสูงสุด 

2.7 ควบคุมดูล ตรวจสอบละจัดท ำรำยงำนกำรงินกำรบัญชีตำงโ  รำยงำนกำร
ปฏิบัติงำน รำยงำนประมินผลกำร฿ชຌจำยงบประมำณ หรือรำยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌป็นเปตำมนวทำง
ทีไก ำหนดเวຌอยำงตรงวลำ  

2.8 ควบคุมดูลกำรด ำนินกำร฿หຌมีกำรช ำระภำษีละคำธรรมนียมตำงโ อยำงทัไวถึง 
พืไอ฿หຌสำมำรถกใบรำยเดຌตำมป้ำหมำยทีไตัๅงเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด   

2.9 ตรวจสอบกำรบิกจำยวัสดุครุภัณฑ์  กำรจัดซืๅอละกำรจัดจຌำงพืไอ฿หຌกำร
ด ำนินกำรป็นเปอยำงถูกตຌองตำมกฎระบียบละมีประสิทธิภำพสูงสุด   

2.10 ควบคุมละตรวจจำยงินตำมฏีกำ หรือควบคุมกำรขอบิกงิน กำรน ำสงงิน ละ
กำรน ำสงงินเปส ำรองจำย พืไอ฿หຌป็นเปตำมกฎระบียบอยำงถูกตຌองละหมำะสมมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.11 วิ ค รำะห์  ละ สนอขຌ อมู ลท ำงดຌ ำนกำรคลั ง  ก ำร งิน  กำรบัญ ชี ละ
กำรงบประมำณพืไอน ำเปประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงกຌเขปัญหำกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน 

2.12 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง
พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือหรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชน    

2.13 ตอบปัญหำ ชีๅจงละด ำนินกำรป็นกรรมกำรตำมภำรกิจทีไเดຌรับมอบหมำย ชน
ป็นกรรมกำรรักษำงิน  ป็นกรรมกำรตรวจกำรจຌำงป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ฯลฯ ป็นตຌน พืไอควบคุม฿หຌ
ภำรกิจดังกลำวป็นเปตำมวัตถุประสงค์ทีไก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 
 
 
 
 



 

3. ดຌานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
3.1 จัดระบบงำนละอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำน฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ 

ปริมำณงำนละงบประมำณพืไอ฿หຌปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ  
3.2 ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน

สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ

บัญชำ ฿หຌมีควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมกับงำนทีไปฏิบัติ 
3.4 จัดรูปบบละวำงนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร฿นหนวยงำน฿หຌมีควำม

หมำะสมละมีควำมยืดหยุนตอกำรปฏิบัติงำน ดยก ำหนดหรือมอบอ ำนำจ฿หຌจຌำหนຌำทีไทีไมีลักษณะงำน
สอดคลຌองหรือกืๅอกูลกัน สำมำรถปฏิบัติงำนทนกันเดຌทุกต ำหนง พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนกิดควำมคลองตัว
ละมีควำมตอนืไอง 

3.5 สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ
พืไอพัฒนำจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไก ำกับ฿หຌมีควำมชีไยวชำญละสำมำรถปฏิบัติงำน฿หຌกิดประยชน์ก
หนวยงำนอยำงยัไงยืน 

4. ดຌานบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 
4.1 ก ำหนดนยบำยละวำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำน 

พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภำพ 

ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
4.3 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ กำรด ำนินกำรกีไยวกับงบประมำณ กำรงิน กำรคลัง 

ละวัสดุ ครุภัณฑ์ กิดประสิทธิภำพ ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมป้ำหมำย ละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 
4.4 รวมหรือวำงผนละประสำนกิจกรรม฿หຌมีกำร฿ชຌทรัพยำกรของหนวยงำนทีไ

รับผิดชอบ ทัๅงดຌำนงบประมำณ อำคำรสถำนทีไละอุปกรณ์฿นกำรท ำงำน พืไอ฿หຌกำรท ำงำนกิดประสิทธิภำพ
คุຌมคำ ละบรรลุป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด  ดยอำจพิจำรณำน ำงบประมำณทีไเดຌรับ
จัดสรรมำด ำนินกำรละ฿ชຌจำยรวมกัน  

4.5 รวมหรือบริหำรละก ำหนดนวทำงกำรจัดสรรละกำร฿ชຌทรัพยำกร หรือ
งบประมำณตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอ฿หຌกำรจัดสรรทรัพยำกรป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละประสิทธิผลสูงสุด 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. ไดຌรับคุณวุฒิการศึกษา ดังนีๅ 

1.1 เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงบัญชี พำณิชยศำสตร์ ศรษฐศำสตร์ ศรษฐศำสตร์ธุรกิจ บริหำรกำรคลัง กำรจัดกำรกำรคลัง กำรงิน 
กำรงินละกำรธนำคำร บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรทัไวเป กำรตลำด  กำรจัดกำร หรือ฿นสำขำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. 
ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

1.2 เดຌรับปริญญำทหรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำงบัญชี 
พำณิชยศำสตร์ ศรษฐศำสตร์ ศรษฐศำสตร์ธุรกิจ บริหำรกำรคลัง กำรจัดกำรกำรคลัง กำรงิน กำรงินละ
กำรธนำคำร บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรทัไวเป กำรตลำด  กำรจัดกำร หรือ฿นสำขำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ 
ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 



1.3 เดຌรับปริญญำอกหรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำงบัญชี 
พำณิชยศำสตร์ ศรษฐศำสตร์ ศรษฐศำสตร์ธุรกิจ บริหำรกำรคลัง กำรจัดกำรกำรคลัง กำรงิน กำรงินละ
กำรธนำคำร บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรทัไวเป กำรตลำด  กำรจัดกำร หรือ฿นสำขำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ 
ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนงนนฐานะผูຌอ านวยการกอง ระดับตຌน ินักบริหารงาน
การคลัง ระดับตຌนี 

2.1 มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับตຌน ขຌอ แ ละ 
2.2 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับตຌนี 

ตำมขຌอ ใ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรคลัง 
หรอืงำนอืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 

3. คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนงนนฐานะหัวหนຌาฝ่าย ินักบริหารงานการคลัง ระดับตຌนี 
3.1 มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับตຌน ขຌอ แ  
3.2 ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไง ดังตอเปนีๅ  

(1) ประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร  มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี  
(2) ประภททัไวเป ระดับอำวุส มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี  
(3) ประภททัไวเป เมตไ ำกวำระดับช ำนำญงำน มำลຌวเมนຌอยกวำ 10 ป ี 

3.3 ปฏิบัติงำนดຌำนกำรคลัง หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 
 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริของพระบำทสมดใจ

พระจຌำอยูหัว       ระดับ 1 
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 2 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดบั 2 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 2 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 2 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 

ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 2 
1.8. ควำมรูຌรืไองกฎหมำยิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.9. ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.10. ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ 3 
1.11. ควำมรูຌรืไองระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐดຌวยระบบ 

อิลใกทรอนิกส์ิGFMISี      ระดับ 2 
1.12. ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ 3 
1.13. ควำมรูຌรืไองกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 



2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 
3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง   ระดับ 1 
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 1 
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 1 
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 1 

3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 2 
3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 2 
3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน  ระดับ 2 
3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 2 
3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าหนงประภท   อ ำนวยกำร 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนกำรคลัง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนกำรคลัง 
 

ระดับต าหนง    ระดับกลำง 
 
หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

   ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับกอง฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือต ำหนง
หัวหนຌำหนวยงำนอืไน ทีไมีลักษณะงำนกีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร 
มอบหมำย ก ำกับ นะน ำ  ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จ กຌปัญหำ฿นงำนดຌำนกำรคลังทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ
ควำมช ำนำญฉพำะดຌำน  ซึไงลักษณะหนຌำทีไควำมรับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูงมำกป็นพิศษ ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  
   ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ  ดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน 
1.1 วำงผนงำน/ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์

ของหนวยงำนดຌำนงำนคลัง งำนกำรงินละบัญชี งำนงบประมำณ ละงำนกำรจัดกใบรำยเดຌ หรืองำนอืไนโ    
ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌสอดคลຌองนยบำยละผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด 

1.2 ติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ทีไมีควำมหลำกหลำย ละควำมยุงยำก
ซับซຌอนมำก ฿หຌป็นเปตำมผนงำน/ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำร
ด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ 

1.3 บริหำรครงกำรขนำด฿หญ ดยมีกำรบูรณำกำรผนงำน กิจกรรม ขัๅนตอนส ำคัญ 
พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนด   

1.4 วำงผนทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ รวบรวมขຌอมุล สถิติดຌำนกำรงิน กำรคลังละ
งบประมำณ รวมทัๅงสนอนวทำงกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือระบบงำน พืไอ฿หຌมีกำรบูรณำกำรผนงำน 
กิจกรรม ขัๅนตอนส ำคัญ พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ 

1.5 รวมวำงผน฿นกำรจัดท ำผนทีไภำษี จัดหำพัสดุ กำรบิกจำยงินประจ ำเตรมำส 
พืไอพิไมประสิทธิภำพ฿นกำรจัดกใบรำยเดຌ ฿หຌมีพัสดุพียงพอตอกำร฿ชຌงำน ละกำรจำยงินป็นเปตำม
งบประมำณรำยจำยประจ ำปี 

1.6 วำงนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหนวยงำนทีไสังกัด พืไอปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน ภำย฿ตຌขຌอจ ำกัด
ทำงดຌำนงบประมำณ บุคลำกร ละวลำ 

1.7 วำงผนกำร฿ชຌจำยงินสะสม ละกำรจำยขำดงินสะสม พืไอเม฿หຌกระทบกับ
สถำนะทำงกำรงินกำรคลังขององค์กรกครองสวนทຌองถิไน รวมถึงตรวจสอบกำรด ำนินกำร฿ชຌจำยงินงบกลำง 
งินอุดหนุนอุดหนุน พืไอ฿หຌป็นเปตำมระบียบละหนังสือสัไงกำร 

 
 
 



    
2. ดຌานบริหารงาน 

2.1 ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน ละวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำน  พืไอป็นนว
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ       

2.2 มอบหมำย ก ำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ฿นรืไอง
ตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับภำรกิจทีไหลำกหลำยละบใดสรใจของหนวยงำน  พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุป้ำหมำย
ละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

2.3 วินิจฉัย  สัไงกำรรืไองทีไมีขอบขตผลกระทบ฿นวงกวຌำง หรือมีควำมซับซຌอนของ
ประดในปัญหำ ซึไงตຌองพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ  พืไอ฿หຌ
บรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  

2.4 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง  
พืไอกิดควำมรวมมือหรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร  

2.5 ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร
ละคณะท ำงำนตำงโ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำงโ ฿นระดับหนวยงำนหรือองค์กรทัๅง฿นประทศละ
ตำงประทศ ฿นฐำนะป็นผูຌมีบทบำทหลัก พืไอรักษำผลประยชน์ของรำชกำรละประทศชำติ 

2.6 มอบหมำย ควบคุมดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ วิครำะห์ ท ำควำมหใน
ละตรวจสอบงำนกำรคลังหลำยโ ดຌำนทีไตຌองกำรควำมชีไยวชำญชน งำนกำรคลัง  งำนกำรงินละบัญชี   
งำนกำรจัดกใบรำยเดຌ งำนรวบรวมขຌอมูลสถิติละวิครำะห์งบประมำณ งำนพัสดุ งำนจัดกำรงินกูຌ งำนรับรอง
สิทธิ งำนบิกงินงบประมำณ  งำนควบคุมกำรบิกจำย งำนกำรกใบรักษำทรัพย์สินทีไมีคำละหลักฐำนทนตัว
งินป็นตຌน พืไอควบคุมกำรด ำนินงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ ถูกตຌองละป็นเปตำมกฎระบียบสูงสุด 

2.7 ควบคุมดูล ตรวจสอบละจัดท ำรำยงำนกำรงินกำรบัญชีตำงโ รำยงำนกำร
ปฏิบัติงำน รำยงำนประมินผลกำร฿ชຌจำยงบประมำณ หรือรำยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌป็นเปตำมนวทำง
ทีไก ำหนดเวຌอยำงตรงวลำ 

2.8 ควบคุมดูลกำรด ำนินกำร฿หຌมีกำรช ำระภำษีละคำธรรมนียมตำงโ อยำงทัไวถึง 
พืไอ฿หຌสำมำรถกใบรำยเดຌตำมป้ำหมำยทีไตัๅงเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด   

2.9 ควบคุมละตรวจจำยงินตำมฏีกำ หรือควบคุมกำรขอบิกงิน กำรน ำสงงิน ละ
กำรน ำสงงินเปส ำรองจำย พืไอ฿หຌป็นเปตำมกฎระบียบอยำงถูกตຌองละหมำะสมมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.10 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ  
พืไอ฿หຌบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

2.11 วินิจฉัย  สัไงกำรรืไองทีไมีขอบขตผลกระทบ฿นวงกวຌำง หรือมีควำมซับซຌอนของ
ประดในปัญหำ ซึไงตຌองพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ  พืไอ฿หຌ
บรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

2.12 ก ำหนด พัฒนำ ปรับปรุง หรือกຌเขนวทำงคูมือ กลเก กระบวนกำร หรือมำตรฐำน
฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนงำนคลัง งำนกำรงินละบัญชี งำนงบประมำณ ละงำนกำรจัดกใบรำยเดຌ หรืองำนอืไนโทีไ
กีไยวขຌองพืไอ฿หຌกำรท ำงำน฿นงำนทีไรับผิดชอบป็นเปอยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ ละกิดประยชน์สูงสุด 

2.13 ตอบปัญหำ ชีๅจงละด ำนินกำรป็นกรรมกำรตำมภำรกิจทีไเดຌรับมอบหมำย ชน
ป็นกรรมกำรรักษำงิน  ป็นกรรมกำรตรวจกำรจຌำงป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ฯลฯ ป็นตຌน พืไอควบคุม฿หຌ
ภำรกิจดังกลำวป็นเปตำมวัตถุประสงค์ทีไก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 
 



 
3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 จัดระบบงำนละอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไมีควำมหลำกหลำยทัๅง฿นชิง
ปริมำณละคุณภำพ฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ พืไอ฿หຌปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ 

3.2 ติดตำม ประมินผลงำน ละสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ
บัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไ
ก ำหนดเวຌ  

3.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ
บัญชำ พืไอ฿หຌมีควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมงำนทีไปฏิบัติ  

3.4 ปรับปรุงหรือหำนวทำงวิธีกำร฿หมโ หรือกลยุทธ์฿นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
฿นกำรพัฒนำ กระตุຌน รงรຌำจຌำหนຌำทีไผูຌปฏิบัติ฿นกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรด ำนินงำนทีไมี
คุณภำพทีไดีขึๅน  

3.5 สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ
พืไอพัฒนำจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไก ำกับ฿หຌมีควำมชีไยวชำญละสำมำรถปฏิบัติงำน฿หຌกิดประยชน์ก
หนวยงำนอยำงยัไงยืน 

4. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 
4.1 วำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำน พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภำพ 

คุຌมคำสอดคลຌองกับนยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนดเวຌ  
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำรด ำนินกำรกีไยวกับงบประมำณกำรงินกำรคลังละวัสดุ

ครุภัณฑ์ อำคำรสถำนทีไ  พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภำพ ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไ
ก ำหนดเวຌ  

4.3 วำงผนละประสำนกิจกรรม฿หຌมีกำร฿ชຌทรัพยำกรขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน ทัๅงดຌำนงบประมำณ อำคำรสถำนทีไละอุปกรณ์฿นกำรท ำงำน พืไอ฿หຌกำรท ำงำนกิดประสิทธิภำพคุຌมคำ 
ละบรรลุป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด ดยอำจพิจำรณำน ำงบประมำณทีไเดຌรับจัดสรรมำ
ด ำนินกำรละ฿ชຌจำยรวมกัน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
 คุณสมบัติ ฉพาะส าหรับต าหนงนนฐานะผูຌอ านวยการกองหรือผูຌอ านวยการสวน             
ระดับกลาง ินักบริหารงานการคลัง ระดับกลางี 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับตຌน ขຌอ แ ละ 
2. ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไงมำลຌวดังตอเปนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรคลัง หรือ

งำนอืไนทีไกีไยวขຌองมำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 
2.1 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงผูຌอ ำนวยกำรกอง ระดับตຌน ินักบริหำรงำน

กำรคลัง ระดับตຌนี หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.  ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี หรือ 
2.2 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงเมตไ ำกวำหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนกำรคลัง 

ระดับตຌนี หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี ก ำหนดวลำ ไ ปี ฿หຌลดป็น ใ ปี 
ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับตຌน ขຌอ แ.โ ละขຌอ แ.ใ  

2.3 ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ   
ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ๆ ปี 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริของพระบำทสมดใจ

พระจຌำอยูหัว       ระดับ 2 
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 3 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 3 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 3 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 3 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 

ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 3 
1.8. ควำมรูຌรืไองกฎหมำยิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.9. ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.10. ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ 4 
1.11. ควำมรูຌรืไองระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐดຌวยระบบ 

อิลใกทรอนิกส์ิGFMISี      ระดับ 4 
1.12. ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ 4 
1.13. ควำมรูຌรืไองกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 
3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง   ระดับ 2 
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 2 
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 2 
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 2 



3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 3 
3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 3 
3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน  ระดับ 3 
3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 3 
3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าหนงประภท   อ ำนวยกำร 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนกำรคลัง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนกำรคลัง 
 

ระดับต าหนง    ระดับสูง 
 
หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

   ปฏิบัติงำน฿นหัวหนຌำหนวยงำนระดับส ำนัก ฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนขนำด฿หญ ทีไมี
ลักษณะงำนกีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร มอบหมำย ควบคุม 
ก ำกับ นะน ำ  ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จ กຌปัญหำ฿นงำนดຌำนกำรคลังขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน ทีไมีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ ควำมยำกละคุณภำพของงำนซับซຌอนมำกละสูงมำกป็นพิศษ ดย
ปกครองผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำจ ำนวนมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   

   ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ  ดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน 

1.1 วำงผนงำน/ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงำนดຌำนงำนคลัง งำนกำรงินละบัญชี งำนงบประมำณ ละงำนกำรจัดกใบรำยเดຌ ละงำนพัสดุ
หรืองำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอป็นนวทำง฿นกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำน฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

1.2 ติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ทีไมีควำมหลำกหลำย ละควำมยุงยำก
ซับซຌอนมำก ฿หຌป็นเปตำมผนงำน/ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำร
ด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ 

1.3 บริหำรครงกำรขนำด฿หญ ดยมีกำรบูรณำกำรผนงำน กิจกรรม ขัๅนตอนส ำคัญ 
พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ 

1.4 วำงนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ รวบรวมขຌอมูลสถิติละสนอนวทำงพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนหรือระบบงำนของหนวยงำนทีไสั งกัด พืไอปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 
ภำย฿ตຌขຌอจ ำกัดทำงดຌำนงบประมำณ บุคลำกร ละวลำ  

1.5 วำงผน฿นกำรจัดท ำผนทีไภำษี จัดหำพัสดุ กำรบิกจำยงินประจ ำเตรมำส พืไอ
พิไมประสิทธิภำพ฿นกำรจัดกใบรำยเดຌ ฿หຌมีพัสดุพียงพอตอกำร฿ชຌงำน ละกำรจำยงินป็นเปตำมงบประมำณ
รำยจำยประจ ำปี 

1.6 ติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ฿หຌป็นเปตำมผนงำน/ครงกำร หรือ
ผนกำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำรด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ 

1.7 คຌนควຌำประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ควำมรูຌ฿หมโ ทีไกีไยวขຌองกับงำน฿นภำรกิจของ
หนวยงำนคลัง฿นภำพรวมพืไอน ำมำปรับปรุง฿หຌกำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึๅน 
 
 



 
2. ดຌานบริหารงาน 

2.1 ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน ละวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำน  พืไอป็นนว
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ   

2.2 มอบหมำย ก ำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ วิครำะห์ ปรับปรุงกຌเข 
ท ำควำมหใน ฿นรืไองตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับภำรกิจทีไหลำกหลำยละบใดสรใจของหนวยงำน  พืไอ฿หຌกำร
ปฏิบัติงำนบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  

2.3 วินิจฉัย  สัไงกำรรืไองทีไมีขอบขตผลกระทบ฿นวงกวຌำง หรือมีควำมซับซຌอนของ
ประดในปัญหำ ซึไงตຌองพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ  พืไอ฿หຌ
บรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

2.4 ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร
ละคณะท ำงำนตำงโ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำงโ ฿นระดับหนวยงำนหรือองค์กร ฿นฐำนะป็นผูຌมี
บทบำทหลัก พืไอรักษำผลประยชน์ของรำชกำรละประทศชำติ  

2.5 มอบหมำย ควบคุมดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ วิครำะห์ ท ำควำมหใน
ละตรวจสอบงำนกำรคลังหลำยโ ดຌำนทีไตຌองกำรควำมชีไยวชำญชน งำนกำรคลัง  งำนกำรงินละบัญชี งำน
กำรจัดกใบรำยเดຌ งำนรวบรวมขຌอมูลสถิติละวิครำะห์งบประมำณ งำนพัสดุ งำนจัดกำรงินกูຌ งำนรับรองสิทธิ 
งำนบิกงินงบประมำณ  งำนควบคุมกำรบิกจำย  งำนกำรกใบรักษำทรัพย์สินทีไมีคำละหลักฐำนทนตัวงิน
ป็นตຌน พืไอควบคุมกำรด ำนินงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ ถูกตຌองละป็นเปตำมกฎระบียบสูงสุด 

2.6 ควบคุมดูล ตรวจสอบละจัดท ำรำยงำนกำรงินกำรบัญชีตำงโ รำยงำนกำร
ปฏิบัติงำน รำยงำนประมินผลกำร฿ชຌจำยงบประมำณ หรือรำยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌป็นเปตำมนวทำง
ทีไก ำหนดเวຌอยำงตรงวลำ  

2.7 ก ำหนดรำยจำยของหนวยงำนพืไอ฿หຌกิดกำรประหยัดละคลองตัว฿นกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

2.8 ควบคุมดูลกำรด ำนินกำร฿หຌมีกำรช ำระภำษีละคำธรรมนียมตำงโ อยำงทัไวถึง 
พืไอ฿หຌสำมำรถกใบรำยเดຌตำมป้ำหมำยทีไตัๅงเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด   

2.9 ตรวจสอบกำรบิกจำยวัสดุครุภัณฑ์  กำรจัดซืๅอละกำรจัดจຌำงพืไอ฿หຌกำร
ด ำนินกำรป็นเปอยำงถูกตຌองตำมกฎระบียบละมีประสิทธิภำพสูงสุด   

2.10 ตอบปัญหำ ชีๅจงละด ำนินกำรป็นกรรมกำรตำมภำรกิจทีไเดຌรับมอบหมำย ชน
ป็นกรรมกำรรักษำงิน  ป็นกรรมกำรตรวจกำรจຌำงป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ  ฯลฯ ป็นตຌน พืไอควบคุม฿หຌ
ภำรกิจดังกลำวป็นเปตำมวัตถุประสงค์ทีไก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.11 วิ ค รำะห์  ละ สนอขຌ อมู ลท ำงดຌ ำนกำรคลั ง  ก ำร งิน  กำรบัญ ชี ละ
กำรงบประมำณพืไอน ำเปประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงกຌเขปัญหำกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน   

2.12 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ  
พืไอ฿หຌบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

2.13 ก ำหนด พัฒนำ ปรับปรุง หรือกຌเขนวทำง คูมือ กลเก กระบวนกำร หรือ
มำตรฐำน฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนงำนคลังละงำนจัดกใบรำยเดຌ หรืองำนอืไนโทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำรท ำงำน฿น
งำนทีไรับผิดชอบป็นเปอยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ ละกิดประยชน์สูงสุด 
 
 



 
2.14 อ ำนวยกำร ปฏิบั ติ งำนละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไ เดຌ รับมอบหมำย           

พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 
2.15 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง  

พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือหรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชน 
 

3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 จัดระบบงำนละอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไมีควำมหลำกหลำยทัๅง฿นชิง
ปริมำณละคุณภำพ฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ พืไอ฿หຌปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ 

3.2 ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน
สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  ตลอดจนพืไอ฿หຌ
กำรประมินผลงำนกิดควำมป็นธรรม    

3.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ
บัญชำ ฿หຌมีควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมงำนทีไปฏิบัติ 

3.4 ปรับปรุงหรือหำนวทำงวิธีกำร฿หมโ หรือกลยุทธ์฿นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
฿นกำรพัฒนำ กระตุຌน รงรຌำจຌำหนຌำทีไผูຌปฏิบัติ฿นกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรด ำนินงำนทีไมี
คุณภำพทีไดีขึๅน 

3.5 สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ
พืไอพัฒนำจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไก ำกับ฿หຌมีควำมชีไยวชำญละสำมำรถปฏิบัติงำน฿หຌกิดประยชน์ก
หนวยงำนอยำงยัไงยืน 
 

4. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 

4.1 ควบคุมวำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำนทีไตຌองรับผิดชอบ
สูง พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ดยอำจ
พิจำรณำน ำงบประมำณทีไเดຌรับจัดสรรมำด ำนินกำรละ฿ชຌจำยรวมกัน  

4.2 ควบคุมติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ฿นจ ำนวนทีไสูงมำก  
฿หຌกิดประสิทธิภำพ ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ   

4.3 รวมหรือบริหำรละก ำหนดนวทำงกำรจัดสรรละกำร฿ชຌทรัพยำกร หรือ
งบประมำณตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอ฿หຌกำรจัดสรรทรัพยำกรป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละประสิทธิผลสูงสุด 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
 คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนงนนฐานะผูຌอ านวยการส านัก ระดับสูง ินักบริหารงานการคลัง 
ระดับสูงี 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับตຌน ขຌอ แ ละ 
2. ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไง ดังตอเปนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรคลังหรืองำนอืไน

ทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 
2.1 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงผูຌอ ำนวยกำรกอง ระดับกลำง ินักบริหำรงำน

กำรคลัง ระดับกลำงี หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี หรือ 
2.2 ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับชีไยวชำญ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 

ทียบทำ  มำลຌวเมนຌอยกวำ ่ ปี 



 
 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริของพระบำทสมดใจ

พระจຌำอยูหัว       ระดับ 3 
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 3 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 3 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 4 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 3 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 
ละสังคมพืๅนทีไ       ระดับ 3 
1.8. ควำมรูຌรืไองกฎหมำยิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.9. ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.10. ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ 4 
1.11. ควำมรูຌรืไองระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐดຌวยระบบ 

อิลใกทรอนิกส์ิGFMISี      ระดับ 3 
1.12. ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ 5 
1.13. ควำมรูຌรืไองกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 4 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดบั 4 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 4 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

 
 
 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 

3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง   ระดับ 3 
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ  3 
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 3 
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 3 

3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 4 
3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 4 
3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน  ระดับ 4 
3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 4 
3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 4 

 
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท  อ ำนวยกำรทຌองถิไน    
 

สายงาน    บริหำรงำนชำง 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโ ทีไปฏิบัติงำนทำงดຌำนบริหำรงำนชำง ฿นฐำนะหัวหนຌำ
หนวยงำนหัวหนຌำหนวยงำนทีไป็นกองหรือสวน  หัวหนຌำหนวยงำนทียบทำกองหรือสวน  หัวหนຌำหนวยงำนทีไ
สูงกวำกอง หรือหัวหนຌำหนวยงำน ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรบริหำรควบคุม฿หຌค ำปรึกษำละ
ตรวจสอบงำนดຌำนชำงตำงโ ชนงำนชำงยธำ งำนดຌำนเฟฟ้ำละสงสวำงสำธำรณะ งำนสวนสำธำรณะ    
งำนชำงกอสรຌำง งำนชำงส ำรวจ งำนชำงรังวัด งำนชำงขี ยนบบ งำนชำงทคนิคงำนชำงลหะ งำนชำง
ครืไองยนต์ งำนชำงครืไองกล ป็นตຌน นอกจำกนัๅนยังตຌองวำงผน ออกบบละควบคุมงำนสถำปัตยกรรม งำน
วิศวกรรมละงำนกอสรຌำงตำงโ ซึไงต ำหนงตำงโ หลำนีๅ มีลักษณะทีไจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌมีควำมรูຌควำมช ำนำญ฿น
วิชำชำง วิชำกำรทำงวิศวกรรมละสถำปัตยกรรม ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักบริหำรงำนชำง   ระดับตຌน 
   นักบริหำรงำนชำง   ระดับกลำง 
   นักบริหำรงำนชำง   ระดับสูง 
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ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนชำง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนชำง 
 

ระดับต าหนง    ระดับตຌน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

   ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับกองหรือหัวหนຌำฝຆำย ทีไมีลักษณะงำนกีไยวกับกำร
วำงผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ประมินผลงำน 
ตัดสิน฿จ กຌปัญหำ฿นงำนบริหำรงำนชำงละงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ ซึไงลักษณะหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ
ละคุณภำพของงำนสูงมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ  ดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน 
1.1 รวมวำงผนงำน/ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงป้ำหมำยละ

ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนดຌำนงำนชำง งำนวิศวกรรมหรืองำนสถำปัตยกรรมทีไสังกัด  พืไอป็นบบผน฿นกำร
ปฏิบัติงำนของหนวยงำน฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.2 ก ำหนดนวทำงของงำน/ครงกำร รวมทัๅงป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำน 
฿หຌสอดคลຌองนยบำยละผนกลยุทธ์ของหนวยงำนทีไสังกัด 

1.3 ติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ฿หຌป็นเปตำมผนงำน/ครงกำร หรือ
ผนกำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำรด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ 
 

2. ดຌานการบริหาร 
2.1 จัดระบบงำน ละวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำน  พืไอป็นนวทำงกำร

ปฏิบัติรำชกำรของจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไ รับผิดชอบ ฿หຌป็นเปอยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ ละกิด
ประยชน์สูงสุด    

2.2 มอบหมำย ก ำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ฿นรืไอง
ตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับภำรกิจของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  

2.3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ 
พืไอ฿หຌบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

2.4 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง 
พืไอกิดควำมรวมมือหรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร  

2.5 ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร
ละคณะท ำงำนตำงโ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำงโ พืไอ฿หຌภำรกิจป็นเปตำมวัตถุประสงค์ ละรักษำ
ผลประยชน์ของรำชกำร 

3. ดຌานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

3.1 จัดระบบงำนละอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำน฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ พืไอ฿หຌ
ปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ  

3.2 ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน
สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
 



 
3.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ

บัญชำ ฿หຌมีควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมงำนทีไปฏิบัติ  
4. ดຌานบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 

4.1 วำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำน พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับ
นยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ ฿หຌกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุຌมคำ ละป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. เดຌรับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนีๅ 

1.1 เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมยธำ วิศวกรรมชลประทำน วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมส ำรวจ วิศวกรรมครืไองกล วิศวกรรม
สิไงวดลຌอม วิศวกรรมกอสรຌำง สถำปัตยกรรม ผังมือง กอสรຌำง เฟฟ้ำ ครืไองกล กำรจัดกำรงำนกอสรຌำง 
วิศวกรรมศำสตร์ กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌ
ป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

1.2 เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมยธำ วิศวกรรมชลประทำน วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมส ำรวจ วิศวกรรมครืไองกล วิศวกรรม
สิไงวดลຌอม วิศวกรรมกอสรຌำง สถำปัตยกรรม ผังมือง กอสรຌำง เฟฟ้ำ ครืไองกล กำรจัดกำรงำนกอสรຌำง 
วิศวกรรมศำสตร์ กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌ
ป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

1.3 เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมยธำ วิศวกรรมชลประทำน วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมส ำรวจ วิศวกรรมครืไองกล วิศวกรรม
สิไงวดลຌอม วิศวกรรมกอสรຌำง สถำปัตยกรรม ผังมือง กอสรຌำง เฟฟ้ำ ครืไองกล กำรจัดกำรงำนกอสรຌำง 
วิศวกรรมศำสตร์ กำรจัดกำรงำนวิศวกรรม หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌ
ป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

2. คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะผูຌอ ำนวยกำรกอง ินักบริหำรงำนชำง ระดับตຌนี 
2.1 มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนชำง ระดับตຌน ขຌอ แ ละ 
2.2 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนชำง ระดับตຌนี   

ตำมขຌอ ใ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรชำง
หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 

3. คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนชำง ระดับตຌนี 
3.1 มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนชำงระดับตຌน ขຌอ แ ละ 
3.2 ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไง ดังตอเปนีๅ 

              ิแี ประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร  มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี 
            ิโี ประภททัไวเป ระดับอำวุส มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี 
      ิใี ประภททัไวเป เมตไ ำกวำระดับช ำนำญงำน มำลຌวเมนຌอยกวำ แเ ปี 

3.3 ปฏิบัติงำนดຌำนงำนชำง หรอืงำนอืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 
 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริของพระบำทสมดใจ

พระจຌำอยูหัว       ระดับ 1 
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 2 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 2 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 2 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 

ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 2 
1.8. ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำนิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.9. ควำมรูຌรืไองกฎหมำยิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.10. ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.11. ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน  

กำรประมินผลกระทบสิไงวดลຌอม    ระดับ 2 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1  
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 
3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง   ระดับ 1 
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 1 
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 1 
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 1 

 
 



 
3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 2 
3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 2 
3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน  ระดับ 2 
3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 2 
3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนชำง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนชำง 
 

ระดับต าหนง    ระดับกลำง 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับกอง หรือต ำหนงหัวหนຌำหนวยงำนอืไนทีไ ทียบทำ
กองซึไงมีลักษณะงำนกีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร มอบหมำย 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จ กຌปัญหำ฿นงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ ซึไงลักษณะ
หนຌำทีไควำมรับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูงมำกป็นพิศษ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย ดยมี
ลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน 
1.1 วำงผนงำน/ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์

ของหนวยงำนดຌำนงำนชำง งำนวิศวกรรมหรืองำนสถำปัตยกรรมทีไสังกัด  พืไอป็นบบผน฿นกำรปฏิบัติงำน
ของหนวยงำน฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.2 ติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ฿หຌป็นเปตำมผนงำน/ครงกำร หรือ
ผนกำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำรด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ 

1.3 วำงนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหนวยงำนดຌำนงำนชำง งำนวิศวกรรมหรืองำนสถำปัตยกรรมทีไสังกัดทีไรับผิดชอบ พืไอปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน ภำย฿ตຌขຌอจ ำกัดทำงดຌำนงบประมำณ บุคลำกร ละวลำ 

1.4 คຌนควຌำประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ควำมรูຌ฿หม โ ทีไกีไยวขຌองกับงำน฿นภำรกิจของ
หนวยงำน฿นภำพรวมพืไอน ำมำปรับปรุง฿หຌกำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 

 

2. ดຌานบริหารงาน 
2.1 ควบคุมดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำละปรับปรุงกຌเขกำรออกบบละ

กอสรຌำงงำนยธำ กำรวำงผังหลัก กำรขียนบบรูปรำยกำรกอสรຌำง กำรออกบบสถำปัตยกรรม ละออกบบ
งำนดຌำนวิศวกรรมตำงโ พืไอ฿หຌเดຌผลผลิตตำมป้ำหมำยทีไก ำหนดเวຌ 

2.2 พิจำรณำขຌอขัดยຌงตำงโ ฿นดຌำนงำนออกบบละกอสรຌำง หรือกำร฿หຌบริกำร
ตรวจสอบบบ รูปละรำยกำรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌมีคุณภำพเดຌมำตรฐำนสอดคลຌอง
หมำะสมกับภำวะศรษฐกิจของประทศ 

2.3 ควบคุมดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำละปรับปรุงกຌเขกำรประมำณรำคำ 
กำรประกวดรำคำ กำรท ำสัญญำจຌำง หรือกำรตรวจรับงำนงวดพืไอบิกจำยงิน฿นงำนดຌำนกำรชำง งำน
สถำปัตยกรรมละงำนวิศวกรรมตำงโ พืไอ฿หຌป็นเปตำมระบียบทีไก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพละตรงวลำ
สูงสุด 
 
 
 
 



   
2.4 ควบคุมดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำละปรับปรุงกຌเขกำรกอสรຌำง กำร

ซอมซม กำรบ ำรุงรักษำ กำรติดตำมผลวิจัยงำนทำงสถำปัตยกรรมละวิศวกรรม  กำรจัดตงสถำนทีไ฿นงำน
ตำงโ ละกำรตรวจสอบงำนยธำ ชน สะพำน ถนน ทอระบำยนๅ ำ ทำงทຌำ คลอง สวนสำธำรณะ เฟฟ้ำ
สวนสำธำรณะ อำคำร ละสิไงกอสรຌำงอืไนโ ป็นตຌน พืไอ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเดຌผลผลิตทีไป็นตำม
ระบียบทำงวิชำกำรทีไถูกตຌองละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.5 ส ำรวจละทดลองวัสดุ รวมถึงควบคุมกำร฿ชຌบ ำรุงรักษำครืไองจักร ยำนพำหนะ 
ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌของหนวยงำน พืไอ฿หຌสำมำรถ฿ชຌงำนตำมควำมตຌองกำรเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำม
หลักวิชำกำร 

2.6 ตอบปัญหำ ชีๅจงละด ำนินกำรป็นกรรมกำรหรือผูຌบริหำรงำนตำมภำรกิจทีไ
เดຌรับมอบหมำย ชนป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ป็นกรรมกำรควบคุมกำรกอสรຌำง  ป็นนำยตรวจป้องกัน
อัคคีภัย ป็นตຌน พืไอควบคุม฿หຌภำรกิจดังกลำวป็นเปตำมวัตถุประสงค์ทีไก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.7 ก ำหนด พัฒนำ ปรับปรุง หรือกຌเขนวทำง คูมือ กลเก กระบวนกำร หรือ
มำตรฐำน฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนงำนชำง งำนวิศวกรรม หรืองำนสถำปัตยกรรม พืไอ฿หຌกำรท ำงำน฿นงำนทีไ
รับผิดชอบป็นเปอยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ ละกิดประยชน์สูงสุด 

2.8 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ  
พืไอ฿หຌบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

2.9 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง  
พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือหรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชน 

2.10 อ ำนวยกำร ปฏิบัติงำนละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอ
สนับสนุน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ   

 

3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล      
3.1 จัดระบบงำนละอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำน฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ พืไอ฿หຌ

ปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ  
3.2 ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน

สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ

บัญชำ ฿หຌมีควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมงำนทีไปฏิบัติ  
 

4. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 
4.1 วำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำน พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับ

นยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ดยอำจพิจำรณำน ำทรัพยำกรละ
งบประมำณทีไเดຌรับจัดสรรมำด ำนินกำรละ฿ชຌจำยรวมกัน  

4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ ฿หຌกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุຌมคำ ละป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
 
 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
       คุณสมบัติ ฉพำะส ำหรับต ำหน ง฿นฐำนะผูຌอ ำนวยกำรกองหรือผูຌ อ ำนวยกำรสวน             
ินักบริหำรงำนชำง ระดับกลำงี 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนชำง ระดับตຌน ขຌอ แ ละ 
2. ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไงมำลຌวดังตอเปนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรชำงหรือ

งำนอืไนทีไกีไยวขຌองมำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 
2.1 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงผูຌอ ำนวยกำรกอง ินักบริหำรงำนชำง ระดับตຌนี 

หรือทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.  ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี หรือ 
2.2 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงเมตไ ำกวำหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนชำง

ระดับตຌนี หรือทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี ก ำหนดวลำ ไ ปี ฿หຌลดป็น ใ ปี 
ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนชำง ระดับตຌน ขຌอ แ.โ ละขຌอ แ.ใ  

2.3 ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ หรือทีไ ก.จ.  ก.ท. หรือ   
ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ๆ ปี 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริของพระบำทสมดใจ 
 พระจຌำอยูหัว       ระดับ 2 
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 3 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 3 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 3 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 3 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 
 ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 3 
1.8. ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำนิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.9. ควำมรูຌรืไองกฎหมำยิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.10. ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.11. ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน  
กำรประมินผลกระทบสิไงวดลຌอม     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 
3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง   ระดับ 2 
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 2 
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 2 
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 2 

3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 3 
3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 3 
3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน  ระดับ 3 
3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 3 
3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนชำง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนชำง 
 

ระดับต าหนง    ระดับสูง 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   
  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับส ำนัก ฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ขนำด฿หญ  
ทีไมีลักษณะงำนกีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ 
นะน ำ ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จ กຌปัญหำกีไยวกับงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ ซึไงลักษณะ
หนຌำทีไควำมรับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูงมำกป็นพิศษซึไงจ ำป็นตຌองปฏิบัติดยผูຌมีควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ควำมชีไยวชำญ ละประสบกำรณ์สูงละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿น
ดຌำนตำงโ  ดังนีๅ 

1. ดຌานผนงาน 

1.1 วำงผนงำน/ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงำนดຌำนงำนชำง งำนสถำปัตยกรรม หรืองำนวิศวกรรมตำงโ ฿หຌสอดคลຌองนยบำยละผนกลยุทธ์
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด 

1.2 ติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ทีไมีควำมหลำกหลำย ละควำมยุงยำก
ซับซຌอนมำก ฿หຌป็นเปตำมผนงำน/ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำร
ด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ 

1.3 บริหำรครงกำรขนำด฿หญ ดยมีกำรบูรณำกำรผนงำน กิจกรรม ขัๅนตอนส ำคัญ 
พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนชำง งำนสถำปัตยกรรม หรืองำนวิศวกรรมทีไมีควำม
หลำกหลำย ควำมยุงยำกละตຌองกำรคุณภำพของงำนสูงมำกป็นพิศษ 

1.4 วำงนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหนวยงำนดຌำนงำนชำง งำนวิศวกรรมหรืองำนสถำปัตยกรรมทีไสังกัดทีไรับผิดชอบ พืไอปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน ภำย฿ตຌขຌอจ ำกัดทำงดຌำนงบประมำณ บุคลำกร ละวลำ 

1.5 คຌนควຌำประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ควำมรูຌ฿หม โ ทีไกีไยวขຌองกับงำน฿นภำรกิจของ
หนวยงำน฿นภำพรวมพืไอน ำมำปรับปรุง฿หຌกำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 

2. ดຌานบริหารงาน 

2.1 ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน ละวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำนละองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม พืไอป็นนวทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ 
ควบคุมดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำละปรับปรุงกຌเขกำรออกบบละกอสรຌำงงำนยธำ กำรวำงผัง
หลัก กำรขียนบบรูปรำยกำรกอสรຌำง กำรออกบบสถำปัตยกรรม ละออกบบงำนดຌำนวิศวกรรมตำงโ 
พืไอ฿หຌเดຌผลผลิตตำมป้ำหมำยทีไก ำหนดเวຌ 

2.2 ควบคุมดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำละปรับปรุงกຌเขกำรประมำณ
รำคำ กำรประกวดรำคำ กำรท ำสัญญำจຌำง หรือกำรตรวจรับงำนงวดพืไอบิกจำยงิน฿นงำนดຌำนกำรชำง งำน
สถำปัตยกรรมละงำนวิศวกรรมตำงโ พืไอ฿หຌป็นเปตำมระบียบทีไก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพละตรงวลำ
สูงสุด   



 
2.3 ควบคุมดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำละปรับปรุงกຌเขกำรกอสรຌำง กำร

ซอมซม กำรบ ำรุงรักษำ กำรติดตำมผลวิจัยงำนทำงสถำปัตยกรรมละวิศวกรรม  กำรจัดตงสถำนทีไ฿นงำน
ตำงโ ละกำรตรวจสอบงำนยธำ ชน สะพำน ถนน ทอระบำยนๅ ำ ทำงทຌำ คลอง สวนสำธำรณะ เฟฟ้ำ
สวนสำธำรณะ อำคำร ละสิไงกอสรຌำงอืไนโ ป็นตຌน พืไอ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเดຌผลผลิตทีไป็นตำม
ระบียบทำงวิชำกำรทีไถูกตຌองละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.4 ส ำรวจละทดลองวัสดุ รวมถึงควบคุมกำร฿ชຌบ ำรุงรักษำครืไองจักร ยำนพำหนะ 
ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌของหนวยงำน พืไอ฿หຌสำมำรถ฿ชຌงำนตำมควำมตຌองกำรเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำม
หลักวิชำกำร 

2.5 ตอบปัญหำ ชีๅจงละด ำนินกำรป็นกรรมกำรหรือผูຌบริหำรงำนตำมภำรกิจทีไ
เดຌรับมอบหมำย ชนป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ป็นกรรมกำรควบคุมกำรกอสรຌำง  ป็นนำยตรวจป้องกัน
อัคคีภัย หรือป็นนำยตรวจวรยำมส ำนักงำนป็นตຌน พืไอควบคุม฿หຌภำรกิจดังกลำวป็นเปตำมวัตถุประสงค์ทีไ
ก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.6 ก ำหนด พัฒนำ ปรับปรุง หรือกຌเขนวทำง คูมือ กลเก กระบวนกำร หรือ
มำตรฐำน฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนงำนชำง งำนวิศวกรรม หรืองำนสถำปัตยกรรม พืไอ฿หຌกำรท ำงำน฿นงำนทีไ
รับผิดชอบป็นเปอยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ ละกิดประยชน์สูงสุด 

2.7 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ  
พืไอ฿หຌบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

2.8 วินิจฉัย  สัไงกำรรืไองทีไมีขอบขตผลกระทบ฿นวงกวຌำง หรือมีควำมซับซຌอนของ
ประดในปัญหำ ซึไงตຌองพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ  พืไอ฿หຌ
บรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

2.9 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง  
พืไอกิดควำมรวมมือหรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชน  

2.10 อ ำนวยกำร ปฏิบัติงำนละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอ
สนับสนุน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 จัดระบบงำนละควำมรูຌอัตรำก ำลังของจຌำหนຌำทีไ฿นส ำนัก กองหรือหนวยงำนทีไ
รับผิดชอบดຌำนงำนชำง วิศวกรรมหรือสถำปัตยกรรมตำมควำมหมำะสมละศักยภำพของจຌำหนຌำทีไตละรำย 
พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนดเดຌอยำงมีประสิทธิผลละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

3.2 ติดตำมละประมินผลละสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌ
กำรปฏิบัติงำนสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละองค์กรอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  

3.3 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำน ของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ
พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมชีไยวชำญ ควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมกกำรปฏิบัติงำน฿หຌกิดประยชน์ก
หนวยงำนอยำงยัไงยืน 

3.4 ปรับปรุงหรือหำนวทำงวิธีกำร฿หมโ หรือกลยุทธ์฿นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
฿นกำรพัฒนำ กระตุຌน รงรຌำจຌำหนຌำทีไผูຌปฏิบัติ฿นกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรด ำนินงำนทีไมีคุณภำพ
ทีไดีขึๅน 
 
 



 

4. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 

4.1 วำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำนทีไตຌองรับผิดชอบสูง 
พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ฿นจ ำนวนทีไสูงมำก ฿หຌกิด
ประสิทธิภำพ ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

4.3 วำงผนละประสำนกิจกรรม฿หຌมีกำร฿ชຌทรัพยำกรของส ำนัก กองหรือหนวยงำน
ทีไรับผิดชอบ ทัๅงดຌำนงบประมำณ อำคำรสถำนทีไละอุปกรณ์฿นกำรท ำงำน พืไอ฿หຌกำรท ำงำนกิดประสิทธิภำพ
คุຌมคำ ละบรรลุป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด  ดยอำจพิจำรณำน ำงบประมำณทีไเดຌรับ
จัดสรรมำด ำนินกำรละ฿ชຌจำยรวมกัน  
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
         คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะผูຌอ ำนวยกำรส ำนัก ินักบริหำรงำนชำง ระดับสูงี 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนชำง ระดับตຌน ขຌอ แ ละ 
2. ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไง ดังตอเปนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรชำง หรืองำนอืไน

ทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 
2.1 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงผูຌอ ำนวยกำรกองิ นักบริหำรงำนชำง 

ระดับกลำงี หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี หรือ 
2.2 ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับชีไยวชำญ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 

ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ่ ปี 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริของพระบำทสมดใจ 
 พระจຌำอยูหัว       ระดับ 3 
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร ์  ระดับ 3 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 3 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 3 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 4 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 3 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 
 ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 3 
1.8. ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำนิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.9. ควำมรูຌรืไองกฎหมำยิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.10. ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.11. ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน 
 กำรประมินผลกระทบสิไงวดลຌอม    ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 



2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 4 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 
3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง   ระดับ 3 
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 3 
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 3 
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 3 

3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 4 
3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 4 
3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน  ระดับ 4 
3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 4 
3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 4 

 



 

มาตรฐานก าหนดต าหนง 
  
ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน  
 

สายงาน      บริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป       
   สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนบริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม ซึไงมี
ลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรวำงผนงำน กำรประมวลละวิครำะห์ขຌอมูลสถิติกีไยวกับกำรสำธำรณสุข
ละสิไงวดลຌอม กำรวำงผนกำร฿หຌบริกำร฿นดຌำนตำงโ ชน กำรฝ้ำระวังรค กำรสงสริมสุขภำพ กำรควบคุม
รค กำรรักษำพยำบำลละฟ้ืนฟูสุขภำพ กำรสุขำภิบำลละอนำมัยสิไงวดลຌอม กำรควบคุมรคสัตว์สูคน กำร
ควบคุมสถำนประกอบกำร กำรระงับหตุร ำคำญ กำรคุຌมครองผูຌบริภค กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติละ
สิไงวดลຌอม กำรสงสริม บ ำรุงรักษำ ละคุຌมครองคุณภำพสิไงวดลຌอมตำมหลักกำรพัฒนำอยำงยัไงยืน กำร
จัดกำรภำวะมลพิษทีไมีผลตอสุขภำพอนำมัยของประชำชน ชน กำรจัดกำรสิไงปฏิกูลละมูลฝอย กำรจัดกำ ร
คุณภำพนๅ ำ คุณภำพอำกำศ ฯลฯ กำรฝຄกอบรม กำรสุขศึกษำ กำรประสำนงำนละสนับสนุนกำรวำงผนทุก
ระดับ กำรวำงผน นิทศงำน ติดตำมละประมินผลงำน กำรจัดรูปปรับปรุงองค์กำร วำงผนก ำลังคน ละ
จัดท ำงบประมำณ฿นกำรด ำนินงำน ละกำรบริหำรทรัพยำกรทีไ฿ชຌ฿นกำรด ำนินงำน กำรรวบรวมผน
หนวยงำนยอย ละกำรกระจำยผนงำนส ำหรับหนวยปฏิบัติตำง โ กำรติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนตำง โ 
ทีไกีไยวขຌองพืไอ฿หຌผนงำนบรรลุวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌ ตลอดจนกำรจัด฿หຌมีละสนับสนุนกำรก ำหนดนยบำย 
ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌองกับงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม ซึไงต ำหนงตำง โ หลำนีๅ มีลักษณะทีไ
จ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมรูຌควำมช ำนำญละประสบกำรณ์฿นดຌำนกำรสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอมอยำงสูง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง  
 

   ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
นักบริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม     ระดับตຌน  

      นักบริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม          ระดับกลำง  
   นักบริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม     ระดับสูง 
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ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน  
 

ชื่อสายงาน     บริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม  
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม  
 

ระดับต าหนง     ระดับตຌน  
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก  
   ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับกองหรือหัวหนຌำฝຆำย ซึไงมีลักษณะงำนทีไกีไยวกับ 
กำรวำงผน กำรบริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร  มอบหมำย ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ  
ประมินผลงำน  ตัดสิน฿จ  กຌปัญหำ฿นงำนทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ  ควำมช ำนำญงำนฉพำะดຌำน ซึไงลักษณะหนຌำทีไ 
รับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูงมำกตำมหลักกณฑ์ละงืไอนเขทีไ ก.จ., ก.ท.ละ ก.อบต.ก ำหนดละ  
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
   ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
   ํ. ดຌานผนงาน   

ํ.ํ รวมก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ละป้ำหมำยนวทำงดຌำนสำธำรณสุขละ
สิไงวดลຌอม พืไอวำงผนละจัดท ำผนงำนครงกำร฿นกำรพัฒนำหนวยงำน  

ํ.๎ รวมวำงผนงำน/ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ ของ
หนวยงำนดຌำนงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอมทีไสังกัด พืไอป็นบบผน฿นกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนพืไอ฿หຌ
สำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุดละสอดคลຌองนยบำยละผนกลยุทธ์ของสวนรำชกำรทีไสังกัด  

ํ.๏ ติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ฿หຌป็นเปตำมผนงำน/ครงกำร หรือผน 
กำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำรด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ   

ํ.๐ รวมวำงผนละก ำหนดนยบำยสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม฿นพืๅนทีไ พืไอควบคุมดูล
฿หຌประชำชน฿นทຌองถิไนมีคุณภำพสิไงวดลຌอมทีไดี สุขภำพอนำมัยทีได ีละปรำศจำกรคระบำดตำงโ     

ํ.๑ รวมวำงผนนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนวทำงก ำหนดละพัฒนำ 
มำตรฐำนละกลวิธีกำรด ำนินงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม พืไอปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน฿หຌมี
ประสิทธิภำพยิไงขึๅน ภำย฿ตຌขຌอจ ำกัดทำงดຌำนงบประมำณ บุคลำกร ละวลำ   

ํ.๒ คຌนควຌำประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ควำมรูຌ฿หม โ ทีไกีไยวขຌองกับงำน฿นภำรกิจของ
หนวยงำน฿นภำพรวมพืไอน ำมำปรับปรุง฿หຌกำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรท ำงำนมปีระสิทธิภำพมำกขึๅน  

ํ.๓ วำงผนกำร฿หຌบริกำรดຌำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม ชน กำรสงสริมสุขภำพ กำร
ฝ้ำระวัง กำรป้องกันละควบคุมรค กำรรักษำพยำบำลละกำรฟ้ืนฟูสุขภำพ กำรควบคุมรคสัตว์สูคน  กำร
คุຌมครองผูຌบริภค กำรสงสริม บ ำรุงรักษำ ละคุຌมครองคุณภำพสิไงวดลຌอม  กำรควบคุมมลพิษ กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม กำรสุขำภิบำลละอนำมัยสิไงวดลຌอม กำรจัดกำรสิไงปฏิกูลละมูลฝอย 
กำรจัดกำรคุณภำพนๅ ำ คุณภำพอำกำศ ฯลฯ  พืไอประยชน์สุขของประชำชน ละประมวลผล วิครำะห์ขຌอมูล
ทำงสถิติทีไกีไยวขຌองกับงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอมพืไอ฿หຌสำมำรถวำงผน฿หຌสอดคลຌองกับปัญหำดຌำน
สำธำรณสุขละสิไงวดลຌอมของทຌองถิไน 
 ํ.๔ ติดตำมกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ  พืไอ฿หຌกิดควำมคุຌมคำ ปรง฿สละกิดผล
สัมฤทธิ์ของหนวยงำน  
 

 



 

 
   ๎. ดຌานบริหารงาน  
 ๎.ํ จัดระบบงำน ละวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำน  พืไอป็นนวทำงกำรปฏิบัติ
รำชกำรของจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ        
  ๎.๎ มอบหมำย ก ำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ฿นรืไองตำงโ 
ทีไกีไยวขຌองกับภำรกิจของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ   
  ๎.๏ พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ 
พืไอ฿หຌบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  
  ๎.๐ ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง  
พืไอกิดควำมรวมมือหรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร   
  ๎.๑ ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรละ
คณะท ำงำนตำงโ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำงโ ฿นฐำนะผูຌทนหนวยงำนหรือสวนรำชกำร พืไอรักษำ
ผลประยชน์ของรำชกำรละประทศชำติ  
  ๎.๒ มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ละควบคุมดูลกำร
฿หຌบริกำรสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอมหลำยโ ดຌำน เดຌก กำรรักษำพยำบำล กำรสงสริมสุขภำพ กำรควบคุม
รค กำรสุขศึกษำ กำรสุขำภิบำลละอนำมัยสิไงวดลຌอม กำรคุຌมครองผูຌบริภค กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
ละสิไงวดลຌอม กำรสงสริม บ ำรุงรักษำ ละคุຌมครองคุณภำพสิไงวดลຌอม กำรจัดกำรมลพิษ กำรจัดกำร      
สิไงปฏิกูลละมูลฝอย กำรจัดกำรคุณภำพนๅ ำ คุณภำพอำกำศ ฯลฯ พืไออ ำนวยกำร฿หຌประชำชนมีสุขภำวะทีไดี   
มีอนำมัย ละเดຌรับบริกำรทีไรวดรใว ถูกตຌองละมีประสิทธิภำพสูงสุด  
  ๎.๓ มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ละควบคุมดูลกำร
ตรวจควบคุมกำรฆำสัตว์ละจ ำหนำยนืๅอสัตว์฿นทຌองถิไนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌป็นเปตำมกฎละระบียบทีไ
ก ำหนดเวຌ ควบคุมดูลกำรสุขำภิบำลหรือกำรฝ้ำระวังรคพืไอตัดวงจรกำรระบำดของรค ละ฿หຌประชำชนมี
สุขภำพอนำมัยทีไดี  
  ๎.๔ ตอบปัญหำ ชีๅจงละด ำนินกำรป็นกรรมกำรหรือผูຌบริหำรงำนตำมภำรกิจทีไเดຌรับ
มอบหมำย ชน ป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ป็นตຌน พืไอควบคุม฿หຌภำรกิจดังกลำวป็นเปตำมวัตถุประสงค์ทีไ
ก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  
 ๎.๕ ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง  
พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือหรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ป็นประยชน์ตอประชำชนละอ ำนวยกำร
ปฏิบัติงำนละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด
บรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 
 ๎.ํ์ ก ำหนดนยบำยดຌำนกำรบริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม  สนับสนุนกำร
ด ำนินงำน฿นกำรศึกษำวิจัยพืไอพัฒนำมำตรฐำนละ฿ชຌ฿นกำรด ำนินงำน  กำรสนอนวทำงละก ำหนดกำร
พัฒนำมำตรฐำนงำนละวิธีกำรด ำนินงำนกำรสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม฿หຌมีคุณภำพ ดยยึดหลักกำรบริหำร
จัดกำรทีไดี  พืไอประยชน์สุขของประชำชน  
  ๎.ํํ จัดระบบกำรติดตำม ประมินผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนวิครำะห์ผลดี ผลกระทบ  
ปัญหำ อุปสรรค พืไอ฿หຌกำรสนับสนุนหรือท ำกำรปรับปรุงกຌเข  
  ๎.ํ๎ อ ำนวยกำร ปฏิบัติงำนละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน
฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 
 

 



 

 
  ๏. ดຌานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
  ๏.ํ จัดระบบงำนละอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำน฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ ปริมำณ
งำนละงบประมำณพืไอ฿หຌปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ   
  ๏.๎ ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน
สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  
  ๏.๏ ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ 
฿หຌมีควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมงำนทีไปฏิบัติ  
  ๏.๐ จัดรูปบบละวำงนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร฿นองค์กร฿หຌมีควำม
หมำะสมละมีควำมยืดหยุนตอกำรปฏิบัติงำน  ดยก ำหนดหรือมอบอ ำนำจ฿หຌจຌำหนຌำทีไทีไมีลักษณะงำน
สอดคลຌองหรือกืๅอกูลกัน สำมำรถปฏิบัติงำนทนกันเดຌทุกต ำหนง พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนกิดควำมคลองตัว
ละมีควำมตอนืไอง  
  ๏.๑ สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ 
พืไอพัฒนำจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไก ำกับ฿หຌมีควำมชีไยวชำญละสำมำรถปฏิบัติงำน฿หຌกิดประยชน์ก
หนวยงำนอยำงยัไงยืน  
 

   ๐. ดຌานบริหารทรัพยากรละงบประมาณ  
 ๐.ํ ก ำหนดนยบำยละวำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำน พืไอ฿หຌ
สอดคลຌองกับนยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมป้ำหมำยของสวนรำชกำร  
  ๐.๎ ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ ฿หຌกิดประสิทธิภำพ ควำมคุຌมคำ 
ละป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  
   ๐.๏ ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ กำรจัดหำพัสดุ฿หຌกิดควำมปรง฿สละถูกตຌองตำมระบียบ 
พืไอ฿หຌกำร฿ชຌงบประมำณกิดควำมคุຌมคำ กิดประยชน์สูงสุดละริริไม คิดคຌนนวัตกรรม฿หม โ ฿หຌกิดควำม
หมำะสมละมีประสิทธิภำพตอกำรปฏิบัติงำน  
  ๐.๐ รวมหรือวำงผนละประสำนกิจกรรม฿หຌมีกำร฿ชຌทรัพยำกรของหนวยงำนทีไ 
รับผิดชอบ ทัๅงดຌำนงบประมำณ อำคำรสถำนทีไละอุปกรณ์฿นกำรท ำงำน พืไอ฿หຌกำรท ำงำนกิดประสิทธิภำพ 
คุຌมคำ ละบรรลุป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด ดยอำจพิจำรณำน ำงบประมำณทีไเดຌรับ 
จัดสรรมำด ำนินกำรละ฿ชຌจำยรวมกัน   
  ๐.๑ รวมหรือบริหำรละก ำหนดนวทำงกำรจัดสรรละกำร฿ชຌทรัพยำกร หรืองบประมำณ
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอ฿หຌกำรจัดสรรทรัพยำกรป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละประสิทธิผลสูงสุด 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง  
   ํ. เดຌรับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนีๅ  
  ํ.ํ เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ 
ทำงพยำบำลศำสตร์  พทยศำสตร์ ทันตพทยศำสตร์  สัตวพทยศำสตร์  ภสัชศำสตร์  สำธำรณสุขศำสตร์   
สำธำรณสุขมูลฐำน ทคนิคกำรพทย์ วิทยำศำสตร์ ิทำงดຌำนสุขศึกษำ สุขภำพ  สิไงวดลຌอม สำธำรณสุขควำม 
ปลอดภัย อนำมัยสิไงวดลຌอม กำรพยำบำล สุขำภิบำล อำชีวอนำมัย ละสำธำรณสุขมูลฐำนี หรือ฿นสำขำหรือ
ทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  
  ํ.๎ เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ 
ทำงพยำบำลศำสตร์  พทยศำสตร์ ทันตพทยศำสตร์  สัตวพทยศำสตร์  ภสัชศำสตร์  สำธำรณสุขศำสตร์   
สำธำรณสุขมูลฐำน ทคนิคกำรพทย์ วิทยำศำสตร์ ิทำงดຌำนสุขศึกษำ สุขภำพ  สิไงวดลຌอม สำธำรณสุขควำม 
ปลอดภัย อนำมัยสิไงวดลຌอม กำรพยำบำล สุขำภิบำล อำชีวอนำมัย ละสำธำรณสุขมูลฐำนี หรือ฿นสำขำหรือ
ทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  



 

 
  ํ.๏ เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ  
ทำงพยำบำลศำสตร์  พทยศำสตร์ ทันตพทยศำสตร์  สัตวพทยศำสตร์  ภสัชศำสตร์  สำธำรณสุขศำสตร์  
สำธำรณสุขมูลฐำน ทคนิคกำรพทย์ วิทยำศำสตร์ ิทำงดຌำนสุขศึกษำ สุขภำพ  สิไงวดลຌอม สำธำรณสุขควำม 
ปลอดภัย อนำมัยสิไงวดลຌอม กำรพยำบำล สุขำภิบำล อำชีวอนำมัย ละสำธำรณสุขมูลฐำนี หรือ฿นสำขำหรือ
ทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  
  ๎. คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะผูຌอ ำนวยกำรกอง ินักบริหำรงำนสำธำรณสุขละ
สิไงวดลຌอม ระดับตຌนี  
  ๎.ํ มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม     
ระดับตຌน ขຌอ ํ   
  ๎.๎ ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนสำธำรณสุขละ
สิไงวดลຌอม ระดับตຌนี ตำมขຌอ 3 หรือทีไ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ๎ ปี ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนกำรสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม หรืองำนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ ํ ปี  
 ๏. คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนสำธำรณสุขละ
สิไงวดลຌอม ระดับตຌนี  
  ๏.ํ มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม     
ระดับตຌน ขຌอ ํ   
  ๏.๎ ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไง ดังตอเปนีๅ   
   (ํ) ประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร  มำลຌวเมนຌอยกวำ ๐ ปี   
  (๎) ประภททัไวเป ระดับอำวุส มำลຌวเมนຌอยกวำ ๐ ปี หรือ  
   (๏) ประภททัไวเป เมตไ ำกวำระดับช ำนำญงำน มำลຌวเมนຌอยกวำ ํ์ ปี   
 ๏.๏ ปฏิบัติงำนดຌำนกำรสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌว       
เมนຌอยกวำ ํ ป ี
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ  
  ํ. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย  
 ํ.ํ ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริของ 
         พระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว      ระดับ ํ  
 ํ.๎ ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์     ระดับ ๎  
 ํ.๏ ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล       ระดับ ๎  
 ํ.๐ ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร      ระดับ ๎  
 ํ.๑ ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง      ระดับ ๎  
 ํ.๒ ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร        ระดับ ๎  
 ํ.๓ ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 
        ละสังคมพืๅนทีไ         ระดับ ๎  
 ํ.๔ ควำมรูຌรืไองกฎหมำยิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี   ระดับ ๎  
  ํ.๕ ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน        ระดับ ํ  
 ํ.ํ์ ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชนกำรประมินผล 
          กระทบสิไงวดลຌอมิEIA),ประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIA)ฯลฯ  ระดับ ํ  
 ํ.ํํ ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ     ระดับ ํ  
 



 

 
๎. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย  

  ๎.ํ ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล       ระดับ ํ  
 ๎.๎ ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์       ระดับ ํ  
 ๎.๏ ทักษะกำรประสำนงำน        ระดับ ๎  
  ๎.๐ ทักษะกำรบริหำรครงกำร       ระดับ ๎  
  ๎.๑ ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ    ระดับ ํ  
 ๎.๒ ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน      ระดับ ํ  
  ๎.๓ ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร        ระดับ ๎  

๏. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย  
 ๏.ํ สมรรถนะหลัก ๑ สมรรถนะ   
   ๏.ํ.ํ กำรมุงผลสัมฤทธิ์       ระดับ ํ  
  ๏.ํ.๎ กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม     ระดับ ํ  
  ๏.ํ.๏ ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน    ระดับ ํ  
 ๏.ํ.๐ กำรบริกำรป็นลิศ       ระดับ ํ  
 ๏.ํ.๑ กำรท ำงำนป็นทีม       ระดับ ํ  

๏.๎ สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ๐ สมรรถนะ  
  ๏.๎.ํ กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง     ระดับ ํ  
 ๏.๎.๎ ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ      ระดับ ํ  
 ๏.๎.๏ ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน      ระดับ ํ  
 ๏.๎.๐ กำรคิดชิงกลยุทธ์        ระดับ ํ  
 ๏.๏ สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
 ๏.๏.ํ กำรกຌเขปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก    ระดับ ๎  
  ๏.๏.๎ กำรวำงผนละกำรจัดกำร      ระดับ ๎  
 ๏.๏.๏ กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน    ระดับ ๎  
 ๏.๏.๐ ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน    ระดับ ๎ 
 ๏.๏.๑ สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน     ระดับ ๎ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน  
ชื่อสายงาน     บริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม  
ชือ่ต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม  
ระดับต าหนง     ระดับกลำง  
หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก  
   ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับกอง฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือต ำหนง
หัวหนຌำหนวยงำนอืไนทีไมีลักษณะงำนกีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร  สัไงรำชกำร 
มอบหมำย ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จ กຌปัญหำ฿นงำนทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌควำมช ำนำญ
ฉพำะดຌำน ซึไงลักษณะหนຌำทีไควำมรับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูงมำกป็นพิศษตำมหลักกณฑ์ละงืไอนเข
ทีไก ำหนด ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย    
   ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ  ดังนีๅ  
 ํ. ดຌานผนงาน  
  ํ.ํ วำงผนงำน/ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ 
ของหนวยงำน ฿หຌสอดคลຌองนยบำยละผนกลยุทธ์ของสวนรำชกำรทีไสังกัด  
  ํ.๎ ติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ทีไมีควำมหลำกหลำย ละควำมยุงยำก 
ซับซຌอนมำก ฿หຌป็นเปตำมผนงำน/ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำร 
ด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ   
  ํ.๏ วำงผนนิทศ ติดตำมละประมินผลงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม บริหำร
ทรัพยำกรดຌำนตำงโ พืไอควบคุม฿หຌกำรด ำนินงำนของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำหรือผูຌทีไ กีไยวขຌองป็นเปอยำงมี
ประสิทธิภำพละประสิทธิผลสูงสุด  
 ํ.๐ บริหำรครงกำรขนำด฿หญ ดยมีกำรบูรณำกำรผนงำน กิจกรรม ขัๅนตอนส ำคัญ  
พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ  
  ํ.๑ ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ละป้ำหมำย฿นกำรด ำนินงำนดຌำน
สำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม ทีไมีควำมยุงยำกละซับซຌอน  พืไอวำงผนละจัดท ำผนงำน/ครงกำร฿นกำร
พัฒนำหนวยงำน฿หຌมีคุณภำพของงำนสูงมำกป็นพิศษ  
  ํ.๒ วำงผนละก ำหนดนยบำยดຌำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม พืไอด ำนินกำรดຌำน
สำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม฿นพืๅนทีไ  ชน กำรสงสริมสุขภำพ กำรฝ้ำระวัง กำรป้องกันละควบคุมรค       
กำรรักษำพยำบำลละกำรฟ้ืนฟูสภำพ กำรควบคุมรคสัตว์สูคน กำรสงสริม บ ำรุงรักษำ ละคุຌมครองคุณภำพ
สิไงวดลຌอม  กำรควบคุมมลพิษ กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม กำรจัดกำรมูลฝอยละสิไง
ปฏิกูล กำรจัดกำรคุณภำพนๅ ำ คุณภำพอำกำศ กำรสุขำภิบำลละอนำมัยสิไงวดลຌอม กำรคุຌมครองผูຌบริภค พืไอ
ป็นนวทำง฿นกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นกำรสงสริมละรักษำเวຌซึไงคุณภำพสิไงวดลຌอมละสุขภำพ
อนำมัยทีไดีของประชำชน 
  ํ.๓  วำงผนนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนวทำงก ำหนดละพัฒนำ
มำตรฐำนละกลวิธีกำรด ำนินงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม พืไอปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน฿หຌมี
ประสิทธิภำพยิไงขึๅน ภำย฿ตຌขຌอจ ำกัดทำงดຌำนงบประมำณ บุคลำกร ละวลำ  
 
 



 

 
 ํ.๔  คຌนควຌำประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ควำมรูຌ฿หม โ ทีไกีไยวขຌองกับงำน฿นภำรกิจ
ของหนวยงำน฿นภำพรวมพืไอน ำมำปรับปรุง฿หຌกำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึๅน  
 

 ๎. ดຌานบริหารงาน   
  ๎.ํ ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน ละวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำน  พืไอป็นนว 
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ        
 ๎.๎ มอบหมำย ก ำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ฿นรืไอง 
ตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับภำรกิจทีไหลำกหลำยละบใดสรใจของหนวยงำน  พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุป้ำหมำย 
ละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  
  ๎.๏ วินิจฉัย สัไงกำรรืไองทีไมีขอบขตผลกระทบ฿นวงกวຌำง หรือมีควำมซับซຌอนของ
ประดในปัญหำ ซึไงตຌองพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ  พืไอ฿หຌ 
บรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ   
  ๎.๐ ติดตอประสำนงำนกบัหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง   
พืไอกิดควำมรวมมือหรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร  
  ๎.๑ ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร 
ละคณะท ำงำนตำงโ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำงโ ฿นฐำนะป็นผูຌมีบทบำทหลัก พืไอรักษำผลประยชน์ 
ของรำชกำรละประทศชำติ  
  ๎.๒ อ ำนวยกำรปฏิบัติงำนพรຌอม฿หຌค ำปรึกษำ ขຌอสนอนะรวมถึงกำรตัดสิน฿จวินิจฉัย  
สัไงกำร฿นภำรกิจรับผิดชอบของหนวยงำน฿หຌเดຌมำตรฐำนละมีประสิทธิภำพ ละสงสริมกำรศึกษำวิจัย พืไอ 
พัฒนำมำตรฐำนดຌำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอมละนวัตกรรม฿นกำรด ำนินงำน  
  ๎.๓ ปรับปรุงละก ำหนดกลยุทธ์ กำรปฏิบัติงำน฿หຌมีควำมสะดวก รวดรใว รวมถึงกำร 
ลดขัๅนตอนทีไซๅ ำซຌอน พืไอ฿หຌงำนมีประสิทธิภำพละสรຌำงควำมพึงพอ฿จกผูຌรับบริกำรละสนอนวทำง  
ก ำหนดกำรพฒันำมำตรฐำนงำนละวิธีกำรด ำนินงำนกำรสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม฿หຌมีคุณภำพ ดยยึด 
หลักกำรบริหำรจัดกำรทีไดี พืไอประยชน์สุขของประชำชน  
  ๎.๔ มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ละควบคุมดูลกำร 
฿หຌบริกำรสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอมหลำยโ ดຌำน เดຌก กำรรักษำพยำบำล กำรสงสริมสุขภำพ กำรควบคุม
รค กำรสุขศึกษำ กำรสุขำภิบำลละอนำมัยสิไงวดลຌอม กำรคุຌมครองผูຌบริภค กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
ละสิไงวดลຌอม กำรสงสริม บ ำรุงรักษำ ละคุຌมครองคุณภำพสิไงวดลຌอม กำรจัดกำรมลพิษ กำรจัดกำรสิไง
ปฏิกูลละมูลฝอย กำรจัดกำรคุณภำพนๅ ำ คุณภำพอำกำศ ฯลฯ พืไออ ำนวยกำร฿หຌประชำชนมีสุขภำวะทีไดี มี
อนำมัย ละเดຌรับบริกำรทีไรวดรใว ถูกตຌองละมีประสิทธิภำพสูงสุด  
  ๎.๕ มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ละควบคุมดูลกำร 
ตรวจควบคุมกำรฆำสัตว์ละจ ำหนำยนืๅอสัตว์฿นทຌองถิไนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌป็นเปตำมกฎละระบียบทีไ
ก ำหนดเวຌ  ควบคุมดูลกำรสุขำภิบำลหรือกำรฝ้ำระวังรคพืไอตัดวงจรกำรระบำดของรค ละ฿หຌประชำชนมี 
สุขภำพอนำมัยทีไดี  
  ๎.ํ์ มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ละควบคุมดูล           
กำรผยพรละฝຄกอบรมละกำรสุขศึกษำ พืไอ฿หຌประชำชนมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นกำรป้องกันละรักษำ
ตนอง ครอบครัวละบุคคลรอบขຌำงอยำงถูกตຌองละป็นประยชน์สูงสุด 
 
 



 

 
 ๎.ํํ ศึกษำ วิครำะห์ ท ำควำมหใน สรุปรำยงำนละ฿หຌนวทำงงำนวิจัยกีไยวกับดຌำน
สำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม พืไอ฿หຌกิดกำรพัฒนำรูปบบ กระบวนกำรหรือวิธีกำรชิงวิชำกำรทีไหมำะสมละ
ป็นประยชน์ตอพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ  
 ๎.ํ๎ ตอบปัญหำ ชีๅจงละด ำนินกำรป็นกรรมกำรหรือผูຌบริหำรงำนตำมภำรกิจทีไ 
เดຌรับมอบหมำย ชน ป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ  ป็นตຌน พืไอควบคุม฿หຌภำรกิจดังกลำวป็นเปตำม
วัตถุประสงค์ทีไก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  
  

  ๏. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล   
  ๏.ํ จัดระบบงำนละอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไมีควำมหลำกหลำยทัๅง฿นชิง 
ปริมำณละคุณภำพ฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ พืไอ฿หຌปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ  
  ๏.๎ ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน 
สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  
  ๏.๏ ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ 
บัญชำ ฿หຌมีควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมงำนทีไปฏิบัติ   
  ๏.๐ ปรับปรุงหรือหำนวทำงวิธีกำร฿หมโ หรือกลยุทธ์฿นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
฿นกำรพัฒนำ กระตุຌน รงรຌำจຌำหนຌำทีไผูຌปฏิบัติ฿นกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรด ำนินงำนทีไมี
คุณภำพทีไดีขึๅน  
  ๏.๑ สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ 
พืไอพัฒนำจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไก ำกับ฿หຌมีควำมชีไยวชำญละสำมำรถปฏิบัติงำน฿หຌกิดประยชน์ก
หนวยงำนอยำงยัไงยืน  
  ๏.๒ จัดรูปบบละวำงนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกร฿นองค์กร฿หຌมีควำม 
หมำะสมละมีควำมยืดหยุนตอกำรปฏิบัติงำน ดยก ำหนดหรือมอบอ ำนำจ฿หຌจຌำหนຌำทีไทีไมีลักษณะงำน 
สอดคลຌองหรือกืๅอกูลกัน สำมำรถปฏิบัติงำนทนกันเดຌทุกต ำหนงพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนกิดควำมคลองตัวละ 
มีควำมตอนืไอง  
  ๏.๓ สงสริมพัฒนำ฿หຌบุคลำกร฿นหนวยงำนเดຌรับกำรศึกษำ อบรม พิไมพูนควำมรูຌละ 
ทักษะกำรปฏิบัติงำนพืไอพัฒนำสมรรถนะละยกระดับมำตรฐำน฿นกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไพืไอ฿หຌสำมำรถ 
ปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพละกิดควำมคุຌมคำรวมทัๅงสรຌำงขวัญละก ำลัง฿จ฿นกำรปฏิบัติงำน  
 

  ๐. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ  
 ๐.ํ วำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำนทีไตຌองรับผิดชอบสูง  
พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมป้ำหมำยของสวนรำชกำร  
  ๐.๎ ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ฿นจ ำนวนทีไสูงมำก ฿หຌกิด 
ประสิทธิภำพ ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  
  ๐.๏ รวมหรือวำงผนละประสำนกิจกรรม฿หຌมีกำร฿ชຌทรัพยำกรของส ำนัก กองหรือ 
หนวยงำนทีไรับผิดชอบ ทัๅงดຌำนงบประมำณ อำคำรสถำนทีไละอุปกรณ์฿นกำรท ำงำน พืไอ฿หຌกำรท ำงำนกิด 
ประสิทธิภำพคุຌมคำ ละบรรลุป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด ดยอำจพิจำรณำน ำ
งบประมำณทีไเดຌรับจัดสรรมำด ำนินกำรละ฿ชຌจำยรวมกัน 
  ๐.๐ รวมหรือบริหำรละก ำหนดนวทำงกำรจัดสรรละกำร฿ชຌทรัพยำกร หรืองบประมำณ
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอ฿หຌกำรจัดสรรทรัพยำกรป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละประสิทธิผลสูงสุด 
 



 

  
  ๐.๑ ควบคุม ตรวจสอบ กำร฿ชຌงบประมำณละทรัพยำกรของหนวยงำน฿หຌป็นเปตำม 
ระบียบทีไกีไยวขຌองพืไอ฿หຌงำนบรรลุวัตถุประสงค์ทีไก ำหนดอยำงมีประสิทธิภำพละคุຌมคำ  
  ๐.๒ ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ กำรจัดหำพัสดุ฿หຌกิดควำมปรง฿สละถูกตຌองตำม 
ระบียบ  พืไอ฿หຌกำร฿ชຌงบประมำณกิดควำมคุຌมคำละกิดประยชน์สูงสุด  
  

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง  
  คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะผูຌอ ำนวยกำรกองหรือผูຌอ ำนวยกำรสวน              
ินักบริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม ระดับกลำงี  
  ํ. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม ระดับตຌน ขຌอ ํ 
ละ  
  ๎. ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไงมำลຌวดังตอเปนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนสำธำรณสุขละ
สิไงวดลຌอม หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองมำลຌวเมนຌอยกวำ ํ ปี  
 ๎.ํ ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงผูຌอ ำนวยกำรกอง ินักบริหำรงำนสำธำรณสุขละ
สิไงวดลຌอม ระดับตຌนี หรือทีไ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.  ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ๎ ปี หรือ  
  ๎.๎ ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงเมตไ ำกวำหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนสำธำรณสุข
ละสิไงวดลຌอม ระดับตຌนี หรือทีไ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ๐ ปี ก ำหนดวลำ ๐ ปี          
฿หຌลดป็น ๏ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม ระดับตຌน      
ขຌอ ํ.๎  ละขຌอ ํ.๏   
  ๎.๏ ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ หรือทีไ ก.จ., ก.ท. หรือ    
ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ๒ ปี 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ  
  ํ. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย  
 ํ.ํ ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 
              ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว      ระดับ ๎  
 ํ.๎ ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์     ระดับ ๏  
 ํ.๏ ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล       ระดบั ๏  
 ํ.๐ ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร      ระดับ ๏  
 ํ.๑ ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง       ระดับ ๏  
 ํ.๒ ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร        ระดับ ๏  
 ํ.๓ ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 
         ละสังคมพืๅนทีไ          ระดับ ๏  
 ํ.๔ ควำมรูຌรืไองกฎหมำยิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี   ระดับ ๏  
  ํ.๕ ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน        ระดับ ๎  
 ํ.ํ์ ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชนกำรประมินผล 
          กระทบสิไงวดลຌอมิEIA),ประมินผลกระทบทำงสุขภำพ ิHIA)ฯลฯ   ระดับ ๎  
 ํ.ํํ ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ     ระดับ ๎  
 
 
 



 

 
 ๎. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย  
  ๎.ํ ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล       ระดับ ๎  
 ๎.๎ ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์       ระดับ ๎  
 ๎.๏ ทักษะกำรประสำนงำน        ระดับ ๏  
  ๎.๐ ทักษะกำรบริหำรครงกำร       ระดับ ๏  
  ๎.๑ ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ    ระดับ ๎  
 ๎.๒ ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน      ระดับ ๎  
  ๎.๓ ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร        ระดับ ๏  
 ๏. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย  
 ๏.ํ สมรรถนะหลัก ๑ สมรรถนะ   
    ๏.ํ.๏ กำรมุงผลสัมฤทธิ์        ระดับ ๎  
  ๏.ํ.๎ กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม     ระดับ ๎  
   ๏.ํ.๏ ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน     ระดับ ๎  
  ๏.ํ.๐ กำรบริกำรป็นลิศ       ระดับ ๎  
  ๏.ํ.๑ กำรท ำงำนป็นทีม       ระดับ ๎  
 ๏.๎ สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ๐ สมรรถนะ 
      ๏.๎.ํ กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง     ระดับ ๎  
     ๏.๎.๎ ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ      ระดับ ๎  
     ๏.๎.๏ ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน      ระดับ ๎  
     ๏.๎.๐ กำรคิดชิงกลยุทธ์        ระดับ ๎  
 ๏.๏ สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
     ๏.๏.ํ กำรกຌเขปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก    ระดับ ๏  
    ๏.๏.๎ กำรวำงผนละกำรจัดกำร      ระดับ ๏  
   ๏.๏.๏ กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน    ระดับ ๏  
   ๏.๏.๐ ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน    ระดับ ๏  
   ๏.๏.๑ สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน     ระดับ ๏ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน  
 

ชื่อสายงาน     บริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม  
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม  
 

ระดับต าหนง     ระดับสูง  
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก  
  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับส ำนัก฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ขนำด฿หญ     
ทีไมีลักษณะงำนทีไกีไยวกับกำรวำงผน กำรบริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร  มอบหมำย 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จ กຌปัญหำ฿นงำนทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ  ควำมชีไยวชำญป็นพิศษ  
ซึไงลักษณะหนຌำทีไรับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูงมำก ดยปกครองผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำจ ำนวนมำก ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

  ํ. ดຌานผนงาน  
   ํ.ํ วำงผนงำน/ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ 
ของหนวยงำน ฿หຌสอดคลຌองนยบำยละผนกลยุทธ์ของสวนรำชกำรทีไสังกัด   
  ํ.๎ ติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ทีไมีควำมหลำกหลำย ละควำมยุงยำก
ซับซຌอนมำก ฿หຌป็นเปตำมผนงำน/ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนประมินผลละรำยงำน     
กำรด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ  
  ํ.๏ บริหำรครงกำรขนำด฿หญ ดยมีกำรบูรณำกำรผนงำน กิจกรรม ขัๅนตอนส ำคัญ 
พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌทีไตຌองกำรคุณภำพของงำนสูงป็นพิศษ  
  ํ.๐ วำงผนละก ำหนดนยบำยสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม฿นพืๅนทีไ พืไอ฿หຌทຌองถิไนมี
คุณภำพสิไงวดลຌอมทีไเดຌมำตรฐำน ละประชำชนมีสุขภำพอนำมัยทีไดี      
   ํ.๑ วำงผนนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนวทำงก ำหนดละพัฒนำ
มำตรฐำนละกลวิธีกำรด ำนินงำนสำธำรณสุขละสิ่งวดลຌอม พืไอปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน฿หຌมี
ประสิทธิภำพยิไงขึๅน ภำย฿ตຌขຌอจ ำกัดทำงดຌำนงบประมำณ บุคลำกร ละวลำ 
   ํ.๒ วำงผนนิทศ ติดตำมละประมินผลงำนสำธำรณสุขละสิ่งวดลຌอม  ละ
บริหารทรัพยำกรดຌำนตำงโ พืไอควบคุม฿หຌกำรด ำนินงำนของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำหรือผูຌทีไกีไยวขຌองป็นเปอยำงมี
ประสิทธิภำพละประสิทธิผลสูงสุด  
   ํ.๓ ประมวลผล วิครำะห์ขຌอมูลทำงสถิติทีไ กีไยวขຌองกับงำนดຌำนสำธำรณสุขละ
สิไงวดลຌอมทีไมีควำมยุงยำกของงำนป็นพิศษ พืไอ฿หຌสำมำรถวำงผน฿หຌสอดคลຌองกับปัญหำทຌองถิไน  
   ํ.๔ ก ำกับ อ ำนวยกำร ประสำนงำน  สนับสนุนกำรวำงผนงำนทุกระดับ ตลอดจนกำร
กຌเขปัญหำทีไมีควำมสลับซับซຌอนละตຌอง฿ชຌควำมชีไยวชำญป็นพิศษ พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำประสงค์ทีไวำงเวຌ 
 

 

 

 

 



 

 
 ๎. ดຌานบริหารงาน   
 ๎.ํ ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน ละวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำน  พืไอป็นนว
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ   
  ๎.๎ มอบหมำย ก ำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ฿นรืไอง
ตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับภำรกิจทีไหลำกหลำยละบใดสรใจของหนวยงำน  พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุป้ำหมำย
ละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  
  ๎.๏ ควบคุมดูลกำร฿หຌบริกำรสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอมหลำยโ ดຌำน฿นทຌองถิไนขนำด
฿หญละมีควำมซับซຌอนมำกทัๅงชิงควำมหลำกหลำยละจ ำนวนประชำกร เดຌก กำรรักษำพยำบำล กำร
สงสริมสุขภำพ กำรควบคุมรค ฯลฯ รวมทัๅง฿หຌมีกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอมทีไเดຌมำตรฐำน 
ชน กำรจัดกำรสิไงปฏิกูลละมูลฝอย กำรจัดกำรคุณภำพนๅ ำ คุณภำพอำกำศ ป็นตຌน พืไอบริกำร฿หຌทຌองถิไนมี
สภำพวดลຌอมทีไดีละ฿หຌประชำชนมีสุขภำวะทีไดี มีอนำมัย ละเดຌรับบริกำรทีไรวดรใว ถูกตຌองละมี
ประสิทธิภำพสูงสุด  
  ๎.๐ วินิจฉัย  สัไงกำรรืไองทีไมีขอบขตผลกระทบ฿นวงกวຌำง หรือมีควำมซับซຌอนของ
ประดในปัญหำ ซึไงตຌองพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ  พืไอ฿หຌ 
บรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  
  ๎.๑ ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง   
พืไอกิดควำมรวมมือหรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร  
   ๎.๒ ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรละ
คณะท ำงำนตำงโ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำงโ ฿นฐำนะป็นผูຌมีบทบำทหลัก พืไอรักษำผลประยชน์ 
ของรำชกำรละประทศชำติ  
  ๎.๓ มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ละควบคุมดูลกำร 
ตรวจควบคุมกำรฆำสัตว์ละจ ำหนำยนืๅอสัตว์฿นทຌองถิไนขนำด฿หญทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌป็นเปตำมกฎละ
ระบียบทีไก ำหนดเวຌ ละควบคุมดูลกำรสุขำภิบำลหรือกำรฝ้ำระวังรค฿นทຌองถิไนขนำด฿หญละมีควำม
ซับซຌอนมำกทัๅงชิงควำมหลำกหลำยละจ ำนวนประชำกร พืไอตัดวงจรกำรระบำดของรค ละ฿หຌประชำชนมี
สุขภำพอนำมัยทีไดี  
  ๎.๔ ศึกษำ วิครำะห์ ท ำควำมหใน สรุปรำยงำนละ฿หຌนวทำงงำนวิจัยกีไยวกับดຌำน 
สำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม ซึไงมีควำมยำกละตຌองกำรควำมชีไยวชำญสูงมำก พืไอ฿หຌกิดกำรพัฒนำรูปบบ 
กระบวนกำรหรือวิธีกำรชิงวิชำกำรทีไหมำะสมละป็นประยชน์ตอพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ 
  ๎.๕ ก ำหนด พัฒนำ ปรับปรุง หรือกຌเขนวทำง คูมือ กลเก กระบวนกำร หรือ
มำตรฐำน฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนงำนสำธำรณสุขละสิ่งวดลຌอม พืไอ฿หຌกำรท ำงำน฿นงำนทีไรับผิดชอบป็นเป
อยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ ละกิดประยชน์สูงสุด  
  

  ๏. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  ๏.ํ จัดระบบงานและอัตราก าลังจจ าหน าทีไในหน่วยงานทีไมีความหลากหลายทัๅงในจชิง 
ปริมาณและคุณภาพให สอดคล องกับภารกิจ จพืไอให ปฏิบัติราชการจกิดประสิทธิภาพ และความคุ มค่า  
 ๏.๎ ติดตามและประจมินผลงานของจจ าหน าทีไในบังคับบัญชา จพืไอให การปฏิบัติงาน 

สอดคล องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุจป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามทีไก าหนดวว    
 

 



 

 

  ๏.๏ ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ 
บัญชำ ฿หຌมีควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมงำนทีไปฏิบัติ 
 ๏.๐ ปรับปรุงหรือหำนวทำงวิธีกำร฿หมโ หรือกลยุทธ์฿นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
฿นกำรพัฒนำ กระตุຌน รงรຌำจຌำหนຌำทีไผูຌปฏิบัติ฿นกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรด ำนินงำนทีไมี
คุณภำพทีไดีขึๅน   
  ๏.๑ สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ 
พืไอพัฒนำจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไก ำกับ฿หຌมีควำมชีไยวชำญละสำมำรถปฏิบัติงำน฿หຌกิดประยชน์ก
หนวยงำนอยำงยัไงยืน  
 ๏.๒ ปรับปรุงหรือหำนวทำงวิธีกำร฿หมโ หรือกลยุทธ์฿นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
฿นกำรพัฒนำ กระตุຌน รงรຌำจຌำหนຌำทีไผูຌปฏิบัติ฿นกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรด ำนินงำนทีไมี
คุณภำพทีไดีขึๅน 
  ๐. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ  
 ๐.ํ ก ำหนดนยบำยละวำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำนทีไ
ตຌองรับผิดชอบสูง พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมป้ำหมำยของสวนรำชกำร   
 ๐.๎ ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ฿นจ ำนวนทีไสูงมำก ฿หຌกิด
ประสิทธิภำพ ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  
  ๐.๏ วำงผนละประสำนกิจกรรม฿หຌมีกำร฿ชຌทรัพยำกรของส ำนัก กองหรือหนวยงำน 
ทีไรับผิดชอบ ทัๅงดຌำนงบประมำณ อำคำรสถำนทีไละอุปกรณ์฿นกำรท ำงำน พืไอ฿หຌกำรท ำงำนกิดประสิทธิภำพ
คุຌมคำ ละบรรลุป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด ดยอำจพิจำรณำน ำงบประมำณทีไเดຌรับ
จัดสรรมำด ำนินกำรละ฿ชຌจำยรวมกัน  
  ๐.๐ ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ กำรจัดหำพัสดุ฿หຌกิดควำมปรง฿สละถูกตຌองตำม
ระบียบ พืไอ฿หຌกำร฿ชຌงบประมำณกิดควำมคุຌมคำละกิดประยชน์สูงสุด 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง  
  คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะผูຌอ ำนวยกำรส ำนัก ินักบริหำรงำนสำธำรณสุขละ
สิไงวดลຌอม ระดับสูง ี  
  ํ. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม ระดับตຌน 
ขຌอ ํ ละ  
  ๎. ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไง ดังตอเปนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรสำธำรณสุขละ
สิไงวดลຌอม หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ ํ ปี  
   ๎.ํ ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงผูຌอ ำนวยกำรกองหรือผูຌอ ำนวยกำรสวน        
ินักบริหำรงำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม ระดับกลำงี หรือทีไ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.ทียบทำ มำลຌว      
เมนຌอยกวำ ๐ ปี หรือ  
   ๎.๎ ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับชีไยวชำญ หรือทีไ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.  
ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ๔ ปี 
 
 
 
 



 

 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ  
  ํ. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย  
 ํ.ํ ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 
          ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว      ระดับ ๏  
 ํ.๎ ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์     ระดับ ๏  
 ํ.๏ ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล       ระดับ ๏  
 ํ.๐ ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร      ระดับ ๏  
 ํ.๑ ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง       ระดับ ๐  
 ํ.๒ ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร        ระดับ ๏  
 ํ.๓ ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 
         ละสังคมพืๅนทีไ          ระดับ ๏  
 ํ.๔ ควำมรูຌรืไองกฎหมำยิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี   ระดับ ๏  
  ํ.๕ ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน        ระดับ ๏  
 ํ.ํ์ ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชนกำรประมินผล 
          กระทบสิไงวดลຌอมิEIA),ประมินผลกระทบทำงสุขภำพ ิHIA)ฯลฯ   ระดับ ๏  
 ํ.ํํ ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ     ระดับ ๎  
 ๎. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย  
  ๎.ํ ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล       ระดับ ๎  
 ๎.๎ ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์       ระดับ ๎  
 ๎.๏ ทักษะกำรประสำนงำน        ระดับ ๐  
  ๎.๐ ทักษะกำรบริหำรครงกำร       ระดับ ๐  
  ๎.๑ ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ    ระดับ ๏  
 ๎.๒ ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน      ระดับ ๏  
  ๎.๓ ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร        ระดับ ๏  
 ๏. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย  
 ๏.ํ สมรรถนะหลัก ๑ สมรรถนะ   
      ๏.ํ.ํ กำรมุงผลสัมฤทธิ์       ระดับ ๏  
     ๏.ํ.๎ กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม     ระดับ ๏  
     ๏.ํ.๏ ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน    ระดับ ๏  
    ๏.ํ.๐ กำรบริกำรป็นลิศ       ระดับ ๏  
 ๏.ํ.๑ กำรท ำงำนป็นทีม       ระดับ ๏  
 ๏.๎ สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ๐ สมรรถนะ 
  ๏.๎.ํ กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง     ระดับ ๏  
 ๏.๎.๎ ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ      ระดับ ๏  
 ๏.๎.๏ ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน      ระดับ ๏  
 ๏.๎.๐ กำรคิดชิงกลยุทธ์        ระดับ ๏  
 
 
 



 

 
 ๏.๏ สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
  ๏.๏.ํ กำรกຌเขปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก    ระดับ ๐  
    ๏.๏.๎ กำรวำงผนละกำรจัดกำร      ระดับ ๐  
   ๏.๏.๏ กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน    ระดับ ๐  
   ๏.๏.๐ ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน    ระดับ ๐  
   ๏.๏.๑ สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน     ระดับ ๐ 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน    
 

สายงาน     บริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงดຌำนสวัสดิกำรสังคม ซึไงมีลักษณะงำนทีไ
ปฏิบัติกีไยวกับกำรสังคมสงครำะห์ กำรสงสริมสวัสดิภำพดใกละยำวชน กำรพัฒนำชุมชน กำรจัดระบียบ
ชุมชนหนำนนละชุมชนออัด กำรสงสริมกีฬำ กำรจัด฿หຌมีละสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ยำวชน กำรสงสริม
งำนประพณีทຌองถิไน ละกิจกรรมทำงศำสนำ งำนหຌองสมุด กำร฿หຌค ำปรึกษำนะน ำหรือตรวจสอบกีไยวกับ
งำนสวัสดิกำรสังคม ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม  ระดับตຌน 
   นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม  ระดับกลำง 
   นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม  ระดับสูง 
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ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม 
 

ระดับต าหนง    ระดับตຌน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับกอง฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ขนำดลใก หรือ
฿นฐำนะหัวหนຌำฝຆำย ทีไมีลักษณะงำนกีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร 
มอบหมำย ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จกຌปัญหำ฿นงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ ซึไงมี
ลักษณะหนຌำทีไควำมรับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน  
1.1 รวมวำงผนงำน  ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน  รวมทัๅงป้ำหมำยละ

ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนดຌำนงำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคมสงครำะห์ งำนพัฒนำชุมชนหรืองำนตำงโ ทีไ
กีไยวขຌอง พืไอป็นบบผน฿นกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำน฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.2 รวมติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำง โ ฿หຌป็นเปตำมผนงำน ครงกำร 
หรือผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประมินผลละรำยงำนผลกำรด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนด 

1.3 วำงนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหนวยงำนดຌำนงำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคมสงครำะห์ งำนพัฒนำชุมชนหรืองำนตำงโ ทีไ
กีไยวขຌอง พืไอปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน ภำย฿ตຌขຌอจ ำกัดทำงดຌำนงบประมำณ 
บุคลำกร ละวลำ 

1.4 คຌนควຌำประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ควำมรูຌ฿หม โ ทีไกีไยวขຌองกับงำน฿นภำรกิจ
ของหนวยงำน฿นภำพรวมพืไอน ำมำปรับปรุง฿หຌกำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึๅน 

2. ดຌานบริหารงาน 
2.1 จัดระบบงำน ละวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำน  พืไอป็นนวทำงกำร

ปฏิบัติรำชกำรของจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ    
2.2 มอบหมำย ก ำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเขละ

ควบคุมกำรด ำนินงำนดຌำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคมสงครำะห์ งำนพัฒนำชุมชนหนำนนละออัด กำร
สงสริมสวัสดิภำพดใกละยำวชน กำรจัดตัๅงศูนย์ยำวชน กำรจัดตัๅงกลุมพัฒนำชุมชน งำนนันทนำกำรชุมชน 
งำนขนบธรรมนียมประพณีของทຌองถิไน กำรจัด฿หຌมีหຌองสมุดประชำชนป็นตຌน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุ
ป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

2.3 ศึกษำ วิครำะห์ ท ำควำมหใน สรุปรำยงำนละ฿หຌนวทำงงำนวิจัยกีไยวกับดຌำน
สวัสดิกำรสังคม สังคมสงครำะห์หรือกำรพัฒนำชุมชน พืไอ฿หຌกิดกำรพัฒนำรูปบบ กระบวนกำรหรือวิธีกำร
ชิงวิชำกำรทีไหมำะสมละป็นประยชน์ตอพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ 



2.4 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ 
พืไอ฿หຌบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด  

2.5 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง
พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือ หรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร 

2.6 ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร
ละคณะท ำงำนตำง โ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรอืวทีจรจำตำง โ ฿นประทศละตำงประทศ 

3. ดຌานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
3.1 จัดระบบงำนละอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำน฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ พืไอ฿หຌ

กำรปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ 
3.2 ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน

สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ

บัญชำพืไอ฿หຌกิดควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมกับงำนทีไปฏิบัติ 
4. ดຌานบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 

4.1 รวมหรือวำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำน  พืไอ฿หຌ
สอดคลຌองกับนยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  

4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ  พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภำพ 
ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. เดຌรับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนีๅ 

1.1 เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ทุกสำขำวิชำหรือ
ทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

1.2 เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงสังคมศำสตร์ สังคมสงครำะห์ศำสตร์  สังคมวิทยำ  จิตวิทยำ  กำรพัฒนำชุมชน กำรบริหำร กำรปกครอง  
หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

1.3 เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงสังคมศำสตร์ สังคมสงครำะห์ศำสตร์  สังคมวิทยำ  จิตวิทยำ  กำรพัฒนำชุมชน กำรบริหำร กำรปกครอง  
หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

2. คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะผูຌอ ำนวยกำรกอง ินักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม 
ระดับตຌนี 

2.1 มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับตຌน ขຌอ แ  
2.2 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม 

ระดับตຌนี ตำมขຌอ ใ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี ดยจะตຌองปฏิบัติงำน
ดຌำนสวัสดิกำรสังคม หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 
 
 
 
 



 
3. คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม 

ระดับตຌนี 
3.1 มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคมระดับตຌน ขຌอ แ  
3.2 ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไง ดังตอเปนีๅ  

(1) ประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร  มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี  
(2) ประภททัไวเป ระดับอำวุส มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี  
(3) ประภททัไวเป เมตไ ำกวำระดับช ำนำญงำน มำลຌวเมนຌอยกวำ 10 ป ี 

3.3 ปฏิบัติงำนดຌำนสวัสดิกำรสังคม หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 
 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 2 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 2 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 2 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 
 ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 2 
1.8. ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.9. ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชนกำรประมินผล 
 กระทบสิไงวดลຌอมิEIAีุประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 1 
1.10. ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 1 
1.11. ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 

3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง   ระดับ 1 
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 1 
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 1 
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 1 

3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 2 
3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 2 
3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน  ระดับ 2 
3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 2 
3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม 
 

ระดับต าหนง    ระดับกลำง 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับกอง฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือต ำหนง

หัวหนຌำหนวยงำนอืไน ทีไมีลักษณะงำนกีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร 
มอบหมำย ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จกຌปัญหำ฿นงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ ซึไงมี
ลักษณะหนຌำทีไควำมรับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูงมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน 
1.1 วำงผนงำน ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์

ของหนวยงำนดຌำนงำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคมสงครำะห์ งำนพัฒนำชุมชนหรืองำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง     
พืไอป็นบบผน฿นกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำน฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.2 บูรณำกำรผนงำน ครงกำร กิจกรรม ดຌำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคมสงครำะห์ 
งำนพัฒนำชุมชน พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนด 

1.3 ติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำง โ ฿หຌป็นเปตำมผนงำน ครงกำร หรือ
ผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประมินผลละรำยงำนผลกำรด ำนินงำน  พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนด 

1.4 วำงนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหนวยงำนดຌำนงำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคมสงครำะห์ งำนพัฒนำชุมชนหรืองำนตำงโ ทีไ
กีไยวขຌอง พืไอปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน ภำย฿ตຌขຌอจ ำกัดทำงดຌำนงบประมำณ 
บุคลำกร ละวลำ 

1.5 คຌนควຌำประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ควำมรูຌ฿หม โ ทีไกีไยวขຌองกับงำน฿นภำรกิจ
ของหนวยงำน฿นภำพรวมพืไอน ำมำปรับปรุง฿หຌกำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรท ำ งำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึๅน 
   

2. ดຌานบริหารงาน 
2.1 จัดระบบงำน ละวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำน  พืไอป็นนวทำงกำร

ปฏิบัติรำชกำรของจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ 
2.2 มอบหมำย ก ำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเขละ

ควบคุมกำรด ำนินงำนดຌำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคมสงครำะห์ งำนพัฒนำชุมชนหนำนนละออัด กำร
สงสริมสวัสดิภำพดใกละยำวชน กำรจัดตัๅงศูนย์ยำวชน กำรจัดตัๅงกลุมพัฒนำชุมชน งำนนันทนำกำรชุมชน 
งำนขนบธรรมนียมประพณีของทຌองถิไน  กำรจัด฿หຌมีหຌองสมุดประชำชน ป็นตຌน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุ
ป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
 
 



  
2.3 ศึกษำ วิครำะห์ ท ำควำมหใน สรุปรำยงำนละ฿หຌนวทำงงำนวิจัยกีไยวกับดຌำน

สวัสดิกำรสังคม สังคมสงครำะห์หรือกำรพัฒนำชุมชน พืไอ฿หຌกิดกำรพัฒนำรูปบบ กระบวนกำรหรือวิธีกำร
ชิงวิชำกำรทีไหมำะสมละป็นประยชน์ตอพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ 

2.4 ก ำหนด พัฒนำ ปรับปรุง หรือกຌเขนวทำง คูมือ กลเก กระบวนกำร หรือ
มำตรฐำน฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนงำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคมสงครำะห์ งำนพัฒนำชุมชนหรืองำนตำงโ       
ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำรท ำงำน฿นงำนทีไรับผิดชอบป็นเปอยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ ละกิดประยชน์สูงสุด 

2.5 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ 
พืไอ฿หຌบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

2.6 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง
พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือ หรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร 

2.7 ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร
ละคณะท ำงำนตำง โ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำง โ ฿นประทศละตำงประทศ 
 

3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล      
3.1 จัดระบบงำนละอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำน฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ พืไอ฿หຌ

กำรปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ 
3.2 ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน

สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด  
3.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ

บัญชำพืไอ฿หຌกิดควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมกับงำนทีไปฏิบัติ 
 

4. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 
4.1 วำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำน  พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับ

นยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ  พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภำพ 

ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
       คุณสมบัติ ฉพำะส ำหรับต ำหน ง฿นฐำนะผูຌอ ำนวยกำรกองหรือผูຌ อ ำนวยกำ รสวน             
ินักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับกลำงี 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับตຌน ขຌอ แ  
2. ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไงมำลຌวดังตอเปนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนสวัสดิกำรสังคม 

หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองมำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 
2.1 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงผูຌอ ำนวยกำรกอง ินักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม 

ระดับตຌนี หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.  ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี หรือ 
2.2 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงเมตไ ำกวำหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนสวัสดิกำร

สังคม ระดับตຌนี หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี ก ำหนดวลำ ไ ปี      ฿หຌลดป็น 
ใ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับตຌน ขຌอ แ.โ ละขຌอ แ.ใ  

2.3 ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ   
ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ๆ ปี 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 3 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 3 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 3 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 3 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 
 ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 3 
1.8. ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.9. ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชนกำรประมินผล 
 กระทบสิไงวดลຌอมิEIAีุประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 2 
1.10. ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 2 
1.11. ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดบั 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 
3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง   ระดับ 2 
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 2 
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 2 
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 2 

 
 



 
3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 3 
3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 3 
3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน  ระดับ 3 
3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 3 
3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม 
 

ระดับต าหนง    ระดับสูง 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   
  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับส ำนัก ฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ขนำด฿หญ  
ทีไมีลักษณะงำนกีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ 
นะน ำ ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จ กຌปัญหำกีไยวกับงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ ซึไงมีลักษณะ
หนຌำทีไควำมรับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูงมำกป็นพิศษ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน 

1.1 วำงผนงำน ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน ดຌำนงำนสวัสดิกำรสังคม งำน
สังคมสงครำะห์ งำนพัฒนำชุมชนหรืองำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำยละผนกลยุทธ์ของ 
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  

1.2 บูรณำกำรผนงำน ครงกำรขนำด฿หญ กิจกรรม ดຌำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคม
สงครำะห์ งำนพัฒนำชุมชน พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนด 

1.3 ติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ทีไมีควำมหลำกหลำย ละควำมยุงยำก
ซับซຌอนมำก ฿หຌป็นเปตำมผนงำน ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำร
ด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนด 

1.4 ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน ละวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำนละองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม พืไอป็นนวทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ    
 

2. ดຌานบริหารงาน 

2.1 ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน ละวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำน พืไอป็นนว
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ 

2.2 มอบหมำย ก ำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ฿นรืไอง
ตำง โ ทีไกีไยวขຌองกับกำรด ำนินงำนดຌำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคมสงครำะห์ งำนพัฒนำชุมชนหนำนนละ
ออัด กำรสงสริมสวัสดิภำพดใกละยำวชน กำรจัดตัๅงศูนย์ยำวชน กำรจัดตัๅงกลุมพัฒนำชุมชน งำน
ขนบธรรมนียมประพณีของทຌองถิไน งำนนันทนำกำรชุมชน กำรจัด฿หຌมีหຌองสมุดประชำชน ป็นตຌน พืไอ฿หຌกำร
ปฏิบัติงำนบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

2.3 ศึกษำ วิครำะห์ ท ำควำมหใน สรุปรำยงำนละ฿หຌนวทำงงำนวิจัยกีไยวกับดຌำน
สวัสดิกำรสังคม สังคมสงครำะห์หรือกำรพัฒนำชุมชนซึไงมีควำมยำกละตຌองกำรควำมชีไยวชำญสูงมำก พืไอ฿หຌ
กิดกำรพัฒนำรูปบบ กระบวนกำรหรือวิธีกำรชิงวิชำกำรทีไหมำะสมละป็นประยชน์ตอพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ 

2.4 ก ำหนด พัฒนำ ปรับปรุง หรือกຌเขนวทำง คูมือ กลเก กระบวนกำร หรือ
มำตรฐำน฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนงำนสวัสดิกำรสังคม งำนสังคมสงครำะห์ งำนพัฒนำชุมชนหรืองำนตำงโ ทีไ
กีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำรท ำงำน฿นงำนทีไรับผิดชอบป็นเปอยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ ละกิดประยชน์สูงสุด 
 



 
2.5 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ  

พืไอ฿หຌบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  
2.6 วินิจฉัย สัไงกำร รืไองทีไมีขอบขตผลกระทบ฿นวงกวຌำง หรือมีควำมซับซຌอนของ

ประดในปัญหำ ซึไงตຌองพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต กำรด ำนินกำรตำง โ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ 
พืไอ฿หຌบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

2.7 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง
พืไอควำมรวมมือ หรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร 

2.8 ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร
ละคณะท ำงำนตำง โ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำง โ ฿นระดับหนวยงำนหรือองค์กรทัๅง฿นประทศละ
ตำงประทศ ฿นฐำนะป็นผูຌมีบทบำทหลัก พืไอรักษำผลประยชน์ของรำชกำรละประทศชำติ 

3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 จัดระบบงำนละอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไมีควำมหลำกหลำยทัๅง฿นชิง
ปริมำณละคุณภำพ฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ 

3.2 ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน
สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

3.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ
บัญชำพืไอ฿หຌกิดควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพละสมรรถนะทีไหมำะสมกับงำนทีไปฏิบัติ 

3.4 ปรับปรุงหรือหำนวทำงวิธีกำร฿หม โ หรือกลยุทธ์฿นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
พืไอพัฒนำจຌำหนຌำทีไผูຌปฏิบัติ฿นกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรด ำนินงำนทีไมีคุณภำพทีไดีขึๅน 

4. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 

4.1 วำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำนทีไตຌองรับผิดชอบสูง 
พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณจ ำนวนมำก  พืไอ฿หຌกิด
ประสิทธิภำพ ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด  
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
          คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะผูຌอ ำนวยกำรส ำนัก ินักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม 
ระดับสูงี 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม ระดับตຌน ขຌอ แ  
2. ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไง ดังตอเปนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนสวัสดิกำรสังคมหรือ

งำนอืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 
2.1 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงผูຌอ ำนวยกำรกอง ินักบริหำรงำนสวัสดิกำร

สังคม ระดับกลำงี หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี หรือ 
2.2 ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับชีไยวชำญ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 

ทียบทำ  มำลຌวเมนຌอยกวำ ่ ปี 
 
 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 3 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 3 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 3 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 3 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 
 ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 4 
1.8. ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 4 
1.9. ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชนกำรประมินผล  
 กระทบสิไงวดลຌอมิEIAีุประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 2 
1.10. ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 2 
1.11. ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 4 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 
3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง   ระดับ 3 
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 3 
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 3 
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 3 

 
 



 
3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 4 
3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 4 
3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน  ระดับ 4 
3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 4 
3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท  อ ำนวยกำรทຌองถิไน    
 

สายงาน    บริหำรงำนประปำ 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโ ทีไปฏิบัติงำนบริหำรดຌำนกำรประปำ ฿นฐำนะหัวหนຌำ
หนวยงำนระดับกอง ระดับผนก ละผูຌชวยหัวหนຌำหนวยงำน ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรบริหำรงำน
ประปำชน กำรควบคุมกำรผลิตละกำรจ ำหนำยนๅ ำประปำ กำรติดตัๅงประปำ กำร ควบคุมกำรด ำนินกำร
กีไยวกับกำรงบประมำณ รำยเดຌ รำยจำย กำรบัญชี กำรพัสดุ  กำรวำงผนปรับปรุงกຌเขขຌอบกพรองตำงโ ของ
กำรประปำละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักบริหำรงำนประปำ   ระดับตຌน 
   นักบริหำรงำนประปำ   ระดับกลำง 
   นักบริหำรงำนประปำ   ระดับสูง 
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ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนประปำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนประปำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับตຌน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับกอง หรือต ำหนงหัวหนຌำฝຆำยทีไมีลักษณะงำน
กีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ  นะน ำ  
ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จ กຌปัญหำ฿นงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ ซึไงลักษณะหนຌำทีไควำม
รับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูงมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿น
ดຌำนตำงโ  ดังนีๅ   
 

1. ดຌานผนงาน 
1.1 รวมวำงผนงำน ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงป้ำหมำยละ

ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนดຌำนงำนประปำ พืไอ฿หຌสอดคลຌองนยบำยละผนกลยุทธ์ของหนวยงำนทีไสังกัด 
1.2 รวมติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ฿หຌป็นเปตำมผนงำน ครงกำร 

หรือผนกำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำรด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็น เปตำมป้ำหมำยละ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ 

1.3 วำงนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหนวยงำนดຌำนงำนประปำทีไรับผิดชอบ พืไอปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 
ภำย฿ตຌขຌอจ ำกัดทำงดຌำนงบประมำณ บุคลำกร ละวลำ 

1.4 คຌนควຌำประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ควำมรูຌ฿หม โ ทีไกีไยวขຌองกับงำน฿นภำรกิจ
ของหนวยงำน฿นภำพรวมพืไอน ำมำปรับปรุง฿หຌกำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึๅน 

2. ดຌานบริหารงาน 
2.1 จัดระบบงำน ละวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำน  พืไอป็นนวทำงกำร

ปฏิบัติรำชกำรของจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ       
2.2 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ฿นรืไองตำงโ ทีไ

กีไยวขຌองกับภำรกิจของหนวยงำน  พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  
2.3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ  

พืไอ฿หຌบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
2.4 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง  

พืไอกิดควำมรวมมือหรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร  
2.5 มอบหมำย ตรวจสอบ ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ติดตำมประมินผล 

กຌปัญหำ ละควบคุมกำรบริกำรผูຌ฿ชຌนๅ ำ พืไออ ำนวยกำร฿หຌกำรด ำนินป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ รวดรใว ละ
ตอบสนองควำมตຌองกำรสูงสุด 

2.6 รวม หรือตรวจสอบละควบคุมรำยเดຌ รำยจำย พัสดุ ครุภัณฑ์ละทรัพย์สินของ
กำรประปำตำงโ พืไอ฿หຌป็นเปตำมระบียบทีไก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพละตรงวลำสูงสุด 



3. ดຌานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
3.1 จัดระบบงำนละอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำน฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ พืไอ฿หຌ

ปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ  
3.2 ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน

สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ

บัญชำ พืไอ฿หຌมคีวำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมกับงำนทีไปฏิบัติ  
4. ดຌานบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 

4.1 รวมหรือวำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำน พืไอ฿หຌ
สอดคลຌองกับนยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมป้ำหมำยของสวนรำชกำร 

4.2 รวมหรือติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ พืไอ฿หຌ กิด
ประสิทธิภำพ ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. เดຌรับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนีๅ 
1.1 เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ

ทำงวิศวกรรมศำสตร์  วิทยำศำสตร์ ิคมี ชีววิทยำ จุลชีววิทยำ สิไงวดลຌอมี กอสรຌำง เฟฟ้ำ ครืไองกล หรือ฿น
สำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

1.2 เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ิคมี ชีววิทยำ จุลชีววิทยำ สิไงวดลຌอมี กอสรຌำง เฟฟ้ำ ครืไองกล หรือ฿น
สำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

1.3 เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ิคมี ชีววิทยำ จุลชีววิทยำ สิไงวดลຌอมี กอสรຌำง เฟฟ้ำ ครืไองกล หรือ฿น
สำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

2. คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะผูຌอ ำนวยกำรกอง ินักบริหำรงำนประปำ ระดับตຌนี 
2.1 มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนประปำ ระดับตຌน ขຌอ แ  
2.2 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนประปำ ระดับตຌนี 

ตำมขຌอ ใ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี ดยจะตຌองปฏิบัติ งำนดຌำนกำร
ประปำ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 

3. คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนประปำ ระดับตຌนี 
3.1 มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนประปำระดับตຌน ขຌอ แ  
3.2 ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไง ดังตอเปนีๅ  

              ิแี ประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร  มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี 
            ิโี ประภททัไวเป ระดับอำวุส มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี 
      ิใี ประภททัไวเป เมตไ ำกวำระดับช ำนำญงำน มำลຌวเมนຌอยกวำ แเ ปี 

3.3 ปฏิบัติงำนดຌำนประปำ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 
 
 
 
 
 



ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริของพระบำทสมดใจ 
 พระจຌำอยูหัว       ระดับ 1 
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 2 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 2 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 2 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 
 ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 1 
1.8. ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ 1 
1.9. ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 
3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง   ระดับ 3 
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 3 
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 3 
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 3 

3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 4 
3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 4 
3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน  ระดับ 4 
3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 4 
3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 4 



 

ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนประปำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นกับริหำรงำนประปำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับกลำง 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับกอง หรือต ำหนงหัวหนຌำหนวยงำนอืไนทีไ ทียบทำ
กองซึไงมีลักษณะงำนกีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร มอบหมำย 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จ กຌปัญหำ฿นงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ ซึไงลักษณะ
หนຌำทีไควำมรับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูงมำกป็นพิศษ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย ดยมี
ลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ  ดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน 
1.1 วำงผนงำน/ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์

ของหนวยงำนดຌำนงำนประปำ ฿หຌสอดคลຌองนยบำยละผนกลยุทธ์ของหนวยงำนทีไสังกัด 
1.2 ติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ฿หຌป็นเปตำมผนงำน/ครงกำร หรือ

ผนกำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำรด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำย ละ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ 

1.3 วำงนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหนวยงำนดຌำนงำนประปำทีไรับผิดชอบ พืไอปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 
ภำย฿ตຌขຌอจ ำกัดทำงดຌำนงบประมำณ บุคลำกร ละวลำ 

1.4 คຌนควຌำประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ควำมรูຌ฿หม โ ทีไกีไยวขຌองกับงำน฿นภำรกิจ
ของหนวยงำน฿นภำพรวมพืไอน ำมำปรับปรุง฿หຌกำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึๅน   

2. ดຌานบริหารงาน 
2.1 จัดระบบงำน ละวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำน  พืไอป็นนวทำงกำร

ปฏิบัติรำชกำรของจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ       
2.2 มอบหมำย ก ำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ฿นรืไอง

ตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับภำรกิจของหนวยงำน  พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  
2.3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ  

พืไอ฿หຌบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
2.4 ก ำหนด พัฒนำ ปรับปรุง หรือกຌเขนวทำง คูมือ กลเก กระบวนกำร หรือ

มำตรฐำน฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนงำนประปำ พืไอ฿หຌกำรท ำงำน฿นงำนทีไรับผิดชอบป็นเปอยำงถูกตຌอง มี
ประสิทธิภำพ ละกิดประยชน์สูงสุด 

2.5 ควบคุมกำร฿ชຌบ ำรุงรักษำครืไองจักร ยำนพำหนะ ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌของ
หนวยงำน พืไอ฿หຌสำมำรถ฿ชຌงำนตำมควำมตຌองกำรเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำมหลักวิชำกำร 



2.6 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง  
พืไอกิดควำมรวมมือหรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร  

2.7 ตรวจสอบละควบคุมรำยเดຌ รำยจำย พัสดุ ครุภัณฑ์ละทรัพย์สินของกำร
ประปำตำงโ พืไอ฿หຌป็นเปตำมระบียบทีไก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพละตรงวลำสูงสุด 

3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล      
3.1 ตรวจสอบละนะน ำกำรจัดระบบงำนละอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำน฿หຌ

สอดคลຌองกับภำรกิจ พืไอ฿หຌปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ  
3.2 ก ำกับติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำร

ปฏิบัติงำนสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ

บัญชำ ฿หຌมีควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมงำนทีไปฏิบัติ  
3.4 พิจำรณำวำงผนกำรท ำงำนละกำรกระจำยอัตรำก ำลังของจຌำหนຌำทีไ฿นส ำนัก 

กองหรือหนวยงำนทีไรับผิดชอบตำมควำมหมำะสมละศักยภำพของจຌำหนຌำทีไตละรำย พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำน
ป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนดเดຌอยำงมีประสิทธิผลละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

4. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 
4.1 วำงผนละประสำนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำน พืไอ฿หຌ

สอดคลຌองกับนยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมป้ำหมำยของหนวยงำน 
4.2 รวมหรือวำงผนละประสำนกิจกรรม฿หຌมีกำร฿ชຌทรัพยำกรของส ำนัก กองหรือ

หนวยงำนทีไรับผิดชอบ ทัๅงดຌำนงบประมำณ อำคำรสถำนทีไละอุปกรณ์฿นกำรท ำงำน พืไอ฿หຌกำรท ำงำนกิด
ประสิทธิภำพคุຌมคำ ละบรรลุป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด  ดยอำจพิจำรณำน ำ
งบประมำณทีไเดຌรับจัดสรรมำด ำนินกำรละ฿ชຌจำยรวมกัน 

4.3 ก ำกับติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ ฿หຌกิดประสิทธิภำพ 
ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
       คุณสมบัติ ฉพำะส ำหรับต ำหน ง฿นฐำนะผูຌอ ำนวยกำรกองหรือผูຌ อ ำนวยกำรสวน             
ินักบริหำรงำนประปำ ระดับกลำงี 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนประปำ ระดับตຌน ขຌอ แ  
2. ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไงมำลຌวดังตอเปนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรประปำ

หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองมำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 
2.1 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงผูຌอ ำนวยกำรกอง ินักบริหำรงำนประปำ

ระดับตຌนี หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.  ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี หรือ 
2.2 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงเมตไ ำกวำหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนประปำ 

ระดับตຌนี หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี  ก ำหนดวลำ ไ ปี  ฿หຌลดป็น ใ ปี 
ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนประปำระดับตຌน ขຌอ แ.โ ละขຌอ แ.ใ  

2.3 ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ   
ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ๆ ปี 

 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 3 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 3 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 3 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 
 ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 2 
1.8. ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ 2 
1.9. ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 
3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง   ระดับ 2 
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 2 
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 2 
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 2 

3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 3 
3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 3 
3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน  ระดับ 3 
3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 3 
3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 3 

 



 
ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนประปำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนประปำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับสูง 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   
  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับส ำนัก ฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ขนำด฿หญ  
ทีไมีลักษณะงำนกีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ 
นะน ำ ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จ กຌปัญหำกีไยวกับงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ  ซึไงลักษณะ
หนຌำทีไควำมรับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูงมำกป็นพิศษซึไงจ ำป็นตຌองปฏิบัติดยผูຌมีควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ควำมชีไยวชำญ ละประสบกำรณ์สูงละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿น
ดຌำนตำงโ  ดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน 

1.1 วำงผนงำน ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงำน ฿หຌสอดคลຌองนยบำยละผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด 

1.2 ติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ทีไมีควำมหลำกหลำย ละควำมยุงยำก
ซับซຌอนมำก ฿หຌป็นเปตำมผนงำน/ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำร
ด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ 

1.3 บริหำรครงกำรขนำด฿หญ ดยมีกำรบูรณำกำรผนงำน กิจกรรม ขัๅนตอนส ำคัญ 
พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ  

2. ดຌานบริหารงาน 

2.1  ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน ละวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำน  พืไอป็น
นวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ       

2.2 มอบหมำย ก ำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ฿นรืไอง
ตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับภำรกิจทีไหลำกหลำยละบใดสรใจของหนวยงำน  พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุป้ำหมำย
ละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  

2.3 มอบหมำย ตรวจสอบ ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ติดตำมประมินผล 
กຌปัญหำ ละควบคุมกำรบริกำรผูຌ฿ชຌนๅ ำ ขององค์กรปกครองทຌองถิไนขนำด฿หญละมีควำมซับซຌอนมำก พืไอ
อ ำนวยกำร฿หຌกำรด ำนินป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ รวดรใว ละตอบสนองควำมตຌองกำรสูงสุด 

2.4 ก ำหนด พัฒนำ ปรับปรุง หรือกຌเขนวทำง คูมือ กลเก กระบวนกำร หรือ
มำตรฐำน฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนงำนประปำ พืไอ฿หຌกำรท ำงำน฿นงำนทีไรับผิดชอบป็นเปอยำงถูกตຌอง มี
ประสิทธิภำพ ละกิดประยชน์สูงสุด 

2.5 ควบคุมกำร฿ชຌบ ำรุงรักษำครืไองจักร ยำนพำหนะ ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌของ
หนวยงำน พืไอ฿หຌสำมำรถ฿ชຌงำนตำมควำมตຌองกำรเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำมหลักวิชำกำร 
 
 
 



 
2.6 วินิจฉัย  สัไงกำรรืไองทีไมีขอบขตผลกระทบ฿นวงกวຌำง หรือมีควำมซับซຌอนของ

ประดในปัญหำ ซึไงตຌองพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ  พืไอ฿หຌ
บรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

2.7 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง  
พืไอกิดควำมรวมมือหรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร  

2.8 ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร
ละคณะท ำงำนตำงโ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำงโ ฿นระดับหนวยงำนหรือองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
฿นฐำนะป็นผูຌมีบทบำทหลัก พืไอรักษำผลประยชน์ของรำชกำรละประทศชำติ 

3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1  จัดระบบงำนละอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไมีควำมหลำกหลำยทัๅง฿นชิง
ปริมำณละคุณภำพ฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ 

3.2 ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน
สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

3.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ
บัญชำพืไอ฿หຌกิดควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพละสมรรถนะทีไหมำะสมกับงำนทีไปฏิบัติ 

3.4 ปรับปรุงหรือหำนวทำงวิธีกำร฿หม โ หรือกลยุทธ์฿นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
พืไอพัฒนำจຌำหนຌำทีไผูຌปฏิบัติ฿นกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรด ำนินงำนทีไมีคุณภำพทีไดีขึๅน 

4. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 

4.1 วำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำนทีไตຌองรับผิดชอบสูง 
พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ฿นจ ำนวนทีไสูงมำก ฿หຌกิด
ประสิทธิภำพ ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

4.3 วำงผนละประสำนกิจกรรม฿หຌมีกำร฿ชຌทรัพยำกรของส ำนัก กองหรือหนวยงำน
ทีไรับผิดชอบ ทัๅงดຌำนงบประมำณ อำคำรสถำนทีไละอุปกรณ์฿นกำรท ำงำน พืไอ฿หຌกำรท ำงำนกิดประสิทธิภำพ
คุຌมคำ ละบรรลุป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด  ดยอำจพิจำรณำน ำงบประมำณทีไเดຌรับ
จัดสรรมำด ำนินกำรละ฿ชຌจำยรวมกัน  

 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
         คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะผูຌอ ำนวยกำรส ำนัก ินักบริหำรงำนประปำ ระดับสูงี 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนประปำ ระดับตຌน ขຌอ แ  
2. ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไง ดังตอเปนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรประปำ หรืองำน

อืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ป ี
2.1 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงผูຌอ ำนวยกำรกอง ินักบริหำรงำนประปำ 

ระดับกลำงี หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี หรือ 
2.2 ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับชีไยวชำญ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 

ทียบทำ  มำลຌวเมนຌอยกวำ ่ ปี 
 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 3 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 3 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 3 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 
 ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 2 
1.8. ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ 2 
1.9. ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 4 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 
3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง   ระดับ 3 
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 3 
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 3 
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 3 

3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 4 
3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 4 
3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน  ระดับ 4 
3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 4 
3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 4 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน    
 

สายงาน     บริหำรงำนกำรศึกษำ 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

 สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำน฿นกอง ส ำนักกำรศึกษำหรือ฿นสวนรำชกำรอืไนทีไ
กฎหมำยก ำหนดส ำหรับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 
กำรพัฒนำงำนวิชำกำรละระบบสำรสนทศ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำร
กำรงินละงบประมำณ กำรประสำนงำน กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบละประมินผล ตลอดจนกำรพัฒนำ
กิจกรรมดใกละยำวชน กำรสงสริมท ำนุบ ำรุงศำสนำ ขนบธรรมนียมประพณี ศิลปวัฒนธรรมละ        
ภูมิปัญญำทຌองถิไน รวมถึงป็นผูຌปกครองบังคับบัญชำ฿นฐำนะหัวหนຌำสวนรำชกำรหรือผูຌชวยหัวหนຌำสวนรำชกำร
ทำงกำรศึกษำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ฿นต ำหนงหัวหนຌำกอง หัวหนຌำฝຆำย ผูຌอ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ   
รองผูຌอ ำนวยกำรส ำนักกำรศกึษำ ละผูຌอ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำ  
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักบริหำรงำนกำรศึกษำ   ระดับตຌน 
   นักบริหำรงำนกำรศึกษำ   ระดับกลำง 
   นักบริหำรงำนกำรศึกษำ   ระดับสูง 
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ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนกำรศึกษำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนกำรศึกษำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับตຌน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับกอง฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ขนำดลใก หรือ
฿นฐำนะหัวหนຌำฝຆำย ทีไมีลักษณะงำนกีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร 
มอบหมำย ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จกຌปัญหำ฿นงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ     
ซึไงมีลักษณะหนຌำทีไควำมรับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน  
1.1 รวมวำงผน ครงกำร หรือผนปฏิบัติงำนดຌำนกำรศึกษำทัๅงกำรศึกษำ฿นระบบ  

นอกระบบ ละกำรศึกษำตำมอัธยำศัย งำนสงสริมกีฬำ นันทนำกำร งำนพัฒนำกิจกรรมดใกละยำวชน  
สงสริมศำสนำ ขนบธรรมนียมประพณี ศิลปวัฒนธรรม ละภูมิปัญญำทຌองถิไน พืไอพัฒนำคุณภำพดใก  
ยำวชน ละประชำชน฿นทຌองถิไน ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำยละผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.2 รวมบูรณำกำรผนงำน ครงกำร กิจกรรม ดຌำนกำรจัดกำรศึกษำพืไอ฿หຌป็นเป
ตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนด 

1.3 ติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำง โ ฿หຌป็นเปตำมผนงำน ครงกำร หรือ
ผนกำรปฏิบัติงำนกำรศึกษำ ตลอดจนประมินผลละรำยงำนผลกำรด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำย
ละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนด 

1.4 รวมวำงนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหนวยงำนดຌำนงำนกำรศึกษำทีไสังกัดทีไรับผิดชอบ พืไอปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน฿หຌมี
ประสิทธิภำพยิไงขึๅน ภำย฿ตຌขຌอจ ำกัดทำงดຌำนงบประมำณ บุคลำกร ละวลำ 
  

2. ดຌานบริหารงาน 
2.1 จัดระบบงำน ละปฏิบัติรำชกำรกีไยวกับกำรจัดกำรศึกษำกำรสงสริมพัฒนำ

คุณภำพละมำตรฐำนกำรศึกษำ฿หปนเปตำมควำมตองกำรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละหลักกณฑ์
มำตรฐำนทีไรัฐก ำหนดทัๅงกำรศึกษำ฿นระบบ กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรศึกษำพืไอคน
พิกำร ผูดอยอกำสละผูมีควำมสำมำรถพิศษ หนวยงำน พืไอป็นนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของจຌำหนຌำทีไ฿น
หนวยงำนทีไรับผิดชอบ    

2.2 วำงผนละศึกษำรวบรวมสถิติขຌอมูลทำงกำรศึกษำ฿นพืๅนทีไ พืไอน ำเปก ำหนด
นยบำยดຌำนกำรศึกษำของหนวยงำนตอเป 

2.3 ควบคุมดูล นิทศละ ติดตำมงำนของศูนย์พัฒนำดใกลใก พืไออ ำนวยกำร฿หຌ
ศูนย์พัฒนำดใกลใกมีควำมจริญกຌำวหนຌำละสำมำรถด ำนินงำนเดຌตำมป้ำหมำยทีไก ำหนดเวຌ 

2.4 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงดຌำนศำสนำ วัฒนธรรมประพณี ควำมพอพียงละ
รืไองอืไนโ ทีไกีไยวกับภูมิปัญญำของทຌองถิไน พืไอสรຌำง฿หຌกิดองค์ควำมรูຌทีไถูกตຌองของประชำชน฿นพืๅนทีไ 
 



 
2.5 ริริไม พัฒนำผนงำนละครงกำรชิงรุก฿นกำรพัฒนำทຌองถิไนละนวัตกรรมทีไมี

ควำมจ ำป็นรงดวนพืไอตอบสนองควำมตຌองกำรทำงศึกษำของพืๅนทีไ 
2.6 ควบคุมดูลกำรออกบบละพัฒนำระบบสำรสนทศพืไอสนับสนุนกำรวำงผน

฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ฿หຌป็นมำตรฐำนละมีประสิทธิภำพสูงสุด 
2.7 ควบคุมดูล ตรวจสอบ ฿หຌค ำนะน ำละศึกษำวิครำะห์ขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌ

กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำนินงำน ตัวชีๅวัดตำมป้ำหมำยป็นเปอยำงถูกตຌองละสมบูรณ์ตรงตำมวลำทีไ
ก ำหนดเวຌ 

2.8 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงดຌำนกีฬำ฿หຌกับประชำชนเดຌออกก ำลังกำย พืไอสงสริม
สุขภำพทีไดีของประชำชน฿นพืๅนทีไ  

2.9 นิทศกำรศึกษำละตรวจรงรียน  พืไอประมินผลละน ำสนอกำรปรับปรุง
รงรียนละระบบตำงโ ฿หຌมีประสิทธิภำพละประสิทธิผลสูงสุด 

2.10 มอบหมำย ก ำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ฿นรืไอง
ตำง โ ทีไกีไยวขຌองกับภำรกิจของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

2.11 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ 
พืไอ฿หຌบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

2.12 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง
พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือ หรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร 

2.13 ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร
ละคณะท ำงำนตำง โ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำง โ ฿นฐำนะผูຌทนหนวยงำน พืไอรักษำผลประยชน์
ของรำชกำร 
 

3. ดຌานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
3.1 รวมจัดระบบงำนละอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำน฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ 

พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ 
3.2 รวมติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ ฿นบังคับบัญชำ  พืไอ฿หຌกำร

ปฏิบัติงำนสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ

บัญชำพืไอ฿หຌกิดควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมกับงำนทีไปฏิบัติ 
4. ดຌานบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 

4.1 รวมวำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำน พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับ
นยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  

4.2 รวมติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภำพ 
ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
 
 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. เดຌรับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนีๅ 
1.1 เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ

ทำงกำรศึกษำ ศึกษำศำสตร์ หรือ฿นสำขำหรือทำงอืไนทีไ  ก .จ . ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌ ป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

1.2 เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงกำรศึกษำ ศึกษำศำสตร์  หรือ฿นสำขำหรือทำงอืไนทีไ  ก .จ . ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌ ป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ    

1.3 เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงกำรศึกษำ ศึกษำศำสตร์  หรือ฿นสำขำหรือทำงอืไนทีไ  ก .จ . ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌ ป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

2. คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะผูຌอ ำนวยกำรกอง ินักบริหำรงำนกำรศึกษำ 
ระดับตຌนี 

2.1 มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับตຌน ขຌอ แ  
2.2 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับตຌนี 

ตำมขຌอ ใ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี ดยจะตຌองปฏิบัติ งำนดຌำน
กำรศึกษำ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 

3. คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับตຌนี 
3.1 มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนกำรศึกษำระดับตຌน ขຌอ แ  
3.2 ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไง ดังตอเปนีๅ  

(1) ประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร  มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี  
(2) ประภททัไวเป ระดับอำวุส มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี  
(3) ประภททัไวเป เมตไ ำกวำระดับช ำนำญงำน มำลຌวเมนຌอยกวำ 10 ป ี 

3.3 ปฏิบัติงำนดຌำนกำรศึกษำ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 
ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 

1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 2 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 1 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 2 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 
 ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 1 
1.8. ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.9. ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.10. ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 
3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง   ระดับ 1 
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดบั 1 
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 1 
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 1 

3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 2 
3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 2 
3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน  ระดับ 2 
3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 2 
3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนกำรศึกษำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนกำรศึกษำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับกลำง 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับกอง฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือต ำหนง

หัวหนຌำหนวยงำนอืไน ทีไมีลักษณะงำนกีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร 
มอบหมำย ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จกຌปัญหำ฿นงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ ซึไงมี
ลักษณะหนຌำทีไควำมรับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน 
1.1 วำงผน ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำนดຌำนกำรศึกษำ ทัๅงกำรศึกษำ฿นระบบ  

นอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย งำนสงสริมกีฬำ นันทนำกำร งำนพัฒนำกิจกรรมดใกละยำวชน สงสริม
ศำสนำ ขนบธรรมนียมประพณี ศิลปวัฒนธรรม ละภูมิปัญญำทຌองถิไน พืไอพัฒนำคุณภำพดใกยำวชน ละ
ประชำชน฿นทຌองถิไน ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำยละผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.2 บูรณำกำรผนงำน ครงกำร กิจกรรมดຌำนกำรศึกษำ พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำย
ละผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตำมทีไก ำหนด 

1.3 ติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำง โ ฿หຌป็นเปตำมผนงำน ครงกำร หรือ
ผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประมินผลละรำยงำนผลกำรด ำนินงำน  พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนด 

1.4 วำงนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหนวยงำนดຌำนงำนกำรศึกษำทีไสังกัดทีไรับผิดชอบ พืไอปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน฿หຌมี
ประสิทธิภำพยิไงขึๅน ภำย฿ตຌขຌอจ ำกัดทำงดຌำนงบประมำณ บุคลำกร ละวลำ 

1.5 คຌนควຌำประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ควำมรูຌ฿หม โ ทีไกีไยวขຌองกับงำน฿นภำรกิจ
ของหนวยงำน฿นภำพรวมพืไอน ำมำปรับปรุง฿หຌกำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรท ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึๅน 
    

2. ดຌานบริหารงาน 
2.1 จัดระบบงำน ละปฏิบัติรำชกำรกีไยวกับกำรจัดกำรศึกษำกำรสงสริมพัฒนำ

คุณภำพละมำตรฐำนกำรศึกษำ฿หปนเปตำมควำมตองกำรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละหลักกณฑ์
มำตรฐำนทีไรัฐก ำหนดทัๅงกำรศึกษำ฿นระบบ กำรศึกษำนอกระบบ ละกำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรศึกษำพืไอคน
พิกำร ผูดอยอกำสละผูมีควำมสำมำรถพิศษ ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอป็นนวทำงกำรปฏิบัติ
รำชกำรของจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ 

2.2 ควบคุมดูลกำรวำงผนละศึกษำรวบรวมสถิติขຌอมูลทำงกำรศึกษำ฿นพืๅนทีไ พืไอ
น ำเปก ำหนดนยบำยดຌำนกำรศึกษำของหนวยงำนตอเป 
 
 



 
2.3 ควบคุมดูล นิทศละ ติดตำมงำนของศูนย์พัฒนำดใกลใก พืไออ ำนวยกำร฿หຌ

ศูนย์พัฒนำดใกลใกมีควำมจริญกຌำวหนຌำละสำมำรถด ำนินงำนเดຌตำมป้ำหมำยทีไก ำหนดเวຌ  
2.4 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงดຌำนศำสนำ วัฒนธรรมประพณี ควำมพอพียงละ

รืไองอืไนโ ทีไกีไยวกับภูมิปัญญำของทຌองถิไน พืไอสรຌำง฿หຌกิดองค์ควำมรูຌทีไถูกตຌองของประชำชน฿นพืๅนทีไ 
2.5 ริริไม พัฒนำผนงำนละครงกำรชิงรุก฿นกำรพัฒนำทຌองถิไนละนวัตกรรมทีไมี

ควำมจ ำป็นรงดวนพืไอตอบสนองควำมตຌองกำรทำงศึกษำของพืๅนทีไ 
2.6 ควบคุมดูลกำรออกบบละพัฒนำระบบสำรสนทศพืไอสนับสนุนกำรวำงผน

฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ฿หຌป็นมำตรฐำนละมีประสิทธิภำพสูงสุด 
2.7 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงดຌำนกีฬำ฿หຌกับประชำชนเดຌออกก ำลังกำย พืไอสงสริม

สุขภำพทีไดขีองประชำชน฿นพืๅนทีไ  
2.8 นิทศกำรศึกษำละตรวจรงรียน  พืไอประมินผลละน ำสนอกำรปรับปรุง

รงรียนละระบบตำงโ ฿หຌมีประสิทธิภำพละประสิทธิผลสูงสุด 
2.9 มอบหมำย ก ำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ฿นรืไอง

ตำง โ ทีไกีไยวขຌองกับภำรกิจของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
2.10 ก ำหนด พัฒนำ ปรับปรุง หรือกຌเขนวทำง คูมือ กลเก กระบวนกำร หรือ

มำตรฐำน฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนงำนกำรศึกษำ พืไอ฿หຌกำรท ำงำน฿นงำนทีไรับผิดชอบป็นเปอยำงถูกตຌอง มี
ประสิทธิภำพ ละกิดประยชน์สูงสุด 

2.11 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ
พืไอ฿หຌบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

2.12 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง
พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือ หรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร 

2.13 ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร
ละคณะท ำงำนตำง โ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำง ฿นฐำนะผูຌทนหนวยงำนหรือสวนรำชกำร พืไอรักษำ
ผลประยชน์ของรำชกำรละประทศชำติ 
 

3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล      
3.1 จัดระบบงำนละอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำน฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ พืไอ฿หຌ 

กำรปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ 
3.2 ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน

สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ

บัญชำพืไอ฿หຌกิดควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมกับงำนทีไปฏิบัติ 
 

4. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 
4.1 วำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำน  พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับ

นยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ  พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภำพ 

ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
 

 



 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
       คุณสมบัติ ฉพำะส ำหรับต ำหน ง฿นฐำนะผูຌอ ำนวยกำรกองหรือผูຌ อ ำนวยกำ รสวน             
ินักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับกลำงี 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับตຌน ขຌอ แ  
2. ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไงมำลຌวดังตอเปนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรศึกษำ 

หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองมำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 
2.1 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงผูຌอ ำนวยกำรกอง ินักบริหำรงำนกำรศึกษำ 

ระดับตຌนี หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.  ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี หรือ 
2.2 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงเมตไ ำกวำหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนกำรศึกษำ 

ระดับตຌนี หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี  ก ำหนดวลำ ไ ปี ฿หຌลดป็น ใ ปี 
ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับตຌน ขຌอ แ.โ ละขຌอ แ.ใ หรือ 

2.3 ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ   
ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ๆ ปี 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 3 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 3 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 2 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 3 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 
 ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 2 
1.8. ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.9. ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.10. ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

 
 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 
3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง   ระดับ 2 
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 2 
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 2 
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 2 

3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 3 
3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 3 
3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน  ระดับ 3 
3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 3 
3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนกำรศึกษำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนกำรศึกษำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับสูง 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับส ำนัก ฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ขนำด฿หญ  
ทีไมีลักษณะงำนกีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ 
นะน ำ ตรวจสอบ ประมินผลงำนตัดสิน฿จ กຌปัญหำกีไยวกับงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ ซึไงมีลักษณะ
หนຌำทีไควำมรับผิดชอบ ควำมยำกละคุณภำพของงำนซับซຌอนมำกละสูงมำกป็นพิศษ ดยปกครอง
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำจ ำนวนมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน 

1.1 วำงผนงำน ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำนดຌำนกำรศึกษำ ทัๅงกำรศึกษำ฿น
ระบบ นอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  งำนสงสริมกำรกีฬำ นันทนำกำร งำนพัฒนำกิจกรรมดใกละ
ยำวชน สงสริมศำสนำ ขนบธรรมนียมประพณี ศิลปวัฒนธรรม ละภูมิปัญญำทຌองถิไน พืไอก ำหนดป้ำหมำย
ละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำน ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำยละผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด 

1.2 บูรณำกำรผนงำน ครงกำรขนำด฿หญ กิจกรรม ดຌำนกำรศึกษำ พืไอ฿หຌป็นเป
ตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตำมทีไก ำหนด  

1.3 ติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ทีไมีควำมหลำกหลำย ละควำมยุงยำก
ซับซຌอนมำก ฿หຌป็นเปตำมผนงำน ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำร
ด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนด 

2. ดຌานบริหารงาน 

2.1 ก ำหนดกลยุทธ์  ระบบงำน  ละวิธีกำรปฏิบัติ กีไยวกับกำรจัดกำรศึกษำ            
กำรสงสริมพัฒนำคุณภำพละมำตรฐำนกำรศึกษำ฿หຌปนเปตำมควำมตองกำรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
ละหลักกณฑ์มำตรฐำนทีไรัฐก ำหนดทัๅงกำรศึกษำ฿นระบบ กำรศึกษำนอกระบบ ละกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
กำรศึกษำพืไอคนพิกำร ผูดอยอกำสละผูຌมีควำมสำมำรถพิศษ พืไอป็นนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของ
จຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ 

2.2 ควบคุมดูล ฿หຌค ำนะน ำ ละตรวจสอบกำรวิครำะห์  วิจัยชิงนยบำย พืไอ
ทบทวนสถำนภำพละสนอนวทำง มำตรกำรละยุทธศำสตร์กำรสริมสรຌำงศักยภำพงำนกำรศึกษำ฿นทຌองถิไน
หรือพืๅนทีไทีไรับผิดชอบซึไงมีขนำด฿หญมำกละมีประชำกร รวมถึงสภำพสังคมละวัฒนธรรมทีไหลำยหลำยละ
จ ำนวนมำก 

2.3 ควบคุมดูล นิทศละ ติดตำมงำนของศูนย์พัฒนำดใกลใก฿นทຌองถิไนหรือพืๅนทีไทีไ
รับผิดชอบซึไงมีขนำด฿หญมำกละมีประชำกรรวมถึงสภำพสังคมละวัฒนธรรมทีไหลำยหลำยละจ ำนวนมำก 
พืไออ ำนวยกำร฿หຌศูนย์พัฒนำดใกลใกมีควำมจริญกຌำวหนຌำละสำมำรถด ำนินงำนเดຌตำมป้ำหมำยทีไก ำหนดเวຌ 
 



 
2.4 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมทำงดຌำนศำสนำ วัฒนธรรมประพณี ควำมพอพียงละ

รืไองอืไนโ ทีไกีไยวกับภูมิปัญญำของทຌองถิไน฿นทຌองถิไนหรือพืๅนทีไทีไรับผิดชอบซึไงมีขนำด฿หญมำกละมีประชำกร 
รวมถึงสภำพสังคมละวัฒนธรรมทีไหลำยหลำยละจ ำนวนมำก พืไอสรຌำง฿หຌกิดองค์ควำมรูຌทีไถูกตຌองของ
ประชำชน฿นพืๅนทีไ 

2.5 นิทศกำรศึกษำละตรวจรงรียน฿นพืๅนทีไซึไงมีควำมซับซຌอนสูง พืไอประมินผล
ละน ำสนอกำรปรับปรุงรงรียนละระบบตำงโ ฿หຌมีประสิทธิภำพละประสิทธิผลสูงสุด 

2.6 ริริไม พัฒนำผนงำนละครงกำรชิงรุก฿นกำรพัฒนำดຌำนงำนศึกษำทຌองถิไน งำน
สังคมสงครำะห์ งำนสันทนำกำร งำนกีฬำ งำนลูกสือละยุวกำชำด พืไอตอบสนองควำมตຌองกำรทำง
ศรษฐกิจละสังคมของพืๅนทีไ ละประทศ 

2.7 ควบคุมดูลกำรออกบบละพัฒนำระบบสำรสนทศพืไอสนับสนุนกำรวำงผน
฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ฿หຌป็นมำตรฐำนละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.8 ควบคุมดูล ตรวจสอบ ฿หຌค ำนะน ำละศึกษำวิครำะห์ขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌ
กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำนินงำนตัวชีๅวัดตำมป้ำหมำยป็นเปอยำงถูกตຌองละสมบูรณ์ตรงตำมวลำทีไ
ก ำหนดเวຌ 

2.9 มอบหมำย ก ำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ฿นรืไอง
ตำง โ ทีไกีไยวขຌองกับภำรกิจทีไหลำกหลำยละบใดสรใจของหนวยงำน  พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุป้ำหมำย
ละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

2.10 วินิจฉัย สัไงกำร รืไองทีไมีขอบขตผลกระทบ฿นวงกวຌำง หรือมีควำมซับซຌอนของ
ประดในปัญหำ ซึไงตຌองพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต กำรด ำนินกำรตำง โ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ 
พืไอ฿หຌบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

2.11 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง
พืไอควำมรวมมือ หรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร 

2.12 ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร
ละคณะท ำงำนตำง โ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำง ฿นฐำนะป็นผูຌมีบทบำทหลัก พืไอรักษำผลประยชน์
ของรำชกำรละประทศชำติ 
 

3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 จัดระบบงำนละอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไมีควำมหลำกหลำยทัๅง฿นชิง
ปริมำณละคุณภำพ฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ 

3.2 ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน
สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

3.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ
บัญชำพืไอ฿หຌกดิควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพละสมรรถนะทีไหมำะสมกับงำนทีไปฏิบัติ 

3.4 ปรับปรุงหรือหำนวทำงวิธีกำร฿หม โ หรือกลยุทธ์฿นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
พืไอพัฒนำจຌำหนຌำทีไผูຌปฏิบัติ฿นกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรด ำนินงำนทีไมีคุณภำพทีไดีขึๅน 
 
 
 
 



 

4. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 

4.1 วำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำนทีไตຌองรับผิดชอบสูง 
พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  

4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณจ ำนวนมำก  พืไอ฿หຌกิด
ประสิทธิภำพ ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
         คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะผูຌอ ำนวยกำรส ำนัก ินักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับสูง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับตຌน ขຌอ แ  
2. ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไง ดังตอเปนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรศึกษำหรืองำน

อืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 
2.1 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงผูຌอ ำนวยกำรกอง ินักบริหำรงำนกำรศึกษำ 

ระดับกลำงี หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี หรือ 
2.2 ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับชีไยวชำญ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 

ทียบทำ  มำลຌวเมนຌอยกวำ ่ ปี 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 4 
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 3 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 3 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 3 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 3 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 
 ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 2 
1.8. ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.9. ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 4 
1.10. ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 4 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 
3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง   ระดับ 3 
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 3 
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 3 
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 3 

3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 4 
3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 4 
3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน  ระดับ 4 
3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 4 
3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท  อ ำนวยกำรทຌองถิไน    
 

สายงาน    บริหำรงำนชำงสุขำภิบำล 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโ ทีไปฏิบัติงำนทำงดຌำนบริหำรงำนชำงสุขำภิบำล ซึไงมีลักษณะ
งำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรวำงครงกำร กำรรวบรวม ละวิครำะห์ขຌอมูลพืไอ฿ชຌ฿นกำรออกบบละค ำนวณดຌำน
วิศวกรรมสุขำภิบำล กำรควบคุม กำรกอสรຌำง บ ำรุง รักษำ ซอมซม ละติดตำมผลวิจัยทำงดຌำนวิศวกรรม
สุขำภิบำล ควบคุม กำรวำงระบบ ปรับปรุงระบบระบำยนๅ ำ ก ำจัดนๅ ำสียละจัด กำรสิไงวดลຌอมทัไวเปรวมถึง
หตุส ำคัญอืไนโ ซึไงจะท ำ฿หຌสภำวะวดลຌอม฿นขตองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนป็นพิษ กำรประมินรำคำ ตรวจ
รับงำนงวดพืไอบิกจำย฿หຌบริกำรตรวจสอบละป็นทีไปรึกษำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นระบบงำนชำง
สุขำภิบำล ละบริกำรงำนทัไวเปของหนวยงำน ซึไงต ำหนงตำงโ หลำนีๅ มีลักษณะขนำดหรืออยู฿นประภท
ตำมทีไก ำหนดเวຌส ำหรับผูຌประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมกฎหมำยวำดຌวยวิชำชีพวิศวกรรมละปฏิบัติ
หนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง฿นกำรบริหำรงำนชำงสุขำภิบำล ซึไงจ ำป็นตຌอง฿หຌผูຌมีควำมรูຌควำมช ำนำญ฿นวิชำชำง
สุขำภิบำล วิชำกำรทำงวิศวกรรมสุขำภิบำลหรือประกอบอำชีพวิศวกรรม ควบคุมสำขำวิศวกรรมสุขำภิบำล 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักบริหำรงำนชำงสุขำภิบำล  ระดับตຌน 
   นักบริหำรงำนชำงสุขำภิบำล  ระดับกลำง 
   นักบริหำรงำนชำงสุขำภิบำล  ระดับสูง 
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ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนชำงสุขำภิบำล 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนชำงสุขำภิบำล 
 

ระดับต าหนง    ระดับตຌน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

   ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับกองหรือต ำหนงหัวหนຌำฝຆำย ทีไมีลักษณะงำน
กีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ 
ประมินผลงำน ตัดสิน฿จ กຌปัญหำ฿นงำนสิไงวดลຌอมละงำนสุขำภิบำลของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ ซึไงลักษณะ
หนຌำทีไควำมรับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูงมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย ดยมีลักษณะงำน
ทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ  ดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน  
1.1 รวมวำงผนงำน ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงป้ำหมำยละ

ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนดຌำนงำนสิไงวดลຌอมละงำนสุขำภิบำล งำนระบบระบำยนๅ ำ งำนจัดกำรสิไงวดลຌอมหรือ 
งำนทีไกีไยวขຌอง พืไอป็นบบผน฿นกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำน฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด 

1.2 รวมติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ฿หຌป็นเปตำมผนงำน/ครงกำร 
หรือผนกำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำรด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละ
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ 

1.3 วำงนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบพืไอปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน ภำย฿ตຌขຌอจ ำกัด
ทำงดຌำนงบประมำณ บุคลำกร ละวลำ 

1.4 คຌนควຌำประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ควำมรูຌ฿หม โ ทีไกีไยวขຌองกับงำน฿นภำรกิจ
ของหนวยงำน฿นภำพรวมพืไอน ำมำปรับปรุง฿หຌกำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรท ำงำนมีประสิทธิภำพมำก
ขึๅน 

2. ดຌานการบริหารงาน 

2.1 จัดระบบงำน ละวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำน  พืไอป็นนวทำงกำร
ปฏิบัติรำชกำรของจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ       

2.2 มอบหมำย ก ำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ฿นรืไอง
ตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับภำรกิจของหนวยงำน  พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  

2.3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ  
พืไอ฿หຌบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

2.4 ศึกษำ วิครำะห์ ท ำควำมหใน สรุปรำยงำนละ฿หຌนวทำงงำนวิจัยกีไยวกับดຌำน
งำนวิศวกรรมสุขำภิบำลหรือชำงสุขำภิบำล ชน กิจกำรประปำทีไมีก ำลังผลิตสูง ระบบกำรก ำจัดสิไงปฏิกูลทีไป็น
ของขใงหรือของหลว ป็นตຌน พืไอ฿หຌกิดกำรพัฒนำรูปบบ กระบวนกำรหรือวิธีกำรชิงวิชำกำรทีไหมำะสม 
ป็นมำตรฐำนละป็นประยชน์ตอพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ 
 



  
2.5 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ละควบคุมกำร

จัดกำรสิไงวดลຌอมของผูຌประกอบกำรหรือประชำชน ชนกำรจัดกำรกับระบบกำรก ำจัดสิไงปฏิกูลทีไป็นของขใง
หรือของหลวส ำหรับบริวณทีไ พักอำศัยหรือส ำหรับชุมชนหนำนน กำรจัดระบบกำรก ำจัดสิไงปฏิกูลทีไป็น
ของขใง ของหลว กຍำซเอ ขมำควัน รังสี หรือ ฝุຆน ส ำหรับรงงำนอุตสำหกรรมทีไป็นสำหตุ฿หຌกิดอันตรำยก
สุขภำพละอนำมัยของคน฿นทຌองถิไน พืไอคุຌมครอง฿หຌประชำชน฿นพืๅนทีไมีสุขภำวะทีไดี เมมีควำม สียหำยก
ทรัพย์สิน หรือมีหตุร ำคำญ฿นชุมชนทัๅงทำงตรงละทำงอຌอม 

2.6 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ละควบคุมดูลกำร
ส ำรวจออกบบวิครำะห์ขຌอมูลทำงวิศวกรรมสุขำภิบำลทีไกีไยวกับกำรระบบประปำ ระบบระบำยนๅ ำสครก 
ระบบนๅ ำทิๅง ระบบนๅ ำรຌอนหรือระบบกำร฿ชຌนๅ ำ หมุนวียนส ำหรับอำคำรชุด อำคำรพำณิชย์ สถำนบริกำรหรือ
รงงำนอุตสำหกรรม ป็นตຌน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำงถูกตຌองตำมมำตรฐำนละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.7 ควบคุมกำร฿ชຌบ ำรุงรักษำครืไองจักร ยำนพำหนะ ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌของ
หนวยงำนวิศวกรรมหรือชำงสุขำภิบำล พืไอ฿หຌสำมำรถ฿ชຌงำนตำมควำมตຌองกำรเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
ตำมหลักวิชำกำร 

2.8 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง  
พืไอกิดควำมรวมมือหรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร  

2.9 ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร
ละคณะท ำงำนตำงโ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำงโ ฿นฐำนะผูຌทนหนวยงำนหรือสวนรำชกำร พืไอรักษำ
ผลประยชน์ของรำชกำรละประทศชำติ 

3. ดຌานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
3.1 จัดระบบงำนละอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำน฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ พืไอ฿หຌ

ปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ  
3.2 ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน

สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ

บัญชำ ฿หຌมีควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมงำนทีไปฏิบัติ  
4. ดຌานบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 

4.1 วำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำน พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับ
นยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมป้ำหมำยของสวนรำชกำร 

4.2 รวมหรือวำงผนละประสำนกิจกรรม฿หຌมีกำร฿ชຌทรัพยำกรของหนวยงำนทีไ
รับผิดชอบ ทัๅงดຌำนงบประมำณ อำคำรสถำนทีไละอุปกรณ์฿นกำรท ำงำน พืไอ฿หຌกำรท ำงำนกิดประสิทธิภำพ
คุຌมคำ ละบรรลุป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด  ดยอำจพิจำรณำน ำงบประมำณทีไเดຌรับ
จัดสรรมำด ำนินกำรละ฿ชຌจำยรวมกัน 

4.3 ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ ฿หຌกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุຌมคำ ละป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

 
 
 

 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. เดຌรับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนีๅ 
1.1 เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ

ทำงวิศวกรรมศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะ
ส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

1.2 เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะ
ส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

1.3 เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงวิศวกรรมศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะ
ส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

2. คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะผูຌอ ำนวยกำรกอง ินักบริหำรงำนชำงสุขำภิบำล 
ระดับตຌนี 

2.1 มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนชำงสุขำภิบำล ระดับตຌน ขຌอ แ   
2.2 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนชำงสุขำภิบำล 

ระดับตຌนี ตำมขຌอ ใ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี ดยจะตຌองปฏิบัติงำน
ดຌำนชำงสุขำภิบำลหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 

3. คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนชำงสุขำภิบำล 
ระดับตຌนี 

3.1 มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนชำงสุขำภิบำลระดับตຌน ขຌอ แ  
3.2 ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไง ดังตอเปนีๅ  

           ิแี ประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร  มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี 
         ิโี ประภททัไวเป ระดับอำวุส มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี 
   ิใี ประภททัไวเป เมตไ ำกวำระดับช ำนำญงำน มำลຌวเมนຌอยกวำ แเ ปี 
 ใ.ใ ปฏิบัติงำนดຌำนชำงสุขำภิบำล หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 2 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 2 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 2 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 
 ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 2 
1.8. ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชนกำรประมินผลกระทบ 
 สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 2 
1.9. ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 
3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง   ระดับ 1 
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 1 
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 1 
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 1 

3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 2 
3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 2 
3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน  ระดับ 2 
3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 2 
3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนชำงสุขำภิบำล 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนชำงสุขำภิบำล 
 

ระดับต าหนง    ระดับกลำง 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับกอง หรือต ำหนงหัวหนຌำหนวยงำนอืไนทีไ ทียบทำ
กอง ซึไงมีลักษณะงำนกีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร มอบหมำย 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จ กຌปัญหำ฿นงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ ซึไงลักษณะ
หนຌำทีไควำมรับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูงมำกป็นพิศษ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย ดยมี
ลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน 
1.1 วำงผนงำน ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์

ของหนวยงำนดຌำนงำนสิไงวดลຌอมละงำนสุขำภิบำล งำนระบบระบำยนๅ ำ งำนจัดกำรสิไงวดลຌอมหรือ งำนทีไ
กีไยวขຌอง พืไอป็นบบผน฿นกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำน฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.2 ติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ฿หຌป็นเปตำมผนงำน ครงกำร หรือ
ผนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำรด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ 

1.3 วำงนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบพืไอปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน ภำย฿ตຌขຌอจ ำกัด
ทำงดຌำนงบประมำณ บุคลำกร ละวลำ 

1.4 คຌนควຌำประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ควำมรูຌ฿หม โ ทีไกีไยวขຌองกับงำน฿นภำรกิจของ
หนวยงำน฿นภำพรวมพืไอน ำมำปรับปรุง฿หຌกำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 

 

2. ดຌานบริหารงาน 
2.1 จัดระบบงำน ละวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำน  พืไอป็นนวทำงกำร

ปฏิบัติรำชกำรของจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ       
2.2 มอบหมำย ก ำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ฿นรืไอง

ตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับภำรกิจของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  
2.3 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ  

พืไอ฿หຌบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
2.4 ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร

ละคณะท ำงำนตำงโ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำงโ ฿นระดับหนวยงำนหรือองค์กรทัๅง฿นประทศละ
ตำงประทศ ฿นฐำนะผูຌทนหนวยงำนหรือสวนรำชกำร พืไอรักษำผลประยชน์ของรำชกำรละประทศชำติ 

2.5 ศึกษำ วิครำะห์ ท ำควำมหใน สรุปรำยงำนละ฿หຌนวทำงงำนวิจัยกีไยวกับดຌำน
งำนวิศวกรรมสุขำภิบำลหรือชำงสุขำภิบำล ชน กิจกำรประปำทีไมีก ำลังผลิตสูง ระบบกำรก ำจัดสิไงปฏิกูลทีไป็น
ของขใงหรือของหลว ป็นตຌน พืไอ฿หຌกิดกำรพัฒนำรูปบบ กระบวนกำรหรือวิธีกำรชิงวิชำกำรทีไหมำะสม 
ป็นมำตรฐำนละป็นประยชน์ตอพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ  
 
 



 
2.6 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ละควบคุมกำร

จัดกำรสิไงวดลຌอมของผูຌประกอบกำรหรือประชำชน ชน กำรจัดกำรกับระบบกำรก ำจัดสิไงปฏิกูลทีไป็นของขใง
หรือของหลวส ำหรับบริวณทีไพักอำศัยหรือส ำหรับชุมชนหนำนน กำรจัดระบบกำรก ำจัดสิไงปฏิกูลทีไป็น
ของขใง ของหลว กຍำซเอ ขมำควัน รังสี หรือ ฝุຆน ส ำหรับรงงำนอุตสำหกรรมทีไป็นสำหตุ฿หຌกิดอันตรำยก
สุขภำพละอนำมัยของคน฿นทຌองถิไน พืไอคุຌมครอง฿หຌประชำชน฿นพืๅนทีไมีสุขภำวะทีไดี เมมีควำมสียหำยก
ทรัพย์สิน หรือมีหตุร ำคำญ฿นชุมชนทัๅงทำงตรงละทำงอຌอม 

2.7 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ละควบคุมดูลกำร
ส ำรวจออกบบวิครำะห์ขຌอมูลทำงวิศวกรรมสุขำภิบำลทีไกีไยวกับกำรระบบประปำ ระบบระบำยนๅ ำสครก 
ระบบนๅ ำทิๅง ระบบนๅ ำรຌอนหรือระบบกำร฿ชຌนๅ ำ หมุนวียนส ำหรับอำคำรชุด อำคำรพำณิชย์ สถำนบริกำรหรือ
รงงำนอุตสำหกรรม ป็นตຌน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำงถูกตຌองตำมมำตรฐำนละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.8 ควบคุมกำร฿ชຌบ ำรุงรักษำครืไองจักร ยำนพำหนะ ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌของหนวยงำน
วิศวกรรมหรือชำงสุขำภิบำล พืไอ฿หຌสำมำรถ฿ชຌงำนตำมควำมตຌองกำรเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำมหลักวิชำกำร 

2.9 ก ำหนด พัฒนำ ปรับปรุง หรือกຌเขนวทำง คูมือ กลเก กระบวนกำร หรือ
มำตรฐำน฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนงำนชำงสุขำภิบำล งำนวิศวกรรมสุขำภิบำล หรืองำนระบบระบำยนๅ ำ พืไอ฿หຌ
กำรท ำงำน฿นงำนทีไรับผิดชอบป็นเปอยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ ละกิดประยชน์สูงสุด 

2.10 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง      
พืไอกิดควำมรวมมือหรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร 

2.11 ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร
ละคณะท ำงำนตำงโ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำงโ ฿นฐำนะผูຌทนหนวยงำนหรือสวนรำชกำร พืไอรักษำ
ผลประยชน์ของรำชกำรละประทศชำติ 

3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล      
3.1 จัดระบบงำนละอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำน฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ พืไอ฿หຌ

ปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ  
3.2 ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน

สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ

บัญชำ ฿หຌมีควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมงำนทีไปฏิบัติ 
4. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 

4.1 วำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำน พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับ
นยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมป้ำหมำยของสวนรำชกำร 

4.2 วำงผนละประสำนกิจกรรม฿หຌมีกำร฿ชຌทรัพยำกรของส ำนัก กองหรือหนวยงำน
ทีไรับผิดชอบ ทัๅงดຌำนงบประมำณ อำคำรสถำนทีไละอุปกรณ์฿นกำรท ำงำน พืไอ฿หຌกำรท ำงำนกิดประสิทธิภำพ
คุຌมคำ ละบรรลุป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด  ดยอำจพิจำรณำน ำงบประมำณทีไเดຌรับ
จัดสรรมำด ำนินกำรละ฿ชຌจำยรวมกัน 

4.3 ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ ฿หຌกิดประสิทธิภำพ ควำม
คุຌมคำ ละป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

 

 



 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
       คุณสมบัติ ฉพำะส ำหรับต ำหน ง฿นฐำนะผูຌอ ำนวยกำรกองหรือผูຌ อ ำนวยกำรสวน             
ินักบริหำรงำนชำงสุขำภิบำล ระดับกลำงี 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนชำงสุขำภิบำล ระดับตຌน ขຌอ แ 
2. ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไงมำลຌวดังตอเปนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนชำงสุขำภิบำล

หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองมำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 
2.1 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงผูຌอ ำนวยกำรกอง ินักบริหำรงำนชำงสุขำภิบำล

ระดับตຌนี หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.  ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี หรือ 
2.2 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงเมตไ ำกวำหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนชำง

สุขำภิบำล ระดับตຌนี หรือทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี  ก ำหนดวลำ ไ ปี ฿หຌลดป็น ใ 
ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนชำงสุขำภิบำลระดับตຌน ขຌอ แ.โ ละขຌอ แ.ใ หรือ 

2.3 ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ   
ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ๆ ปี 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 3 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 3 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 3 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 3 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 
 ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 3 
1.8. ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชนกำรประมินผลกระทบ 
 สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 3 
1.9. ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองคก์รละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2  
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 
3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง   ระดับ 2 
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 2 
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 2 
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 2 

3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 3 
3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 3 
3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน  ระดับ 3 
3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 3 
3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนชำงสุขำภิบำล 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนชำงสุขำภิบำล 
 

ระดับต าหนง    ระดับสูง 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   
  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับส ำนัก ฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ขนำด฿หญ  
ทีไมีลักษณะงำนกีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ 
นะน ำ ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จ กຌปัญหำกีไยวกับงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ ซึไงลักษณะ
หนຌำทีไควำมรับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูงมำกป็นพิศษซึไงจ ำป็นตຌองปฏิบัติดยผูຌมีควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ควำมชีไยวชำญ ละประสบกำรณ์สูงละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿น
ดຌำนตำงโ  ดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน 

1.1 วำงผนงำน ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงำน ฿หຌสอดคลຌองนยบำยละผนกลยุทธ์ของสวนรำชกำรทีไสังกัด 

1.2 ติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ทีไมีควำมหลำกหลำย ละควำมยุงยำก
ซับซຌอนมำก ฿หຌป็นเปตำมผนงำน/ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำร
ด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ 

1.3 บริหำรครงกำรขนำด฿หญ ดยมีกำรบูรณำกำรผนงำน กิจกรรม ขัๅนตอนส ำคัญ 
พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ 

1.4 คຌนควຌำประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ควำมรูຌ฿หม โ ทีไกีไยวขຌองกับงำน฿นภำรกิจของ
หนวยงำน฿นภำพรวมพืไอน ำมำปรับปรุง฿หຌกำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 

2. ดຌานบริหารงาน 

2.1 ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน ละวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำน  พืไอป็นนว
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ       

2.2 มอบหมำย ก ำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ฿นรืไอง
ตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับภำรกิจทีไหลำกหลำยละบใดสรใจของหนวยงำน  พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุป้ำหมำย
ละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  

2.3 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ละควบคุมดูลกำร
ออกบบละวำงระบบกำรจัดกำรดຌำนวิศวกรรมหรือชำงสุขำภิบำล฿นทຌองถิไนขนำด฿หญละมีควำมซับซຌอน
มำกทัๅงชิงควำมหลำกหลำยละจ ำนวนประชำกร พืไอ฿หຌเดຌผลผลิตตำมป้ำหมำยทีไก ำหนดเวຌ 

2.4 ศึกษำ วิครำะห์ ท ำควำมหใน สรุปรำยงำนละ฿หຌนวทำงงำนวิจัยกีไยวกับดຌำน
งำนวิศวกรรมสุขำภิบำลหรือชำงสุขำภิบำล ชน กิจกำรประปำทีไมีก ำลังผลิตสูง ระบบกำรก ำจัดสิไ งปฏิกูลทีไป็น
ของขใงหรือของหลว ป็นตຌน พืไอ฿หຌกิดกำรพัฒนำรูปบบ กระบวนกำรหรือวิธีกำรชิงวิชำกำรทีไหมำะสม 
ป็นมำตรฐำนละป็นประยชน์ตอพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ 
 
 



 
2.5 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ละควบคุมกำร

จัดกำรสิไงวดลຌอมของผูຌประกอบกำรหรือประชำชน฿นทຌองถิไนขนำด฿หญละมีควำมซับซຌอนมำกทัๅงชิงควำม
หลำกหลำยละจ ำนวนประชำกร ชนกำรจัดกำรกับระบบกำรก ำจัดสิไงปฏิกูลทีไป็นของขใงหรือของหลว
ส ำหรับบริวณทีไพักอำศัยหรือส ำหรับชุมชนหนำนน กำรจัดระบบกำรก ำจัดสิไงปฏิกูลทีไป็นของขใง ของหลว 
กຍำซเอ ขมำควัน รังสี หรือ ฝุຆน ส ำหรับรงงำนอุตสำหกรรมทีไป็นสำหตุ฿หຌกิดอันตรำยกสุขภำพละอนำมัย
ของคน฿นทຌองถิไน พืไอคุຌมครอง฿หຌประชำชน฿นพืๅนทีไมีสุขภำวะทีไดี เมมีควำมสียหำยกทรัพย์สิน หรือมีหตุ
ร ำคำญ฿นชุมชนทัๅงทำงตรงละทำงอຌอม 

2.6 มอบหมำย ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ละควบคุมดูลกำร
ส ำรวจออกบบวิครำะห์ขຌอมูลทำงวิศวกรรมสุขำภิบำล฿นทຌองถิไนขนำด฿หญละมีควำมซับซຌอนมำกทีไกีไยวกับ
กำรระบบประปำ ระบบระบำยนๅ ำสครก ระบบนๅ ำทิๅง ระบบนๅ ำรຌอนหรือระบบกำร฿ชຌนๅ ำ หมุนวียนส ำหรับ
อำคำรชุด อำคำรพำณิชย์ สถำนบริกำรหรือรงงำนอุตสำหกรรม ป็นตຌน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำง
ถูกตຌองตำมมำตรฐำนละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.7 ควบคุมกำร฿ชຌบ ำรุงรักษำครืไองจักร ยำนพำหนะ ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌของ
หนวยงำนวิศวกรรมหรือชำงสุขำภิบำล พืไอ฿หຌสำมำรถ฿ชຌงำนตำมควำมตຌองกำรเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
ตำมหลักวิชำกำร 

2.8 ก ำหนด พัฒนำ ปรับปรุง หรือกຌเขนวทำง คูมือ กลเก กระบวนกำร หรือ
มำตรฐำน฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนงำนชำงสุขำภิบำล งำนวิศวกรรมสุขำภิบำล หรืองำนระบบระบำยนๅ ำ พืไอ฿หຌ
กำรท ำงำน฿นงำนทีไรับผิดชอบป็นเปอยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ ละกิดประยชน์สูงสุด 

2.9 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ  
พืไอ฿หຌบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

2.10 วินิจฉัย สัไงกำรรืไองทีไมีขอบขตผลกระทบ฿นวงกวຌำง หรือมีควำมซับซຌอนของ
ประดในปัญหำ ซึไงตຌองพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ พืไอ฿หຌ
บรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

2.11 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง  
พืไอกิดควำมรวมมือหรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร  

2.12 ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร
ละคณะท ำงำนตำงโ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำงโ ฿นระดับหนวยงำนหรือองค์กรทัๅง฿นประทศละ
ตำงประทศ ฿นฐำนะป็นผูຌมีบทบำทหลัก พืไอรักษำผลประยชน์ของรำชกำรละประทศชำติ 

3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 จัดระบบงำนละอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไมีควำมหลำกหลำยทัๅง฿นชิง
ปริมำณละคุณภำพ฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ พืไอ฿หຌปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ  

3.2 ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน
สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

3.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ
บัญชำ ฿หຌมีควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมงำนทีไปฏิบัติ  

3.4 ปรับปรุงหรือหำนวทำงวิธีกำร฿หมโ หรือกลยุทธ์฿นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล฿น
กำรพัฒนำ กระตุຌน รงรຌำจຌำหนຌำทีไผูຌปฏิบัติ฿นกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรด ำนินงำนทีไมีคุณภำพทีไดีขึๅน  
 



 
4. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 

4.1 วำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำนทีไตຌองรับผิดชอบสูง 
พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมป้ำหมำยของสวนรำชกำร 

4.2 วำงผนละประสำนกิจกรรม฿หຌมีกำร฿ชຌทรัพยำกรของส ำนัก กองหรือหนวยงำน
ทีไรับผิดชอบ ทัๅงดຌำนงบประมำณ อำคำรสถำนทีไละอุปกรณ์฿นกำรท ำงำน พืไอ฿หຌกำรท ำงำนกิดประสิทธิภำพ
คุຌมคำ ละบรรลุป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด  ดยอำจพิจำรณำน ำงบประมำณทีไเดຌรับ
จัดสรรมำด ำนินกำรละ฿ชຌจำยรวมกัน 

4.3 ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ฿นจ ำนวนทีไสูงมำก ฿หຌกิด
ประสิทธิภำพ ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

  

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
         คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะผูຌอ ำนวยกำรส ำนัก ินักบริหำรงำนชำงสุขำภิบำล ระดับสูงี 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนชำงสุขำภิบำล ระดับตຌน ขຌอ แ  
2. ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไง ดังตอเปนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรชำงสุขำภิบำล 

หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 
2.1 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงผูຌอ ำนวยกำรกอง ินักบริหำรงำนชำง

สุขำภิบำล ระดับกลำงี หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี หรือ 
2.2 ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับชีไยวชำญ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 

ทียบทำ  มำลຌวเมนຌอยกวำ ่ ปี 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 3 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 3 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 3 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 4 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 
 ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 3 
1.8. ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชนกำรประมินผลกระทบ 
 สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 3 
1.9. ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 4 



2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 
3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง   ระดับ 3 
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 3 
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 3 
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 3 

3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 4 
3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 4 
3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน  ระดับ 4 
3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 4 
3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 4 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน    
 

สายงาน     บริหำรงำนกำรกษตร 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงกำรกษตรละทำงสัตวพทย์ ซึไงมีลักษณะ
งำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรศึกษำ คຌนควຌำ ทดลอง ละวิครำะห์วิจัยทำงกำรกษตร ชน กำรพำะปลูก          
กำรปรับปรุงพันธ์ กำรขยำยพันธ์ กำรคิดพันธ์ตຌำนทำนรคละศัตรูพืช กำรวิครำะห์ดิน ละกำรจัดละรักษำ
มำตรฐำนพันธุ์พืช กำรศึกษำ วิครำะห์วิจัยพืไอควบคุมพันธ์พืช วัตถุมีพิษ ละปุ๋ยคมี กำร฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ
ละสำธิตงำนกำรกษตร กำรฉีดวัคซีน กำรตรวจละรักษำพยำบำล กำรกักสัตว์ กำร฿หຌค ำนะน ำปรึกษำ฿น
ดຌำนกำรลีๅยงละรักษำสัตว์ กำรพำะลีๅยงชืๅอ ตลอดจนชวยดูลอุปกรณ์ครืไองมือครืไอง฿ชຌละกำรปฏิบัติกำร
฿นหຌองทดลอง ป็นตຌน ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงกำรด ำนินกำรดຌำนพัฒนำกำรปรรูปผลิตภัณฑ์  
กำรพิไมมูลคำผลิตภัณฑ์ดຌำนกำรกษตรตำงโ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักบริหำรงำนกำรกษตร   ระดับตຌน 
   นักบริหำรงำนกำรกษตร   ระดับกลำง 
   นักบริหำรงำนกำรกษตร   ระดับสูง 
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ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนกำรกษตร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนกำรกษตร 
 

ระดับต าหนง    ระดับตຌน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับกองหรือต ำหนงหัวหนຌำฝຆำย ทีไมีลักษณะงำน
กีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ 
ประมินผลงำน ตัดสิน฿จกຌปัญหำ฿นงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ ซึไงมีลักษณะหนຌำทีไควำมรับผิดชอบละ
คุณภำพของงำนสูง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโดังนีๅ 

1. ดຌานผนงาน  
1.1 รวมวำงผนงำน ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงป้ำหมำยละ

ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนดຌำนงำนวิชำกำรกษตรหรือสัตว์พทย์ทีไสังกัด พืไอป็นบบผน฿นกำรปฏิบัติงำนของ
หนวยงำน฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.2 รวมวำงนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหนวยงำนดຌำนงำนวิชำกำรกษตรหรือสัตว์พทย์ทีไสังกัด  พืไอปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน฿หຌมี
ประสิทธิภำพยิไงขึๅน ภำย฿ตຌขຌอจ ำกัดทำงดຌำนงบประมำณ บุคลำกร ละวลำ 

1.3 บูรณำกำรผนงำน ครงกำร กิจกรรม พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตำมทีไก ำหนด 

1.4 รวมละติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ฿หຌป็นเปตำมผนงำน ครงกำร 
หรือผนกำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำรด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตำมทีไก ำหนดเวຌ  

1.5 คຌนควຌำประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ควำมรูຌ฿หมโ ทีไกีไยวขຌองกับงำน฿นภำรกิจของ
หนวยงำน฿นภำพรวมพืไอน ำมำปรับปรุง฿หຌกำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรท ำงำนมีประสิทธิภำพ
มำกขึๅน 

2. ดຌานบริหารงาน 
2.1 จัดระบบงำน ละวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำน พืไอป็นนวทำงกำร

ปฏิบัติรำชกำรของจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ 
2.2 มอบหมำย ก ำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ฿นรืไอง

ตำง โ ทีไกีไยวขຌองกับภำรกิจของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
2.3 ควบคุมดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ละปรับปรุงกຌเขกำรปรับปรุง

บ ำรุงพันธุ์  กำรคัดพันธุ์  ขยำยพันธุ์  กำรปรับปรุงวิธีกำรผลิต  กำร฿ชຌปุ๋ย  กำรกใบรักษำผลผลิตทำงกำรกษตร 
พืไอชวยกษตรกรหรือประชำชนผูຌรับบริกำรเดຌผลผลิตทำงกำรกษตรทีไมีประสิทธิภำพ  

2.4 ควบคุมหรือด ำนินกำรศึกษำ วิครำะห์ วิจัย สรุปรำยงำนละสนอนะงำนทีไ
อำศัยควำมช ำนำญกีไยวกับวิชำกำรกษตร  ละสัตว์พทย์ พืไอ฿หຌเดຌผลกำรวิจัยหรือขຌอสนอนะทีไกิด
ประยชน์ตอกำรท ำกษตรกรรมของพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ 
 
 



 
2.5 ตรวจสอบ ควบคุมละด ำนินกำรกีไยวกับรืไองกำรกักพืช พันธุ์พืช วัตถุมีพิษละ

ปุ๋ยคมี พืไอ฿หຌกิดควำมปลอดภัยละป็นเปตำมกฎหมำย 
2.6 ฿หຌค ำนะน ำปรึกษำ฿นดຌำนกำรลีๅยง กำรรักษำสัตว์ละกำรพำะลีๅยงชืๅอ พืไอ

ชวยกษตรกรหรือประชำชนผูຌรับบริกำรมีกระบวนกำรทีไถูกตຌองตำมหลักวิชำกำรละเดຌผลผลิตทีไมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

2.7 ควบคุมดูล ตรวจสอบ ติดตำมกำรดูลอุปกรณ์ครืไองมือครืไอง฿ชຌละกำร
ปฏิบัติกำร฿นหຌองทดลองหนวยงำน พืไอ฿หຌสำมำรถ฿ชຌงำนตำมควำมตຌองกำรเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำม
หลักวิชำกำร 

2.8 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ
พืไอ฿หຌบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

2.9 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง
พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือ หรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร 

2.10 ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร
ละคณะท ำงำนตำง โ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำง โ ฿นระดับหนวยงำนหรือองค์กรทัๅง฿นประทศละ
ตำงประทศ ฿นฐำนะผูຌทนหนวยงำนหรือสวนรำชกำร พืไอรักษำผลประยชน์ของรำชกำรละประทศชำติ 

3. ดຌานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
3.1 จัดระบบงำนละอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำน฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ พืไอ฿หຌ

กำรปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ 
3.2 ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน

สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ

บัญชำพืไอ฿หຌกิดควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมกับงำนทีไปฏิบัติ 
4. ดຌานบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 

4.1 รวมวำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำน พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับ
นยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

4.2 รวมหรือวำงผนละประสำนกิจกรรม฿หຌมีกำร฿ชຌทรัพยำกรของหนวยงำนทีไ
รับผิดชอบ ทัๅงดຌำนงบประมำณ อำคำรสถำนทีไละอุปกรณ์฿นกำรท ำงำน พืไอ฿หຌกำรท ำงำนกิดประสิทธิภำพ
คุຌมคำ ละบรรลุป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด  ดยอำจพิจำรณำน ำงบประมำณทีไเดຌรับ
จัดสรรมำด ำนินกำรละ฿ชຌจำยรวมกัน  

4.3 ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ  พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภำพ 
ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. เดຌรับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดังนีๅ 
1.1 เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ

ทำงกำรกษตร สัตว์พทย์ กำรประมง หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

1.2 เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงกำรกษตร สัตว์พทย์  กำรประมง หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌ
ป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

1.3 เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงกำรกษตร สัตว์พทย์  กำรประมง หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌ
ป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

2. คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะผูຌอ ำนวยกำรกอง ินักบริหำรงำนกำรกษตร 
ระดับตຌนี 

2.1 มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนกำรกษตร ระดับตຌน ขຌอ แ 
2.2 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนกำรกษตร ระดับ

ตຌนี ตำมขຌอ ใ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี ดยจะตຌองปฏิบัติ งำนดຌำน
กำรกษตร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 

3. คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำนกำรกษตร ระดับตຌนี 
3.1 มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนกำรกษตรระดับตຌน ขຌอ แ  
3.2 ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไง ดังตอเปนีๅ  

(1) ประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร  มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี  
(2) ประภททัไวเป ระดับอำวุส มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี  
(3) ประภททัไวเป เมตไ ำกวำระดับช ำนำญงำน มำลຌวเมนຌอยกวำ 10 ป ี 

3.3 ปฏิบัติงำนดຌำนกำรกษตร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 2 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 1 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 2 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 
 ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ 1 
1.8. ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.9. ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 
3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง   ระดับ 1 
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 1 
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 1 
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 1 

3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 2 
3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 2 
3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน  ระดับ 2 
3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 2 
3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนกำรกษตร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนกำรกษตร 
 

ระดับต าหนง    ระดับกลำง 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับกอง หรือต ำหนงหัวหนຌำหนวยงำนอืไนทีไทียบทำ
กอง ทีไมีลักษณะงำนกีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ 
นะน ำ ตรวจสอบ ประมินผลงำน ตัดสิน฿จกຌปัญหำ฿นงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ ซึไงมีลักษณะหนຌำทีไ
ควำมรับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูงมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโดังนีๅ 
1. ดຌานผนงาน 

1.1 วำงผนงำน ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงำนดຌำนงำนวิชำกำรกษตรหรือสัตว์พทย์ทีไสังกัด พืไอป็นบบผน฿นกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำน
฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.2 วำงนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนวทำงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนหรือ
ระบบงำนของหนวยงำนดຌำนงำนวิชำกำรกษตรหรือสัตว์พทย์ทีไสังกัด  พืไอปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน฿หຌมี
ประสิทธิภำพยิไงขึๅน ภำย฿ตຌขຌอจ ำกัดทำงดຌำนงบประมำณ บุคลำกร ละวลำ 

1.3 บูรณำกำรผนงำน ครงกำร กิจกรรม พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสมฤทธิ์
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไก ำหนด 

1.4 ติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ฿หຌป็นเปตำมผนงำน ครงกำร หรือ
ผนกำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำรด ำนิ นงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตำมทีไก ำหนดเวຌ 

1.5 คຌนควຌำประยุกต์ทคนลยีหรือองค์ควำมรูຌ฿หมโ ทีไกีไยวขຌองกับงำน฿นภำรกิจของ
หนวยงำน฿นภำพรวมพืไอน ำมำปรับปรุง฿หຌกำรปฏิบัติงำน ระบบงำน หรือกระบวนกำรท ำงำนมีประสิทธิภำพ
มำกขึๅน     

2. ดຌานบริหารงาน 
2.1 จัดระบบงำน ละวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำน  พืไอป็นนวทำงกำร

ปฏิบัติรำชกำรของจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ 
2.2 มอบหมำย ก ำกับดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ฿นรืไอง

ตำง โทีไกีไยวขຌองกับภำรกิจของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
2.3 ควบคุมดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ ละปรับปรุงกຌเขกำรปรับปรุง

บ ำรุงพันธุ์  กำรคัดพันธุ์  ขยำยพันธุ์  กำรปรับปรุงวิธีกำรผลิต  กำร฿ชຌปุ๋ย  กำรกใบรักษำผลผลิตทำงกำรกษตร 
พืไอชวยกษตรกรหรือประชำชนผูຌรับบริกำรเดຌผลผลิตทำงกำรกษตรทีไมีประสิทธิภำพ 
 
 



 
2.4 ควบคุมหรือด ำนินกำรศึกษำ วิครำะห์ วิจัย สรุปรำยงำนละสนอนะงำนทีไ

อำศัยควำมช ำนำญกีไยวกับวิชำกำรกษตร  ละสัตว์พทย์ พืไอ฿หຌเดຌผลกำรวิจัยหรือขຌอสนอนะทีไกิด
ประยชน์ตอกำรท ำกษตรกรรมของพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ 

2.5 ตรวจสอบ ควบคุมละด ำนินกำรกีไยวกับรืไองกำรกักพืช พันธุ์พืช วัตถุมีพิษละ
ปุ๋ยคมี พืไอ฿หຌกิดควำมปลอดภัยละป็นเปตำมกฎหมำย 

2.6 ฿หຌค ำนะน ำปรึกษำ฿นดຌำนกำรลีๅยง กำรรักษำสัตว์ละกำรพำะลีๅยงชืๅอ        
พืไอชวยกษตรกรหรือประชำชนผูຌรับบริกำรมีกระบวนกำรทีไถูกตຌองตำมหลักวิช ำกำรละเดຌผลผลิตทีไมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

2.7 ควบคุมดูล ตรวจสอบ ติดตำมกำรดูลอุปกรณ์ครืไองมือครืไอง฿ชຌละกำร
ปฏิบัติกำร฿นหຌองทดลองหนวยงำน พืไอ฿หຌสำมำรถ฿ชຌงำนตำมควำมตຌองกำรเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุดตำม
หลักวิชำกำร 

2.8 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ  
พืไอ฿หຌบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

2.9 ก ำหนด พัฒนำ ปรับปรุง หรือกຌเขนวทำง คูมือ กลเก กระบวนกำร หรือ
มำตรฐำน฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนงำนกษตรละงำนดຌำนสัตวพทย์ พืไอ฿หຌกำรท ำงำน฿นงำนทีไรับผิดชอบป็นเป
อยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ ละกิดประยชน์สูงสุด 

2.10 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง
พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือ หรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชนผูຌรับบริกำร 

2.11 ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร
ละคณะท ำงำนตำง โ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำง โ ฿นระดับหนวยงำนหรือองค์กรทัๅง฿นประทศละ
ตำงประทศ ฿นฐำนะผูຌทนหนวยงำนหรือสวนรำชกำร พืไอรักษำผลประยชน์ของรำชกำรละประทศชำติ 

3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล      
3.1 จัดระบบงำนละอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำน฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ พืไอ฿หຌ 

กำรปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ 
3.2 ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน

สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด  
3.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ

บัญชำพืไอ฿หຌกิดควำมสำมำรถละสมรรถนะทีไหมำะสมกับงำนทีไปฏิบัติ 
3.4 สอนงำน พัฒนำกำรปฏิบัติงำน ฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ

พืไอพัฒนำจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไก ำกับ฿หຌมีควำมชีไยวชำญละสำมำรถปฏิบัติงำน฿หຌกิดประยชน์ก
หนวยงำนอยำงยัไงยืน 

4. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 
4.1 วำงผนละประสำนกิจกรรม฿หຌมีกำร฿ชຌทรัพยำกรของส ำนัก กองหรือหนวยงำน

ทีไรับผิดชอบ ทัๅงดຌำนงบประมำณ อำคำรสถำนทีไละอุปกรณ์฿นกำรท ำงำน พืไอ฿หຌกำรท ำงำนกิดประสิทธิภำพ
คุຌมคำ ละบรรลุป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด  ดยอำจพิจำรณำน ำงบประมำณทีไเดຌรับ
จัดสรรมำด ำนินกำรละ฿ชຌจำยรวมกัน 

4.2 ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณ  พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภำพ 
ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
 

 



 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
       คุณสมบัติ ฉพำะส ำหรับต ำหน ง฿นฐำนะผูຌอ ำนวยกำรกองหรือผูຌ อ ำนวยกำรสวน             
ินักบริหำรงำนกำรกษตร ระดับกลำงี 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนกำรกษตร ระดับตຌน ขຌอ แ 
2. ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไงมำลຌวดังตอเปนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรกษตร  

หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองมำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 
2.1 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงผูຌอ ำนวยกำรกอง ินักบริหำรงำนกำรกษตร 

ระดับตຌนี หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.  ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี หรือ 
2.2 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงเมตไ ำกวำหัวหนຌำฝຆำย ินักบริหำรงำน

กำรกษตร ระดับตຌนี หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี  ก ำหนดวลำ ไ ปี      
฿หຌลดป็น ใ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนกำรกษตร ระดับตຌน ขຌอ แ.โ ละขຌอ แ.ใ  

2.3 ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ   
ก.อบต. ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ๆ ปี 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ ใ 
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ ใ 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ ใ 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ ใ 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ โ 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ ใ 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 
 ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ โ 
1.8. ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ ใ 
1.9. ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ ใ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

 
 
 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 
3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง   ระดับ 2 
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 2 
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 2 
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 2 

3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 3 
3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 3 
3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน  ระดับ 3 
3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 3 
3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   อ ำนวยกำรทຌองถิไน 
 

ชื่อสายงาน    บริหำรงำนกำรกษตร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักบริหำรงำนกำรกษตร 
 

ระดับต าหนง    ระดับสูง 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับส ำนัก ฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ขนำด฿หญ  
ทีไมีลักษณะงำนกีไยวกับกำรวำงผน บริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สัไงรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ 
นะน ำ ตรวจสอบ ประมินผลงำนตัดสิน฿จ กຌปัญหำกีไยวกับงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ ซึไงมีลักษณะ
หนຌำทีไควำมรับผิดชอบละคุณภำพของงำนสูงมำกป็นพิศษ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโดังนีๅ 
 

1. ดຌานผนงาน 

1.1 วำงผนงำน ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงำนดຌำนงำนกษตร ฿หຌสอดคลຌองนยบำยละผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  

1.2 บริหำรครงกำรขนำด฿หญ ดยมีกำรบูรณำกำรผนงำน กิจกรรม ขัๅนตอนส ำคัญ 
พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนกษตร ทีไมีควำมหลำกหลำย ควำมยุงยำกละตຌองกำร
คุณภำพของงำนสูงมำกป็นพิศษ 

1.3 ติดตำม รงรัด กำรด ำนินกิจกรรมตำงโ ทีไมีควำมหลำกหลำย ละควำมยุงยำก
ซับซຌอนมำก ฿หຌป็นเปตำมผนงำน ครงกำร หรือผนกำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนประมินผลละรำยงำนกำร
ด ำนินงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ของหนวยงำนตำมทีไก ำหนดเวຌ  

2. ดຌานบริหารงาน 

2.1 ก ำหนดกลยุทธ์ ระบบงำน ละวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำนละองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน฿นภำพรวม พืไอป็นนวทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ    

2.2 มอบหมำย ควบคุมดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำละปรับปรุงกຌเขกำร
บ ำรุงพันธุ์ กำรคัดพันธุ์ กำรขยำยพันธุ์ กำรปรับปรุงวิธีกำรผลิต กำร฿ชຌปุ๋ย ละกำรกใบรักษำผลผลิตทำงกำร
กษตร พืไอชวยกษตรกรหรือประชำชนผูຌรับบริกำรเดຌผลผลิตทำงกำรกษตรทีไมีประสิทธิภำพ 

2.3 วินิจฉัย สัไงกำร รืไองทีไมีขอบขตผลกระทบ฿นวงกวຌำง หรือมีควำมซับซຌอนของ
ประดในปัญหำ ซึไงตຌองพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต กำรด ำนินกำรตำง โ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ 
พืไอ฿หຌบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

2.4 วำงผนทำงละอ ำนวยกำรศึกษำ วิครำะห์ วิจัย สรุปรำยงำนละสนอนะงำน
ทีไอำศัยควำมช ำนำญอยำงสูงกีไยวกับวิชำกำรกษตรละสัตว์พทย์ พืไอ฿หຌเดຌผลกำรวิจัยหรือขຌอสนอนะทีไ
กิดประยชน์ตอกำรท ำกษตรกรรมของพืๅนทีไทีไรับผิดชอบอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.5 ก ำหนด พัฒนำ ปรับปรุง หรือกຌเขนวทำง คูมือ กลเก กระบวนกำร หรือ
มำตรฐำน฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนงำนกษตรละงำนดຌำนสัตวพทย์ทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรท ำงำน฿นงำนทีไ
รับผิดชอบป็นเปอยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ ละกิดประยชน์สูงสุด  
 



 
2.6 พิจำรณำอนุมัติ อนุญำตกำรด ำนินกำรตำงโ ตำมภำรกิจทีไหนวยงำนรับผิดชอบ  

พืไอ฿หຌบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
2.7 ตรวจสอบ ควบคุมละด ำนินกำรกีไยวกับรืไองกำรกักพืช พันธุ์พืช วัตถุมีพิษละ

ปุ๋ยคมี พืไอ฿หຌกิดควำมปลอดภัยละป็นเปตำมกฎหมำย 
2.8 ตรวจสอบละควบคุมดูลกำร฿หຌค ำปรึกษำ฿นดຌำนกำรลีๅยงสัตว์ กำรรักษำสัตว์

ละกำรพำะลีๅยงชืๅอ พืไอ฿หຌกำรชวยกษตรกรหรือประชำชนผูຌรับบริกำรมีควำมถูกตຌองตำมหลักวิชำกำรละ
เดຌผลผลิตทีไมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.9 มอบหมำย ควบคุมดูล ตรวจสอบ ติดตำม ฿หຌค ำนะน ำ฿นกำรดูลอุปกรณ์
ครืไองมือครืไอง฿ชຌละกำรปฏิบัติกำร฿นหຌองทดลองหนวยงำน พืไอ฿หຌสำมำรถ฿ชຌงำนตำมควำมตຌองกำรเดຌอยำง
มีประสิทธิภำพสูงสุดตำมหลักวิชำกำร 

2.10 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนหรือองค์กรภำครัฐ อกชน ละบุคคลทีไกีไยวขຌอง  
พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือหรือบูรณำกำรงำน฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละป็นประยชน์ตอประชำชน 

2.11 ชีๅจงขຌอทใจจริง พิจำรณำ฿หຌควำมหใน ขຌอสนอนะ฿นทีไประชุมคณะกรรมกำร
ละคณะท ำงำนตำง โ ทีไเดຌรับตงตัๅง หรือวทีจรจำตำง โ ฿นระดับหนวยงำนหรือองค์กรทัๅง฿นประทศละ
ตำงประทศ ฿นฐำนะป็นผูຌมีบทบำทหลัก พืไอรักษำผลประยชน์ของรำชกำรละประทศชำติ 

3. ดຌานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.1 จัดระบบงำนละอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไมีควำมหลำกหลำยทัๅง฿นชิง
ปริมำณละคุณภำพ฿หຌสอดคลຌองกับภำรกิจ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติรำชกำรกิดประสิทธิภำพ ละควำมคุຌมคำ 

3.2 ติดตำมละประมินผลงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน
สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

3.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นบังคับ
บัญชำพืไอ฿หຌกิดควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพละสมรรถนะทีไหมำะสมกับงำนทีไปฏิบัติ 

3.4 ปรับปรุงหรือหำนวทำงวิธีกำร฿หม โ หรือกลยุทธ์฿นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
พืไอพัฒนำจຌำหนຌำทีไผูຌปฏิบัติ฿นกำรผลิตผลงำน กำรบริกำร หรือผลกำรด ำนินงำนทีไมีคุณภำพทีไดีขึๅน 

4. ดຌานการบริหารทรัพยากรละงบประมาณ 

4.1 วำงผนกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณของหนวยงำนทีไตຌองรับผิดชอบสูง 
พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำย พันธกิจ ละป็นเปตำมป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

4.2 วำงผนละประสำนกิจกรรม฿หຌมีกำร฿ชຌทรัพยำกรของส ำนัก กองหรือหนวยงำน
ทีไรับผิดชอบ ทัๅงดຌำนงบประมำณ อำคำรสถำนทีไละอุปกรณ์฿นกำรท ำงำน พืไอ฿หຌกำรท ำงำนกิดประสิทธิภำพ
คุຌมคำ ละบรรลุป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด  ดยอำจพิจำรณำน ำงบประมำณทีไเดຌรับ
จัดสรรมำด ำนินกำรละ฿ชຌจำยรวมกัน 

4.3 ติดตำม ตรวจสอบกำร฿ชຌทรัพยำกรละงบประมำณจ ำนวนมำก  พืไอ฿หຌกิด
ประสิทธิภำพ ควำมคุຌมคำ ละป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
         คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง฿นฐำนะผูຌอ ำนวยกำรส ำนัก ินักบริหำรงำนกำรกษตร ระดับสูงี 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักบริหำรงำนกำรกษตร ระดับตຌน ขຌอ แ  
2. ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนงหนึไง ดังตอเปนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรกษตร หรืองำน

อืไนทีไกีไยวขຌอง มำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 
2.1 ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงผูຌอ ำนวยกำรกอง ินักบริหำรงำนกำรกษตร 

ระดับกลำงี หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.ทียบทำ มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี หรือ 
2.2 ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับชีไยวชำญ หรือทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 

ทียบทำ  มำลຌวเมนຌอยกวำ ่ ปี 
 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ ไ 
1.2. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ ใ 
1.3. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ ใ 
1.4. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ ใ 
1.5. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ ใ 
1.6. ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ ใ 
1.7. ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบตอศรษฐกิจ 
 ละสังคมพืๅนทีไ      ระดับ โ 
1.8. ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ ใ 
1.9. ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ ใ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 4 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำผูຌบริหำร ไ สมรรถนะ 

3.2.1 กำรป็นผูຌน ำ฿นกำรปลีไยนปลง   ระดับ 3 
3.2.2 ควำมสำมำรถ฿นกำรป็นผูຌน ำ    ระดับ 3 
3.2.3 ควำมสำมำรถ฿นกำรพัฒนำคน    ระดับ 3 
3.2.4 กำรคิดชิงกลยุทธ์     ระดับ 3 

3.3 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.3.1 กำรกຌเชปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 4 
3.3.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 4 
3.3.3 กำรสรຌำง฿หຌกิดกำรมีสวนรวมทุกภำคสวน  ระดับ 4 
3.3.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 4 
3.3.5 สรຌำงสรรค์พืไอประยชน์ของทຌองถิไน   ระดับ 4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท  วิชำกำร    
 

สายงาน    ลขำนุกำรละจัดกำรงำนทัไวเป 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนบริหำรจัดกำรภำย฿นส ำนักงำนละกำรบริหำร
รำชกำรทัไวเป ซึไงมีลักษณะงำนทีไตຌองปฏิบัติตำมตจะเดຌรับค ำสัไงดยเมจ ำกัดขอบขตหนຌำทีไ ชน กำรศึกษำ
วิครำะห์กีไยวกับขຌอมูล สถิติ กำรรำยงำน ชวยวำงผนละติดตำมงำน กำรติดตอนัดหมำย จัดงำนรับรองละ
งำนพิธีตำง โ ตรียมรืไองละตรียมกำรส ำหรับกำรประชุม จดบันทึก ละรียบรียงรำยงำนกำรประชุมทำง
วิชำกำร ละรำยงำนอืไน โ ท ำรืไองติดตอกับหนวยงำนละบุคคลตำง โ ทัๅง฿นประทศละตำงประทศ 
ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมมติทีไประชุมหรือผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำสัไงหัวหนຌำสวนรำชกำร  หรือมีลักษณะ
งำนทีไตຌองปฏิบัติกีไยวกับกำรควบคุม ละบริหำรงำนหลำยดຌำนดຌวยกัน ชน งำนสำรบรรณ งำนบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล งำนจัดระบบงำน งำนบริหำรงบประมำณ งำนกำรงินละบัญชี งำนพัสดุ งำนบริหำรอำคำร
สถำนทีไ งำนอกสำร งำนระบียบบบผน งำนรวบรวมขຌอมูลสถิติ งำนสัญญำ ป็นตຌน ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไ
กีไยวขຌอง  

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักจัดกำรงำนทัไวเป   ระดับปฏิบัติกำร 
   นักจัดกำรงำนทัไวเป   ระดับช ำนำญกำร 
   นักจัดกำรงำนทัไวเป   ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักจัดกำรงำนทัไวเป   ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ลขำนุกำรละจัดกำรงำนทัไวเป 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักจัดกำรงำนทัไวเป 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนดຌำนกำรบริหำรจัดกำรภำย฿นส ำนักงำนหรือกำรบริหำรรำชกำรทัไวเป ภำย฿ตຌกำรก ำกับ 
นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ รวบรวมขຌอมูล สถิติ สรุปรำยงำน ละปฏิบัติงำน พืไอสนับสนุนกำรบริหำร

ส ำนักงำน ฿นดຌำนตำงโ ชน งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล งำนบริหำรงบประมำณ งำนบริหำรผนปฏิบัติ
รำชกำร งำนบริหำรอำคำรสถำนทีไ งำนจัดระบบงำน งำนรักษำควำมปลอดภัย งำนธุรกำร สำรบรรณ ละงำน
สัญญำตำงโ ป็นตຌน 

1.2 จัดกใบ ละรักษำขຌอมูลสถิติ อกสำร หลักฐำน หนังสือรำชกำร ระบียบ ละ
ค ำสัไงตำงโ ของหนวยงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอ฿หຌมีขຌอมูลทีไสะดวกตอกำรคຌนหำ ละป็นหลักฐำนทำง
รำชกำร 

1.3 ปฏิบัติงำนลขำนุกำรของผูຌบริหำร ชน กำรกลัไนกรองรืไอง กำรจัดตรียมอกสำร
ส ำหรับกำรประชุม ป็นตຌน พืไอเม฿หຌกิดขຌอผิดพลำด฿นกำรวินิจฉัยสัไงกำรของผูຌบริหำร 

1.4 จัดตรียมกำรประชุม บันทึกละรียบรียงรำยงำนกำรประชุม ละรำยงำนอืไนโ 
พืไอ฿หຌกำรบริหำรกำรประชุมมีประสิทธิภำพละบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยงำน  

1.5 ท ำรืไองติดตอกับหนวยงำนละบุคคลตำงโ   พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนบรรลุ
ป้ำหมำยตำมทีไก ำหนด 

1.6 ประสำนละจัดงำนรัฐพิธีหรืองำนรำชพิธี พืไอ฿หຌงำนด ำนินกำรเปอยำ งมี
ประสิทธิภำพสูงสุด        

1.7 ชวยติดตำมกำรปฏิบัติตำมมติของทีไประชุม หรือกำรปฏิบัติตำมค ำสัไงของผูຌบริหำร 
ของหนวยงำน พืไอกำรรำยงำนละป็นขຌอมูลประกอบกำรพิจำรณำของผูຌบังคับบัญชำตอเป 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบ รวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำน หรือ
ครงกำร พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน  พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด  
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล  ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำน      

ทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 



 

4. ดຌานบริการ 
ตอบปัญหำ ชีๅจง ละ฿หຌค ำนะน ำกีไยวกับงำน฿นควำมรับผิดชอบ ฿นระดับบืๅองตຌน ก

หนวยงำนรำชกำร  อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌองเดຌทรำบขຌอมูลละกิดควำมขຌำ฿จ฿นงำนทีไ
รับผิดชอบ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ทุกสำขำทีไ ก.จ.ุ ก.ท.  
หรือ ก.อบต. รับรอง    

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นทำงหรือสำขำวิชำการ
วางแผน  การบริหาร  กำรบริหำรธุรกิจ  สังคมศำสตร์  รัฐศำสตร์  ศรษฐศำสตร์  วิจัย  หรือ฿นทำงหรือ
สำขำวิชำทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นทำงหรือสำขำวิชำ
การวางแผน  การบริหาร  กำรบริหำรธุรกิจ  สังคมศำสตร์  รัฐศำสตร์  ศรษฐศำสตร์  วิจัย หรือ฿นทำงหรือ
สำขำวิชำทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2. ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4. ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองคก์ร    ระดับ 1 
1.6. ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7. ควำมรูຌรืไองกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 1 
1.8. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล    ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 

 
 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 1 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ลขำนุกำรละจัดกำรงำนทัไวเป 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักจัดกำรงำนทัไวเป 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูง ฿นดຌำนกำรบริหำรจัดกำร
ภำย฿นส ำนักงำนหรือกำรบริหำรรำชกำรทัไวเป ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 
       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำนบริหำรจัดกำรภำย฿นส ำนักงำนหรือกำรบริหำรรำชกำรทัไวเป ปฏิบัติงำนทีไตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ วิครำะห์กีไยวกับขຌอมูล สถิติ พืไอท ำสรุปรำยงำนสนับสนุนกำรบริหำร

ส ำนักงำน฿นดຌำนตำงโ 
1.2 ชวยวำงผน ติดตำม ละปฏิบัติงำน฿นส ำนักงำน ชน งำนบริหำรทรัพยำกร

บุคคล งำนบริหำรงบประมำณ งำนบริหำรผนปฏิบัติรำชกำร งำนบริหำรอำคำรสถำนทีไ งำนจัดระบบงำน งำน
รักษำควำมปลอดภัย ละงำนสัญญำตำง โ ป็นตຌน พืไอ฿หຌสำมำรถบริหำรรำชกำรกิดผลสัมฤทธิ์ตำมป้ำหมำย
ทีไก ำหนด 

1.3 ควบคุมละดูลกำรจัดกใบ ละกำรรักษำขຌอมูลสถิติ อกสำร หลักฐำน หนังสือ
รำชกำร ระบียบ ละค ำสัไงตำงโ ของหนวยงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอ฿หຌมีขຌอมูลครบถຌวน ละสะดวกตอ
กำรคຌนหำ รวมทัๅงป็นหลักฐำนทำงรำชกำรทีไส ำคัญ 

1.4 ตรวจสอบกลัไนกรองรืไองทีไมีประดในกีไยวกับกฎหมำย ระบียบ หรือวิธีกำร
ปฏิบัติ พืไอเม฿หຌกิดขຌอผิดพลำด฿นกำรวินิจฉัยสัไงกำรของผูຌบริหำร 

1.5 ตรวจสอบกำรด ำนินกำรงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ กำรรับสง กำรลงทะบียน 
กำรบันทึกกำรคัดยกประภท ละกำรจัดสงหนังสือ อกสำรของทำงรำชกำร พืไอ฿หຌป็นเปอยำงถูกตຌองละ
สมบูรณ์ 

1.6 ดูลกำรจัดกำรประชุม งำนรับรองละงำนพิธีกำรตำงโ ดยตຌองมีกำรตรียม
อกสำร กำรน ำสนอ กำรจดบันทึก ตรวจสอบ รียบรียงรำยงำนตำงโ พืไอ฿หຌกำรบริหำรกำรประชุมหรืองำน 
พิธีกำรตำงโ นัๅนบรรลุวัตถุประสงค์ละป้ำหมำยของหนวยงำนรำชกำร 

1.7 ด ำนินกำรกีไยวกับกำรติดตอกับหนวยงำนละบุคคลตำงโ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำน
บรรลุป้ำหมำยตำมทีไก ำหนด 

1.8 จัดงำนรัฐพิธี หรืองำนรำชพิธีตำงโ พืไอ฿หຌงำนด ำนินกำรเปอยำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด  
 

 



 

1.9 ติดตำมกำรปฏิบัติตำมมติของทีไประชุม  หรือกำรปฏิบัติตำมค ำสัไ งหัวหนຌำ
หนวยงำน พืไอกำรรำยงำนละป็นขຌอมูลประกอบกำรพิจำรณำของผูຌบังคับบัญชำ  

1.10 วิครำะห์ ละจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ผลกำรติดตำมละรงรัดกำร
ปฏิบัติงำน รวมทัๅงรืไองรຌองรียนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอรำยงำนผลละขຌอมูลทีไป็นประยชน์กผูຌบริหำร฿นกำร
บริหำรงำน 

1.11 ฿หຌค ำนะน ำ ชวยหลือกับผูຌมำติดตอรำชกำร พืไอป็นกำร฿หຌประชำชนกิด
ควำมรูຌควำมขຌำ฿จละสะดวกรวดรใว฿นกำรท ำงำน 
 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำน 
ระดับ ส ำนัก กอง องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละกຌปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน  พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเป
ตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 
 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำน หรือบุคคล หรือ

หนวยงำน ทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 

4. ดຌานการบริการ 
฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ตอบปัญหำละชีๅจง ฿นรืไองกีไยวกับงำน฿นควำมรับผิดชอบ ก

หนวยงำนรำชกำรสวนทຌองถิไน  หนวยงำนตำงโ อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌองเดຌทรำบขຌอมูล 
ละกิดควำมขຌำ฿จ฿นงำน ละหนวยงำนรำชกำรสวนทຌองถิไน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักจัดกำรงำนทัไวเป ระดับปฏิบัติกำร  ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนบริหำรจัดกำรภำย฿นส ำนักงำนหรือกำรบริหำรรำชกำรทัไวเป หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ 
ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี ก ำหนดวลำ 6 ปี ฿หຌลดป็น 4 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับ
ต ำหนงนักจัดกำรงำนทัไวเป ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น 2 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับ
ต ำหนงนักจัดกำรงำนทัไวเป ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ 
ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนบริหำรจัดกำรภำย฿นส ำนักงำนหรือกำรบริหำร
รำชกำรทัไวเป หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริของ 

พระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว     ระดับ 2 
 



 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 3 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล    ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 2 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ลขำนุกำรละจัดกำรงำนทัไวเป 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักจัดกำรงำนทัไวเป 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก ฿นดຌำนบริหำรจัดกำร
ภำย฿นส ำนักงำนหรือกำรบริหำรรำชกำรทัไวเป  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ  

       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นดຌำนบริหำรจัดกำรภำย฿นส ำนักงำนหรือกำรบริหำรรำชกำรทัไวเป  ปฏิบัติงำนทีไ
ตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ พัฒนำละถำยทอดควำมรูຌกีไยวกับกำรบริหำรจัดกำรภำย฿น

ส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทัไวเป ฿หຌกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ พืไอประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนตำม
มำตรฐำนละขຌอก ำหนด฿นกำรบริหำรส ำนักงำน 

1.2 ศึกษำ วิครำะห์ วำงผน ฿หຌค ำปรึกษำ พืไอสนับสนุนกำรบริหำรส ำนักงำน฿นดຌำน
ตำงโ ชน งำนบุคคล งำนจัดระบบงำน งำนรักษำควำมปลอดภัย งำนจัดพิมพ์จกจำยอกสำร งำนรวบรวม
ขຌอมูลสถิติ งำนปลอกสำร งำนติดตำมผลงำน ป็นตຌน  พืไอ฿หຌงำนป็นเปตำมระบียบ ถูกตຌอง ทันวลำ ละ
ตรงตำมควำมตຌองกำรของหนวยงำน 

1.3 ควบคุมดูล ติดตำม ละตรวจสอบกำรจัดตรียม ละกำรจัดพิมพ์จดหมำย 
หนังสือ ละอกสำรตำงโ ทีไกีไยวขຌอง ละวิครำะห์นืๅอหำ ประดใน ละตຌตอบหนังสือกับหนวยงำนภำย฿น
ละภำยนอก พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปเดຌ ดยสะดวกรำบรืไนตำมวัตถุประสงค์ของหนวยงำนอยำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

1.4 วำงระบบกำรจัดกใบ ละก ำกับ ดูลกำรรักษำขຌอมูลสถิติ อกสำร หลักฐำน 
หนังสือรำชกำร ระบียบ ละค ำสัไงตำงโ ของหนวยงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอ฿หຌมีระบบ฿นกำรจัดกใบละ
รักษำอกสำรทีไมีประสิทธิภำพ ละสะดวกตอกำรคຌนหำ รวมทัๅงป็นหลักฐำนทำงรำชกำรทีไส ำคัญ฿นกำรบริหำร
จัดกำรตอเป 

1.5 ก ำกับดูลกำรจัดกำรประชุม งำนรับรองละงำนพิธีกำรส ำคัญโ ดยตຌองมีกำร
ตรียมอกสำร  กำรน ำสนอ กำรจดบันทึก ตรวจสอบ รียบรียงรำยงำนตำงโ พืไอ฿หຌกำรบริหำร กำรประชุม
หรืองำนพิธีกำรตำงโ นัๅนบรรลุวัตถุประสงค์ละป้ำหมำยของหนวยงำนรำชกำรสวนทຌองถิไน 

1.6 ก ำกับ วำงนวทำงกำรท ำงำน กຌปัญหำขຌอขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำนทีไรับผิดชอบ 
พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 
 



 
1.7 ติดตำมกำรปฏิบัติตำมมติของทีไประชุม  หรือกำรปฏิบัติตำมค ำสัไ งหัวหนຌำ

หนวยงำนรำชกำรสวนทຌองถิไน  พืไอกำรรำยงำนละป็นขຌอมูลประกอบกำรพิจำรณำของผูຌบังคับบัญชำ 
1.8 จัดท ำประดใน ขຌอสนอ ควำมหใน สรุปรำยงำน พืไอกำรน ำสนอตอผูຌบริหำร 

คณะกรรมกำรตำงโ พืไอก ำหนดนวทำงกำรบริหำรทีไรับผิดชอบหรือเดຌรับมอบหมำย 
1.9 ก ำกับ ควบคุม ละดูลกำรวิครำะห์ ละตรวจสอบกำรจัดท ำรำยงำนผลกำร

ปฏิบัติรำชกำร ผลกำรติดตำมละรงรัดกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงรืไองรຌองรียนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌน฿จวำ
กำรจัดรำยงำนตำงโ มีควำมถูกตຌอง ครบถຌวนทีไป็นประยชน์กผูຌบริหำร฿นกำรบริหำรงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ
มำกยิไงขึๅน 

1.10 ควบคุมกำรจัดท ำละกำรพัฒนำวิธีกำรตำงโ ฿นงำนทัไวเป พืไอพิไมประสิทธิภำพ
฿นกำรปฏิบัติงำน 

1.11 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด  

 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผน หรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนทุกระดับ มอบหมำย
งำน กຌปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผล พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด  

3. ดຌานการประสานงาน 
1.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกัน฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นทุกระดับส ำนัก กอง สวนรำชกำรสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไ
ก ำหนด 

1.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงโ  พืไอ฿หຌกิด
ประยชน์ละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
 

4. ดຌานการบริการ 
฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ถำยทอดควำมรูຌ นิทศงำน฿หຌกหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือ

ประชำชนทัไวเป กีไยวกับทคนิควิธีกำรบริหำรจัดกำรตำงโ ฿นหนวยงำน หรือหลักกณฑ์วิธีปฏิบัติ ฿นควำม
รับผิดชอบหรือทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอ฿หຌกิดควำมรูຌควำมขຌำ฿จละพัฒนำกำรบริหำรรำชกำรทีไมีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักจัดกำรงำนทัไวเป ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนบริหำรจัดกำรภำย฿นส ำนักงำนหรือกำรบริหำรรำชกำรทัไวเป หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ 
ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 4 ปี  หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนบริหำรจัดกำรภำย฿นส ำนักงำนหรือกำรบริหำรรำชกำรทัไวเป 
หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย  
 

 

 

 



 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริของ 

พระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว     ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 3 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 4 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล    ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 3 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 

 
 
 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ลขำนุกำรละจัดกำรงำนทัไวเป 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักจัดกำรงำนทัไวเป 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   
ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน  ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 

ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นดຌำนบริหำรจัดกำรภำย฿นส ำนักงำนหรือกำรบริหำรรำชกำรทัไวเป 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง  ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ซึไง฿ชຌควำมรูຌ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นดຌำนบริหำรจัดกำรภำย฿นส ำนักงำนหรือกำรบริหำรรำชกำร
ทัไวเป ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง 
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
 แ.แ ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย รวบรวมขຌอมูล กำรบริหำรส ำนักงำน฿นดຌำนตำงโ ชน 
งำนบุคคล งำนจัดระบบงำน งำนรักษำควำมปลอดภัย งำนจัดพิมพ์จกจำยอกสำร งำนรวบรวมขຌอมูลสถิติ 
งำนปลอกสำร งำนติดตำมผลงำน ป็นตຌน พืไอประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดป็นนยบำย ผนงำนนวทำง
ปฏิบัติ รวมทัๅงปรับปรุงระบบงำนละวิธีกำรด ำนินกำรบริหำรส ำนักงำนตรวจสอบ  
 แ.โ วินิจฉัย ฿หຌค ำปรึกษำ ละกຌเขปัญหำส ำคัญกีไยวกับกำรบริหำรส ำนักงำน ละกำร
บริหำรงำนทัไวเป ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดละบรรลุภำรกิจทีไ
ก ำหนดเวຌ 
 แ.ใ สนอนะระบบละวิธีกำรติดตำมประมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรประสำนงำน
รำชกำร฿นรืไองตำงโ ทีไกีไยวขຌองระหวำงหนวยงำนตำงโ ทัๅงภำย฿นละภำยนอกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนป็นเปอยำงรำบรืไน ละบรรลุวัตถุประสงค์ทีไก ำหนดเวຌ 
 แ.ไ ก ำกับ ดูล นะน ำกำรประสำนงำน กำรจัดตรียม ละกำรจัดท ำอกสำร ละ
ขຌอมูลตำงโ ทีไจ ำป็นส ำหรับกำรประชุม กำรบรรยำย ละกำรด ำนินงำนตำงโ ของผูຌบริหำร พืไอ฿หຌผูຌบริหำรมี
อกสำรละขຌอมูลทีไถูกตຌองละครบถຌวน฿นกำรประชุม กำรบรรยำย ละกำรด ำนินงำนตำงโ  อยำงมี
ประสิทธิภำพ 
 แ.5 วิครำะห์ ละจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ผลกำรติดตำมละรงรัดกำร
ปฏิบัติงำน รวมทัๅงรืไองรຌองรียนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอรำยงำนผลละขຌอมูลทีไป็นประยชน์กผูຌบริหำร฿นกำร
บริหำรงำน 
 แ.ๆ ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ละพัฒนำระบบกำรจัดกใบ ละกำรรักษำขຌอมูลสถิติ 
อกสำร หลักฐำน ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌมีระบบกำรจัดกใบ ละกำรักษำขຌอมูลทีไครบถຌวน 
ละสะดวกตอกำรคຌนหำ รวมทัๅงป็นรกัษำหลักฐำนทำงรำชกำรทีไส ำคัญ 
 



 
 แ.็ ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ กำรวำงระบบกำรบริกำรผูຌมำติดตอรำชกำร พืไอ฿หຌกำรบริกำร
กิดควำมคลองตัว ละควำมพึงพอ฿จกผูຌมำติดตอรำชกำร 
 แ.่ ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกจຌำหนຌำทีไ ฿นระดับรองลงมำ ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด  
 แ.้ ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนบริหำรทัไวเป พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 

2. ดຌานการวางผน 
  วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน ครงกำร฿น
ระดับกลยุทธ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน มอบหมำยงำนกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนติดตำม ประมินผล 
พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโ กับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับกองหรือส ำนัก รวมทัๅงทีไประชุมทัๅง

฿นละตำงประทศ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 อ ำนวยกำรดຌำนกำรประชำสัมพันธ์ ละกำรชีๅจงนวทำงปฏิบัติ฿หຌกับหนวยงำน 

ทัๅงภำย฿นละภำยนอก พืไอ฿หຌจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำสำมำรถปฏิบัติงำนตำมนยบำยละป้ำหมำยทีไ วำงเวຌ
อยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด   

4.2 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ กีไยวกับกำรบริหำรส ำนักงำน฿นดຌำนตำงโ กบุคคลหรือ
หนวยงำนทัๅงภำย฿นละภำยนอก พืไอสริมสรຌำงควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง   
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักจัดกำรงำนทัไวเป ระดับปฏิบัติกำร ละ   
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ  ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนบริหำรจัดกำรภำย฿นส ำนักงำนหรือกำรบริหำรรำชกำรทัไวเป หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 2 ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ 
ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนบริหำรจัดกำรภำย฿นส ำนักงำนหรือกำรบริหำร
รำชกำรทัไวเป หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย   
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริของ 

พระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว     ระดับ 3 
 



 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 4 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 4 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 4 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล    ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 4 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 4 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 4 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 3 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     กำรจຌำหนຌำทีไ 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ  
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรวิครำะห์ กำรวำงผนทรัพยำกรบุคคล กำร
สรรหำ กำรบรรจุบุคคลขຌำรับรำชกำร ละกำรตงตัๅง กำรด ำนินกำรกีไยวกับต ำหนงละอัตรำงินดือน กำร
ควบคุมละสงสริมสมรรถภำพ฿นกำรปฏิบัติรำชกำร กำรฝຄกอบรมละพัฒนำบุคลำกร กำรสริมสรຌำงรงจูง฿จ
฿นกำรปฏิบัติงำน จัดท ำทะบียนประวัติกำรรับรำชกำร กำรด ำนินกำรกีไยวกับกำรออกจำกรำชกำร ป็นตຌน 
ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักทรัพยำกรบุคคล   ระดับปฏิบัติกำร 
   นักทรัพยำกรบุคคล   ระดับช ำนำญกำร 
   นักทรัพยำกรบุคคล   ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักทรัพยำกรบุคคล   ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    กำรจຌำหนຌำทีไ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักทรัพยำกรบุคคล 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนดຌำนกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย     
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ รวบรวม ละวิครำะห์ขຌอมูล พืไอประกอบกำรวำงระบบ กำรจัดท ำ

มำตรฐำนหรือหลักกณฑ์กีไยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
1.2 ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบ ละวิครำะห์ขຌอมูลบุคคล จัดท ำระบบสำรสนทศ 

ทะบียนประวัติ พืไอ฿หຌป็นปัจจุบันละประกอบกำรด ำนินงำนกีไยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
1.3 ศึกษำ รวบรวม ละวิครำะห์ขຌอมูล พืไอประกอบกำรก ำหนดควำมตຌองกำรละ 

ควำมจ ำป็น฿นกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรวำงผนทำงกຌำวหนຌำ฿นอำชีพ กำรจัดหลักสูตร กำรถำยทอด
ควำมรูຌ ละกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ รวมถึงกำรวำงผนละสนอนะนยบำยหรือยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละผนกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำละกำรฝຄกอบรม 

1.4 ศึกษำ รวบรวมละวิครำะห์ขຌอมูลดຌำนจ ำนกต ำหนงละประมินผลก ำลังคน
ตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอเปประกอบกำรจัดท ำครงสรຌำงองค์กร ครงสรຌำงหนຌำทีไควำมรับผิดชอบของตละ
หนวยงำนละกำรบงงำนภำย฿น฿หຌมีประสิทธิภำพ ป็นธรรม ละสอดคลຌองตำมวัตถุประสงค์ขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน 

1.5 ศึกษำ รวบรวมขຌอมูลละวิครำะห์งำน พืไอประกอบกำรก ำหนดต ำหนง ละ
กำรวำงผนอัตรำก ำลังขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.6 ศึกษำ รวบรวมละวิครำะห์ขຌอมูลดຌำนกำรจัดท ำหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ ทักษะ 
สมรรถนะของต ำหนงละกำรก ำหนดระดับต ำหนง฿หຌสอดคลຌองตำมหนຌำทีไละควำมรับผิดชอบ พืไอควำม
ชัดจนละหมำะสม ฿นหนຌำทีไควำมรับผิดชอบของตละต ำหนงงำน 

1.7 ศึกษำ รวบรวม ละวิครำะห์ขຌอมูล พืไอประกอบกำรวำงหลักกณฑ์กำรบริหำร 
ผลกำรปฏิบัติงำน ละกำรบริหำรคำตอบทน 

1.8 ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบขຌอมูล ถຌอยค ำ ขຌอทใจจริง พืไอประกอบกำรด ำนินกำร 
ทำงวินัย กำรรักษำวินัยละจรรยำ 

1.9 ศึกษำ วิครำะห์ขຌอมูล พืไอพัฒนำระบบพิทักษ์คุณธรรม 
1.10 ด ำนินกำรกีไยวกับกระบวนกำรสรรหำละลือกสรร ตัๅงตกำรสอบคัดลือก กำร

คัดลือก กำรสอบขงขัน กำรอน กำรยຌำย กำรลืไอนระดับ ป็นตຌน พืไอบรรจุละตงตัๅงผูຌมีควำมรูຌ 
ควำมสำมำรถ฿หຌด ำรงต ำหนง 



1.11 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 

2. ดຌานการวางผน 
วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบ รวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำน หรือ

ครงกำร พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 
 

3. ดຌานการประสานงาน 

3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ 
กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล  ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำน       
ทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ชีๅจง ตอบปัญหำบืๅ องตຌนกหนวยงำนทีไ กีไยวขຌอง อกชน 

ขຌำรำชกำร พนักงำนหรือจຌำหนຌำทีไของรัฐ หรือประชำชนทัไวเป กีไยวกับกำรบริหำรละกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละสนับสนุนงำนตำมภำรกิจขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

4.2 ฿หຌบริกำรขຌอมูลกีไยวกับกำรบริหำรละกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล พืไอสนับสนุน
ภำรกิจของบุคคลหรือหนวยงำนละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย  ผนงำน หลักกณฑ์ละ
มำตรกำรตำง โ 

4.3 ด ำนินกำรจัดสวัสดิกำรละกำรสงสริมสภำพวดลຌอม฿นกำรท ำงำน พืไอพิไมพูน
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำงกำร
ปกครอง กำรบริหำร รัฐประศำสนศำสตร์ กฎหมำย บริหำรธุรกิจ บริหำรรัฐกิจ รัฐศำสตร์ กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับ
ต ำหนงนีๅเดຌ     

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำงกำร
ปกครอง กำรบริหำร รัฐประศำสนศำสตร์ กฎหมำย บริหำรธุรกิจ บริหำรรัฐกิจ รัฐศำสตร์ กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับ
ต ำหนงนีๅเดຌ         

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงกำรปกครอง กำรบริหำร รัฐประศำสนศำสตร์ กฎหมำย บริหำรธุรกิจ บริหำรรัฐกิจ รัฐศำสตร์  กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะ
ส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ         
 
 
 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริของ 

พระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว     ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล    ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 1 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 

 
 
 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    กำรจຌำหนຌำทีไ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักทรัพยำกรบุคคล 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำนกำรบริหำรหรือกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
หรือ 

       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำนกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือ
กຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ ตรวจสอบ ประมินผล กีไยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำ

ทรัพยำกรบุคคล พืไอสนอนะ฿นกำรวำงนวทำง หลักกณฑ์ละวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน 

1.2 ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบ ละวิครำะห์ขຌอมูลบุคคล จัดท ำระบบสำรสนทศ 
ทะบียนประวัติ พืไอ฿หຌป็นปัจจุบันละประกอบกำรด ำนินงำนกีไยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

1.3 ด ำนินกำรสรຌำงละพัฒนำวิธีกำร ครืไองมือกีไยวกับกำรวัดละประมินตำงโ 
ชน กำรประมินคำงำนของต ำหนง กำรประมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรประมินคุณสมบัติละผลงำนของ
บุคคล ป็นตຌน พืไอตอบสนองตอวัตถุประสงค์ละป้ำหมำยของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน      

1.4 ศึกษำ วิครำะห์ สรุปรำยงำน จัดท ำขຌอสนอ ละด ำนินกำรกีไยวกับขຌอมูล
สำรสนทศดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล พืไอป็นฐำนขຌอมูลบุคคลประกอบกำรก ำหนดนยบำยหรือ กำร
ตัดสิน฿จดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

1.5 ศึกษำ วิครำะห์ สรุปรำยงำน จัดท ำขຌอสนอพืไอก ำหนดควำมตຌองกำรละ  
ควำมจ ำป็น฿นกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรวำงผนทำงกຌำวหนຌำ฿นอำชีพ กำรจัดหลักสูตร กำรถำยทอด
ควำมรูຌ ละกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำ รวมถึงกำรวำงผนละสนอนะนยบำยกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละผน กำรจัดสรรทุนกำรศึกษำละกำรฝຄกอบรม 

1.6 ศึกษำวิครำะห์ขຌอมูลศึกษำ วิครำะห์ขຌอมูล ละรวมจัดท ำครงสรຌำงสรຌำงองค์กร 
ครงสรຌำงหนຌำทีไควำมรับผิดชอบของตละหนวยงำน ละกำรบงงำนภำย฿นของหนวยงำน พืไอ฿หຌมีครงสรຌำง
องค์กร ครงสรຌำงหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ ละกำรบงงำนภำย฿นทีไมีถูกตຌอง ครบถຌวน ชัดจน ละสำมำรถ
สนับสนุนกำรด ำนินงำนของหนวยงำน฿หຌบรรลุภำรกิจหลักอยำงมีประสิทธิภำพ  
 



  
1.7 ศึกษำ วิ ครำะห์  สรุปรำยงำน  สนอนะ พืไ อกำรก ำหนดต ำหน งละ          

กำรวำงผนอัตรำก ำลังขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
1.8 ศึกษำ วิครำะห์ สรุปรำยงำน จัดท ำขຌอสนอปรับปรุงหลักกณฑ์ ละด ำนินกำร

กีไยวกับกำรสรรหำละลือกสรร ตัๅงตกำรสอบคัดลือก กำรคัดลือก กำรสอบขงขัน กำรอน กำรยຌำย กำร
ลืไอนระดับ ป็นตຌน พืไอบรรจุละตงตัๅงผูຌมีควำมรูຌควำมสำมำรถ฿หຌด ำรงต ำหนง 

1.9 ศึกษำ วิครำะห์ขຌอมูล ละรวมจัดท ำหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ ละทักษะ
ควำมสำมำรถของต ำหนงงำน ละก ำหนดระดับต ำหนงงำน฿หຌสอดคลຌองตำมหนຌำทีไละควำมรับผิดชอบ 
พืไอสรຌำงควำมชัดจนละมำตรฐำนของหนຌำทีไควำมรับผิดชอบของตละต ำหนงงำน ละของตละหนวยงำน 
ละ฿หຌป็นนวทำงละป็นมำตรฐำนดียวกันทัๅงองค์กร 

1.10 ศึกษำ วิครำะห์ สรุปรำยงำน จัดท ำขຌอสนอปรับปรุงหลักกณฑ์กำรประมินผล
กำรปฏิบัติงำนละกำรบริหำรคำตอบทน พืไอกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนละบริหำรคำตอบทน฿หຌกิด
ควำมป็นธรรมละมีประสิทธิภำพ 

1.11 ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบขຌอมูล ถຌอยค ำ ขຌอทใจจริง พืไอด ำนินกำรทำงวินัย     
กำรรักษำวินัยละจรรยำ 

1.12 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌ
กำรด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

1.13 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำน 
ละกຌปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน 

ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำกหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง อกชน ขຌำรำชกำร ลูกจຌำง พนักงำน

จຌำงหรือจຌำหนຌำทีไของรัฐ หรือประชำชนทัไวเป กีไยวกับกำรศึกษำตอ กำรฝຄกอบรม ดูงำน ละลกปลีไยน
ควำมรูຌ ควำมชีไยวชำญ พืไอประยชน์ตอกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

4.2 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำละชีๅจงกหนวยงำนทีไ กีไยวขຌอง ขຌำรำชกำร ลูกจຌำง 
พนักงำนจຌำงหรือจຌำหนຌำทีไของรัฐ กีไยวกับนวทำงหลักกณฑ์ละวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล พืไอ฿หຌกิด
ควำมรูຌควำมขຌำ฿จละสำมำรถพัฒนำนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลฉพำะสวนเดຌ 

4.3 ด ำนินกำรพัฒนำฐำนขຌอมูล น ำระบบทคนลยีสำรสนทศมำประยุกต์฿ชຌกับ กำร
บริหำรละกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล พืไอกำรประมวล วิครำะห์ละกำรน ำสนอนยบำย ยุทธศำสตร์ 
มำตรกำร ผนงำน ครงกำร หลักกณฑ์วิธีกำร฿นกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลทีไมีประสิทธิภำพ 
 



 
4.4 ด ำนินกำรกีไยวกับกำรจัดท ำอกสำร ต ำรำ คูมือ สืไอ อกสำรผยพร฿นรูปบบ

ตำงโ รวมทัๅงพัฒนำครืไองมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์น ำทคนลยีขຌำมำ฿ชຌ พืไอกำรรียนรูຌ ละกำรท ำ
ควำมขຌำ฿จ฿นรืไองตำงโ ทีไกีไยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักทรัพยำกรบุคคล ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ดยปฏิบัติงำน

ดຌำนทรัพยำกรบุคคล หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดมำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ป ี
ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักทรัพยำกรบุคคล ระดับ
ปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักทรัพยำกรบุคคล ระดับ
ปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด 
ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนทรัพยำกรบุคคล หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริของ 

พระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว     ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล    ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยดึมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรกຌเขปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 2 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    กำรจຌำหนຌำทีไ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักทรัพยำกรบุคคล 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นดຌำนกำรบริหำรหรือกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย หรือ 

       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นดຌำนกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือ
กຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ ฿หຌค ำปรึกษำหรือสนอนะทิศทำง กลยุทธ์ กำรบริหำรละ

พัฒนำทรัพยำกรบุคคลขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌกิดควำมชืไอมยง สอดคลຌอง ละตอนืไอง 
1.2 จัดท ำ ปรับปรุงขຌอสนอ นวทำง พืไอ฿หຌมีหรือพัฒนำหลักกณฑ์ละวิธีกำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
1.3 ก ำกับ ติดตำมกำรด ำนินงำน หรือพิจำรณำก ำหนดประดในวิครำะห์สนอนะ 

฿หຌควำมหในกีไยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  พืไอ฿หຌกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 

1.4 กำรปรับปรุง ละกำรจัดท ำครงสรຌำงองค์กร กำรบงงำนภำย฿น กำรปรับปรุง 
กำรบงงำนภำย฿น ละกำรก ำหนดหรือปรับระดับต ำหนงงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของตละต ำหนงงำน 
ละตละหนวยงำนสำมำรถสนับสนุนนยบำย ละภำรกิจหลักอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.5 ศึกษำ วิครำะห์ จัดท ำละปรับปรุงวิธีกำร ละครืไองมือตำงโ ทีไสนับสนุนงำน 
กำรจ ำนกต ำหนงละประมินผลก ำลังคน฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน พืไอยกระดับมำตรฐำน คุณภำพ ละ
ตอบสนองตอวัตถุประสงค์ละป้ำหมำยของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.6 ติดตำม ตรวจสอบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน ละกำรสรรหำ ลือกสรรบุคคล 
ตัๅงตกำรสอบคัดลือก กำรคัดลือก กำรสอบขงขัน กำรอน กำรยຌำย กำรลืไอนระดับ ป็นตຌน พืไอ฿หຌสำมำรถ
สนับสนุนหนวยงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ ละป็นเปตำมหลักกณฑ์กำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลทีไนຌน
ควำมปรง฿ส ละป็นธรรม 

1.7 ก ำกับ วำงนวทำงกำรท ำงำน กຌปัญหำขຌอขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำนทีไรับผิดชอบ 
พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 
 
 



 
1.8 ติดตำม ควบคุม ละดูลกำรปฏิบัติงำน ละรับผิดชอบงำนดຌำนสำรสนทศ

ขຌอมูลบุคคล ทะบียนประวัติ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนดຌำนสำรสนทศละขຌอมูลบุคคลป็นปัจจุบันละ
วัตถุประสงค์ของหนวยงำนทีไก ำหนดเวຌ 

1.9 ศึกษำ วิครำะห์ละจัดท ำครงกำรหรือกิจกรรม กำรฝຄกอบรมละกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล รวมทัๅงรวมก ำหนดตัวชีๅวัดดຌำนกำรด ำนินงำนของหนวยงำน พืไอ฿หຌงำนกำรฝຄกอบรมละกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ สอดคลຌองกับป้ำหมำย ละนยบำยขององค์กร ละบรรลุ
กับควำมตຌองกำรละผลสัมฤทธิ์ของตละหนวยงำนอยำงทຌจริง 

1.10 ควบคุม ติดตำม ละตรวจสอบกำรจัดท ำผนกษียณอำยุของบุคลำกรละ
ลูกจຌำงตำมระบียบ ละผนพัฒนำผูຌสืบทอดต ำหนง พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนดຌำนทรัพยำกรบุคคลป็นเปอยำง
รำบรืไน ละป็นกำรตรียมควำมพรຌอมบุคลำกรเวຌลวงหนຌำส ำหรับต ำหนงทีไมีควำมส ำคัญ 

1.11 จัดท ำประดใน ขຌอสนอ ควำมหใน สรุปรำยงำน พืไอกำรน ำสนอตอคณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมกำรตำง โ พืไอก ำหนดนวทำง หลักกณฑ์ละวิธีกำร฿นกำรบริหำรละกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

1.12 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง 
มอบหมำยงำน กຌปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผล พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกัน฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับส ำนักหรือกอง พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำง โ พืไอ฿หຌกิด

ประยชน์ละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำกหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง อกชน ขຌำรำชกำร ลูกจຌำง พนักงำน

จຌำงหรือจຌำหนຌำทีไของรัฐ หรือประชำชนทัไวเป กีไยวกับกำรศึกษำตอ กำรฝຄกอบรม ดูงำน ละลกปลีไยน
ควำมรูຌ ควำมชีไยวชำญ พืไอประยชน์ตอกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

4.2 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำกหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง องค์กรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
กีไยวกับหลักกณฑ์พืๅนฐำนหรือทคนิควิธีกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  พืไอ฿หຌระบบกำรบริหำร
ทรพัยำกรบุคคล฿นรำชกำรป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละป็นธรรม 

4.3 จัดกำรฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌ หรือนิทศงำน฿หຌกลูกจຌำง พนักงำนจຌำง
ขຌำรำชกำร หรือจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำน พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จละสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌอง
สมบูรณ์ ละมีประสิทธิภำพ 

4.4 จัดท ำละพัฒนำงำนวิชำกำรดຌำนกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  ฿น
รูปบบอกสำรทำงวิชำกำร คูมือ หลักกณฑ์ละวิธีกำร พืไอ฿ชຌป็นนวทำงปฏิบัติ฿หຌกจຌำหนຌำทีไ หรือผูຌสน฿จ
ทัไวเปน ำเปประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนกัทรัพยำกรบุคคล ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ดยปฏิบัติงำน

ดຌำนทรัพยำกรบุคคล หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด  มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี 
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำน
ดຌำนทรัพยำกรบุคคลหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริของ 

พระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว     ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 3 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 3 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล    ระดับ 4 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 4 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 3 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 

 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    กำรจຌำหนຌำทีไ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักทรัพยำกรบุคคล 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน  ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นดຌำนกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จ
หรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง  ละปฏิบัติ งำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย หรือ 

       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ซึไง฿ชຌควำมรูຌ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นดຌำนกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติงำน
ทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำน
อืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ฿หຌค ำปรึกษำละสนอควำมหในกีไยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  พืไอสนอ

นวทำงกำรกຌเขปัญหำ รวมทัๅงสนอนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจ ละกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน 

1.2 สนอนะนวทำง มำตรกำร หลักกณฑ์ละวิธีกำร฿นกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล พืไอจัดท ำควำมหในสนอผูຌบริหำรองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือคณะกรรมกำรตำง โ 

1.3 สงสริมละ฿หຌกำรสนับสนุนทรัพยำกร฿นกำรศึกษำ ละพัฒนำงำนบุคคลตำงโ 
ชน ครงสรຌำงองค์กร กำรจ ำนกต ำหนง กำรประมินคำงำน กำรก ำหนดคำตอบทน กำรบริหำรผลกำร
ปฏิบัติงำน กำรลืไอนขัๅนละปรับปลีไยนต ำหนงของบุคลำกร฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน กำรจัดบงสวน
รำชกำร กำรจัดอัตรำก ำลังละระบบกำรบริหำรงำนบุคคลสวนทຌองถิไน ป็นตຌน พืไอพัฒนำนวทำงกำร
บริหำรงำนบุคคลสวนทຌองถิไนทีไมีประสิทธิภำพ หมำะสมกับสถำนกำรณ์ของถຌองถิไน ละสอดคลຌองกับ
งบประมำณละทรัพยำกรทีไมี 

1.4 ศึกษำ วิจัย สัไงสมควำมรูຌหรือผลกำรศึกษำวิจัยดຌำนกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล พืไอ฿ชຌป็นนวทำงปฏิบัติ฿หຌกจຌำหนຌำทีไหรือผูຌสน฿จทัไวเปน ำเปประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ 

1.5 ติดตำม ประมินผล กຌปัญหำ฿นกำรด ำนินกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนพืไอสนับสนุนภำรกิจขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
 
 
 
 
 



 

2. ดຌานการวางผน  
2.1  วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน

ครงกำร฿นระดับกลยุทธ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน มอบหมำยงำน กຌปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน ติดตำม 
ประมินผล พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 ควบคุมละดูลกำรจัดท ำนวคิด ละวิธีกำรตำงโ ฿นดຌำนงำนบริหำรทรัพยำกร
บุคคล พืไอพิไมประสิทธิภำพ฿นกำรปฏิบัติงำน 

2.3 ก ำหนดรูปบบละนวทำงกำรประมินผลกำรปฏิบัติงำนขององค์กร  พืไอ
ประยชน์ตอกำรวำงผนละออกบบนยบำย ผนกำร นวทำง หลักกณฑ์ ละมำตรกำรตำงโ 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโ กับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำว พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ประสำนงำน฿นระดับบริหำรกับหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป 

พืไอขอควำมชวยหลือละรวมมือ฿นงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ดຌำนกำรศึกษำ กำรฝຄกอบรมละดูงำน ละ
ลกปลีไยนควำมรูຌควำมชีไยวชำญทีไป็นประยชน์ตอกำรท ำงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด 

3.3 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง  พืไอ฿หຌกิด
ประยชน์ละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำกหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง อกชน ขຌำรำชกำร ลูกจຌำง พนักงำน

จຌำง หรือจຌำหนຌำทีไของรัฐ หรือประชำชนทัไวเป กีไยวกับกำรศึกษำตอ กำรฝຄกอบรม ดูงำน ละลกปลีไยน
ควำมรูຌ ควำมชีไยวชำญ พืไอประยชน์ตอกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

4.2 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำกหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง องค์กรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
กีไยวกับหลักกณฑ์ฉพำะทำงหรือทคนิควิธี฿หม โ พืไอ฿หຌกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล฿นองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละป็นธรรม 

4.3 ฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌหรือนิทศงำน฿หຌกขຌำรำชกำร ลูกจຌำง พนักงำนจຌำง
หรือจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำน  พรຌอมทัๅงผยพรควำมรูຌ฿นองค์กร พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จละสำมำรถ
ปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌองสมบูรณ์ละมีประสิทธิภำพ 

4.4 บริหำรจัดกำร ละควบคุมดูลกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศ฿นงำน
บริหำรทรัพยำกรบุคคล พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน ละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำ
ก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ ละมำตรกำรตำงโ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักทรัพยำกรบุคคล ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ดย

ปฏิบัติงำนดຌำนทรัพยำกรบุคคล หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอย
กวำ โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนทรัพยำกรบุคคล หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

 



 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริของ 

พระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว     ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 4 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 4 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 3 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล    ระดับ 5 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรพัฒนำบุคลำกร     ระดับ 5 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 4 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 4 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 4 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 3 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 

 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     วิครำะห์นยบำยละผน 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนกีไยวกับกำรวิครำะห์นยบำยละผน ละ
งำนวิจัยจรำจร ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรศึกษำ วิครำะห์ วิจั ย ประสำนผน ประมวลผน  
พิจำรณำ สนอนะ พืไอประกอบกำรก ำหนดนยบำย จัดท ำผนหรือครงกำร ติดตำมประมินผลกำร
ด ำนินงำนตำมผนละครงกำรตำง โ ละจัดท ำอกสำรรำยงำนตำง โ ทำงดຌำนกำรจรำจร ซึไงอำจป็น
นยบำย ผนงำน ละครงกำรทำงศรษฐกิจ สังคม กำรมือง กำรบริหำร กำรคมนำคมขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน ละครงกำรระดับจังหวัด หรือระดับประทศ ลຌวตกรณี ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักวิครำะห์นยบำยละผน  ระดับปฏิบัติกำร 
   นักวิครำะห์นยบำยละผน  ระดับช ำนำญกำร 
   นักวิครำะห์นยบำยละผน  ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักวิครำะห์นยบำยละผน  ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิครำะห์นยบำยละผน 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิครำะห์นยบำยละผน 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนดຌำนวิครำะห์นยบำยละผนหรือดຌำนวิจัยจรำจร  ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ 
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 รวบรวม วิครำะห์ ละประมวลนยบำยของรัฐบำล กระทรวง กรม ละ

สถำนกำรณ์ศรษฐกิจกำรมือง ละสังคม พืไอน ำมำสรุปสนอประกอบกำรก ำหนดนยบำยละป้ำหมำยของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือนยบำย ผนงำน ละครงกำรทำงศรษฐกิจ สังคม กำรมือง กำรบริหำร 

1.2 รวบรวมขຌอมูล ละศึกษำวิครำะห์บืๅองตຌน กีไยวกับภำรกิจหลักละผนกลยุทธ์
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือทิศทำงกำรพัฒนำศรษฐกิจ สังคม กำรมือง พืไอวำงผนก ำหนดผนกำร
ปฏิบัติงำนหรือครงกำร฿หຌสำมำรถบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

1.3 วิครำะห์นยบำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  หรือนยบำย ผนงำน ละ
ครงกำรทำงศรษฐกิจ สังคม กำรมือง กำรบริหำร  ละสนอขຌอคิดหใน พืไอชวยจัดท ำผนยุทธศำสตร์ 
ผนพัฒนำ ใ ปี ผนกำรปฏิบัติงำน ผนงำน ครงกำร หรือ กิจกรรมเดຌตำมวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌ 

1.4 ส ำรวจ รวบรวม ละประมวลผลขຌอมูลกำรด ำนินงำนละประดในปัญหำทำง
ศรษฐกิจ กำรมือง ละสังคม พืไอป็นขຌอมูลส ำหรับกำรจัดท ำผนงำน หรือก ำหนดยุทธศำสตร์ 

1.5 ศึกษำวิครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหวำงยุทธศำสตร์ละนยบำยของ รัฐบำล ละ
สวนรำชกำรตำงโ พืไอประกอบกำรสนอนะนวทำงกำรประสำนผลักดันยุทธศำสตร์ละนยบำย ตลอดจน
กำรติดตำมประมินผล฿หຌสอดคลຌองเป฿นนวทำงดียวกัน 

1.6 ประสำนละรวบรวมขຌอมูลทีไจ ำป็นตำงโ พืไอประกอบกำรจัดท ำกระบวนงำน
ของกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) ละครืไองมือวิครำะห์ระดับควำมส ำรใจของกำร
ด ำนินงำนจำกกำร฿ชຌจำยงบประมำณ (Performance Assessment Rating Tool-PART) 

1.7 ประสำนละรวบรวมขຌอมูลจำกหนวยงำนตำงโ ทัๅง฿นละนอกองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน พืไอน ำเปจัดท ำผนทีไยุทธศำสตร์ ิStrategy Map) หรือตัวชีๅวัดขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.8 ศึกษำ ส ำรวจ รวบรวมสถิติขຌอมูล ตรวจสอบ วิ ครำะห์  วิจัยละจัดท ำ
อกสำรรำยงำนตำง โ ทำงดຌำนกำรจรำจร ละดຌำนอืไน โ ทีไกีไยวขຌองสัมพันธ์กับกำรจรำจร พืไอน ำมำประกอบ
฿นกำรวำงผนละด ำนินกำรกຌปัญหำ หรือปรับปรุงกำรจรำจร 

1.9 ชวยด ำนินกำรส ำรวจ ค ำนวณครงสรຌำง ละประมำณรำคำคำกอสรຌำงซอมซม 
รืๅอยຌำย สิไงอ ำนวยควำมสะดวก฿นระบบขนสงสำธำรณะทำงบก รวมทัๅงประมำณกำรผลกระทบทีไจะกิดขึๅนจำก
กำรกอสรຌำงนัๅน พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับงบประมำณทีไเดຌรับละจัดหำนวทำง฿นกำรบรรทำปัญหำทีไอำจกิดขึๅน 
 



 
1.10 ชวยตรวจสอบสัญญำของผูຌรับหมำอกชน฿นกำรกอสรຌำง ซอมซม ปรับปรุง    

รืๅอถอนสิไงกอสรຌำงทำงดຌำนกำรจรำจรทัๅงทำงบกละทำงนๅ ำ พืไอ฿หຌถูกตຌองตำมกฎหมำยทีไก ำหนดเวຌอยำง
ปรง฿สละป็นธรรม 

1.11 ชวยพัฒนำระบบจรำจร รวมศึกษำหำขຌอมูลกีไยวกับสຌนทำงจรำจร พืไอน ำเป฿ชຌ
ป็นขຌอมูล฿นกำรจัดระบียบจรำจร 

1.12 ประสำนงำน รวบรวมละประมวลผลขຌอมูลทัๅงจำกผลกำรด ำนินงำนทีไผำนมำ 
จำกสภำวะภำยนอก จำกนยบำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละจำกหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอจัดท ำ
ผนยุทธศำสตร์ละผนพัฒนำ 3 ปีละผนปฏิบัติกำรประจ ำปีขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไหมำะสม
ละป็นประยชน์สูงสุดตอพืๅนทีไ 

2. ดຌานการวางผน 
2.1 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบ รวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำน

หรือครงกำร พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 
2.2 วำงผนละรวมด ำนินกำร฿นคณะกรรมกำร฿นระดับชุมชน องค์กร ละกลุม

จังหวัด฿นครงกำรของหนวยงำนพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมวัตถุประสงค์ 
2.3 วำงผนกำรด ำนินงำนกำรจัดท ำรำงขຌอบัญญัติงบประมำฯรำยจำยประจ ำปี 

3. ดຌานการประสานงาน 

3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน  พืไอ฿หຌ
กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ
กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 รวบรวมขຌอมูล พืไอผยพรละถำยทอดองค์ควำมรูຌทีไกีไยวกับกำรจัดท ำผนงำน

ครงกำร 
4.2 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจงรืไองตำงโ กีไยวกับงำนนยบำยละ

ผนหรืองำนกำรจรำจร พืไอกຌปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน 
4.3 จัดกใบขຌอมูลตำงโ ทีไ กีไยวขຌองกับงำนคຌนควຌำวิจัยดຌำนกำรจรำจร พืไอป็น

ประยชน์ตอกำรคຌนควຌำวิจัยละ฿หຌบริกำรขຌอมูลกับประชำชน หนวยงำนหรือสวนรำชกำรอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
สังคมศำสตร์ กำรวำงผน วิจัยทำงสังคมศำสตร์ รัฐศำสตร์ ศรษฐศำสตร์ บริหำร สถิติ สังคมวิทยำ 
ประชำกรศำสตร์  คณิตศำสตร์ละสถิติ สังคมศำสตร์ละพฤติกรรมศำสตร์  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ 
ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ     

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
สังคมศำสตร์ กำรวำงผน วิจัยทำงสังคมศำสตร์ รัฐศำสตร์ ศรษฐศำสตร์ บริหำร สถิติ  สังคมวิทยำ 
ประชำกรศำสตร์ คณิตศำสตร์ละสถิติ สังคมศำสตร์ละพฤติกรรมศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ    
 



  
3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง

สังคมศำสตร์ กำรวำงผน วิจัยทำงสังคมศำสตร์ รัฐศำสตร์ ศรษฐศำสตร์ บริหำร สถิติ สังคมวิทยำ 
ประชำกรศำสตร์ คณิตศำสตร์ละสถิติ สังคมศำสตร์ละพฤติกรรมศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ     
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมประมินผล    ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 1 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิครำะห์นยบำยละผน 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิครำะห์นยบำยละผน 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำนวิครำะห์นยบำยละผน
หรืองำนวิจัยจรำจร ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำนวิครำะห์นยบำยละผนหรือดຌำนวิจัยจรำจร  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือ
กຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำม ทีไเดຌรับมอบหมำย  
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย ละประมวลนยบำยของรัฐบำล กระทรวง กรม จังหวัด

ละสถำนกำรณ์ศรษฐกิจ กำรมือง ละสังคมของประทศ พืไอวำงผนประกอบกำรก ำหนดนยบำย ละ
ป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือนยบำย ผนงำน ละครงกำรทำงศรษฐกิจ สังคม กำรมือง 
กำรบริหำร หรือควำมมัไนคง 

1.2 ศึกษำวิครำะห์ภำรกิจหลักละผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือ
ทิศทำงกำรพัฒนำศรษฐกิจ สังคม กำรมือง พืไอวำงผนก ำหนดนยบำย ผนงำน ผนงบประมำณ หรือ
ครงกำร฿หຌบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌละกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด      

1.3 ประมวลละวิครำะห์นยบำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  หรือนยบำย 
ผนงำน ละครงกำรทำงศรษฐกิจ สังคม กำรมือง หรือควำมมัไนคง พืไอชวยจัดท ำผนยุทธศำสตร์ 
ผนพัฒนำ  ใ ปี ผนกำรปฏิบัติงำน ผนงำน ครงกำร หรือ กิจกรรมเดຌตำมวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌ 

1.4 ศึกษำวิครำะห์ วิจัย คຌนควຌำทำงวิชำกำร ละพัฒนำระบบขຌอมูล พืไอชวยก ำหนด
นยบำย ผนงำน ครงกำรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน   

1.5 วิครำะห์ กลัไนกรอง ละจัดล ำดับควำมส ำคัญของผนงำน ครงกำร ตลอดจนประดใน
นยบำย ละมำตรกำรตำง โ พืไอ฿หຌกำรด ำนินกำรตำมผนงำน ครงกำรมีประสิทธิภำพละประสิทธิผลยิไงขึๅน   

1.6 ติดตำมประมินผลกำรพัฒนำละกำรบริหำรจัดกำร ละกำรปฏิบัติกำรของ
องค์กรทัๅงภำครัฐละอกชน฿นทุกระดับพืๅนทีไ ละทุกระดับชุมชน รวมทัๅงผนงำนครงกำรทีไกีไยวขຌองกับ กำร
พัฒนำศรษฐกิจละสังคม พืไอ฿หຌกำรด ำนินกำรป็นเปตำมป้ำหมำยละนยบำยทีไก ำหนด   

1.7 ด ำนินกำรส ำรวจ ค ำนวณครงสรຌำง ละประมำณรำคำคำกอสรຌำงซอมซม     
รืๅอยຌำย สิไงอ ำนวยควำมสะดวก฿นระบบขนสงสำธำรณะทำงบก รวมทัๅงประมำณกำรผลกระทบทีไจะกิดขึๅนจำก
กำรกอสรຌำงนัๅน พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับงบประมำณทีไเดຌรับละจัดหำนวทำง฿นกำรบรรทำปัญหำทีไอำจกิดขึๅน 

1.8 ตรวจสอบสัญญำของผูຌรับหมำอกชน฿นกำรกอสรຌำง ซอมซม ปรับปรุง รืๅอถอน
สิไงกอสรຌำงทำงดຌำนกำรจรำจรทัๅงทำงบกละทำงนๅ ำ พืไอ฿หຌถูกตຌองตำมกฎหมำยทีไก ำหนดเวຌอยำงปรง฿สละ
ป็นธรรม 



 
1.9 ศึกษำ คຌนควຌำ วิจัย ดຌำนกำรวิจัยจรำจรทีไซับซຌอนละตຌอง฿ชຌควำมช ำนำญพืไอ฿หຌ

สำมำรถผลิตผลงำนทีไมีคุณภำพ ละสำมำรถน ำเป฿ชຌ฿นกำรก ำหนดนยบำยตำงโ เดຌ 
1.10 ศึกษำ วิครำะห์ ละสรุปขຌอมูลทัๅงจำกผลกำรด ำนินงำนทีไผำนมำ จำกสภำวะ

ภำยนอก จำกนยบำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละจำกหนวยงำนทีไ กีไยวขຌอง พืไอจัดท ำผน
ยุทธศำสตร์ละผนพัฒนำ 3 ปีละผนปฏิบัติกำรประจ ำปีขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไหมำะสมละ
ป็นประยชน์สูงสุดตอพืๅนทีไ 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำน
ระดับส ำนักหรือกอง ละกຌปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์
ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน

ทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจง ฿นรืไองกีไยวกับงำนวิครำะห์นยบำยละ

ผน ฿นระดับทีไซับซຌอน หรืออ ำนวยกำรถำยทอดฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌก หนวยงำนรำชกำร อกชน 
หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูล ควำมรูຌตำง โ ละน ำเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

4.2 รวมก ำหนดนวทำงกำรจัดท ำระบบทคนลยีสำรสนทศละระบบฐำนขຌอมูล 
พืไอชวย฿นกำรประชำสัมพันธ์ขຌอมูลส ำหรับผูຌทีไสน฿จ 

4.3 ประมวลผลขຌอมูลกีไยวกับงำนของสวนรำชกำร พืไอ฿ชຌผยพรตอสำธำรณชน 
4.4 อ ำนวยกำร฿นกำรจัดกใบขຌอมูลตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนคຌนควຌำวิจัยดຌำนจรำจร 

พืไอป็นประยชน์ตอกำรคຌนควຌำวิจัยละ฿หຌบริกำรขຌอมูลประชำชน หนวยงำนหรือสวนรำชกำรอืไนโ ทีไ
กีไยวขຌอง 

4.5 พัฒนำระบบฐำนขຌอมูล พืไอวำงผนละผยพรดຌำนกำรจรำจรละกำรขนสงก
หนวยงำนหรือสวนรำชกำรทีไกีไยวขຌองหรือประชำชนผูຌสน฿จ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิครำะห์นยบำยละผน ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิครำะห์นยบำยละผนหรืองำนวิจัยจรำจร  หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนดมำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี  ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง
นักวิครำะห์นยบำยละผน  ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับ
ต ำหนงนักวิครำะห์นยบำยละผน ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ 
ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิครำะห์นยบำยละผนหรืองำนวิจัย
จรำจร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 



 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบ ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมประมินผล    ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 2 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

  

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิครำะห์นยบำยละผน 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิครำะห์นยบำยละผน 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นดຌำนวิครำะห์นยบำย
ละผนหรือดຌำนวิจัยจรำจร ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นดຌำนวิครำะห์นยบำยละผนหรือดຌำนวิจัยจรำจร  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จ
หรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย ฿หຌค ำปรึกษำ กีไยวกับนยบำยของรัฐบำล กระทรวง กรม 

จังหวัดละสถำนกำรณ์ศรษฐกิจ กำรมือง ละสังคม พืไอวำงผนประกอบกำรก ำหนดนยบำยละป้ำหมำย
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือนยบำย ผนงำน ละครงกำรทำงศรษฐกิจ สังคม กำรมือง กำร
บริหำร หรือควำมมัไนคง 

1.2 ศึกษำ วิครำะห์ภำรกิจหลักละผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน รวม
จัดท ำผนงำน ผนงบประมำณ หรือครงกำรของสวนรำชกำร หรือก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำศรษฐกิจ สังคม 
กำรมือง พืไอวำงผนก ำหนดนยบำย ผนงำน ผนงบประมำณ หรือครงกำร ฿หຌบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ
ละกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

1.3 วิครำะห์นยบำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือนยบำย ผนงำน ละ
ครงกำรทำงศรษฐกิจ สังคม กำรมือง หรือควำมมัไนคง พืไอจัดท ำผนยุทธศำสตร์ ผนพัฒนำ ใ ปี ผนกำร
ปฏิบัติงำน ผนงำน ครงกำร หรือกิจกรรมเดຌตำมวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.4 ศึกษำวิครำะห์ วิจัย คຌนควຌำทำงวิชำกำร ละพัฒนำระบบขຌอมูล พืไอก ำหนด
นยบำย ผนงำน ครงกำรของสวนรำชกำร 

1.5 วิครำะห์ประดในปัญหำกีไยวกับนยบำยละผน ประมินผลกำรด ำนินงำนตำม
นยบำย ผนงำน หรือครงกำร พืไอปรับปรุงผนงำน฿หຌมีคุณภำพดียิไงขึๅน ละป็นนวทำงพัฒนำปรับปรุง
กำรก ำหนดนยบำยละผนงำน฿นครัๅงตอเป 

1.6 ก ำหนดนวทำง ละควบคุมดูลกำรวิครำะห์ละสรุปขຌอมูลทัๅงจำกผลกำร
ด ำนินงำนทีไผำนมำ สภำวะภำยนอก ละจำกหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอริริไมละพัฒนำผนงำนหรือครงกำร
ชิงรุก฿นกำรพัฒนำทຌองทีไ฿นทำงศรษฐกิจ  สังคม  กำรมือง  กำรบริหำร  หรือควำมมัไนคงของประทศ หรือ
ทำงอืไนโ ตำมภำรกิจขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด 
 



 
1.7 ก ำหนดนวทำง ละควบคุมดูลกำรวิครำะห์ละสรุปขຌอมูลจำกหนวยงำนตำงโ 

ทัๅง฿นละนอกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอน ำเปจัดท ำผนทีไยุทธศำสตร์ ิStrategy Map) หรือตัวชีๅวัดของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.8 ก ำหนดนวทำง ละควบคุมดูลกำรวิครำะห์ละสรุปขຌอมูลทัๅงจำกผลกำร
ด ำนินงำนทีไผำนมำ สภำวะภำยนอก ละจำกหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอจัดท ำผนป้องกันละปรำบปรำมกำร
ทุจริตภำครัฐละผนป้องกันยำสพติด 

1.9 ก ำกับ ดูล กำรปฏิบัติงำนกีไยวกับกำรก ำหนดมำตรฐำน฿นกำร วิครำะห์ 
รวบรวม ละวิจัยทำงสถิติกีไยวกับสภำพกำรจรำจรทัๅงทำงบกละทำงนๅ ำตำมตละชวงวลำ฿นพืๅนทีไตำงโ พืไอ
น ำผลทีไเดຌมำ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำกຌเขปัญหำละวำงผนกำรด ำนินกำร฿นดຌำนตำงโ เดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพ 

1.10 ศึกษำ วิจัยรืไองควำมปลอดภัย฿นกำรจรำจร หรือทคนลยี฿หมโ ดຌำนจรำจร 
พืไอน ำมำวำงผนนยบำยดຌำนกำรจรำจร฿หຌมีประสิทธิภำพ 

1.11 พัฒนำละควบคุมคุณภำพของงำนวิจัย พืไอพัฒนำ฿หຌกำรคຌนควຌำมีคุณภำพป็นทีไ
ยอมรับสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของสังคมละป้ำหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน   

2. ดຌานการวางผน  
โ.แ วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือ

กอง มอบหมำยงำน กຌปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผล  พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละ
ผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

โ.โ วำงผนงำน ขัๅนตอน นวทำงกำรด ำนินงำนละก ำหนดมำตรฐำนกำรจัดท ำผนงำน
ประภทตำงโ ละงบประมำณของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน ละสอดคลຌองตำม
ป้ำหมำยละนยบำยทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

 

3. ดຌานการประสานงาน 

3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกัน฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ
หนวยงำนอืไน฿นระดับส ำนักหรือกอง พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำง โ พืไอ฿หຌกิด
ประยชน์ละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจง ฿นรืไองกีไยวกับงำนวิครำะห์นยบำยละ

ผนหรืองำนวิจัยจรำจร฿นระดับทีไยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถำยทอดฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌก 
หนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูล ควำมรูຌตำงโ ละน ำเป฿ชຌ฿หຌกิด
ประยชน์สูงสุด 

4.2 ฝຄกอบรม ละ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำนกจຌำหนຌำระดับรองลงมำ 
พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติหนຌำทีไเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

4.3 ก ำหนดนวทำง฿นกำรจัดท ำระบบทคนลยีสำรสนทศ  พืไอชวย฿น กำร
ประชำสัมพันธ์ ขຌอมูลส ำหรับผูຌทีไสน฿จ 

4.4 ผยพรละสงสริม฿หຌสำธำรณะขຌำ฿จละทัศนคติทีไดีตอกำรท ำงำนละรวมมือ
กับสวนรำชกำร พืไอ฿หຌกำรจัดท ำผนงำน ครงกำร ละยุทธศำสตร์ชำติ ป็นเปตำมวัตถุประสงค์ทีไ ก ำหนดเวຌ 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิครำะห์นยบำยละผน ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิครำะห์นยบำยละผนหรืองำนวิจัยจรำจร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนด  มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. หรือ      
ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิครำะห์นยบำยละผนหรืองำนวิจัยจรำจร หรืองำนอืไนทีไ
กีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2. ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4. ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 3 
1.6. ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 4 
1.8. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมประมินผล    ระดับ 4 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 3 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิครำะห์นยบำยละผน 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิครำะห์นยบำยละผน 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน  ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นดຌำนวิครำะห์นยบำยละผนหรืองำนวิจัยจรำจร  ปฏิบัติงำนทีไตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง  ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ซึไง฿ชຌควำมรูຌ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นดຌำนวิครำะห์นยบำยละผนหรือดຌำนวิจัยจรำจร 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง  ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ฿หຌค ำปรึกษำ ละค ำนะน ำกำรก ำหนดนยบำย กลยุทธ์ หลักกณฑ์ ละ

ระบบงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนสำมำรถสนับสนุนละ
ตอบสนองควำมตຌองกำรของประชำชน฿นพืๅนทีไทัๅง฿นปัจจุบันละอนำคตเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.2 วินิจฉัยรืไองทีไมีขอบขตผลกระทบ฿นวงกวຌำง หรือมีควำมซับซຌอนของประดใน
ปัญหำตำมภำรกิจทีไของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของบุคลำกรสำมำรถบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนดเวຌ 

1.3 ก ำกับดูล ตรวจสอบ กีไยวกับนยบำย ผนงำน หรือครงกำรขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน หรือนยบำย ผนงำน ละครงกำรทำงศรษฐกิจ สังคม กำรมือง กำรบริหำร กำร
คมนำคมหรือควำมมัไนคง พืไอ฿หຌกำรจัดท ำนยบำยละกำรวำงผนกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

1.4 จัดท ำผนงำน ผนงบประมำณ หรือครงกำรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
ก ำหนดทศิทำง กำรพัฒนำศรษฐกิจ สังคม กำรมือง กำรคมนำคม พืไอวำงผนก ำหนดนยบำย ผนงำน ผน
งบประมำณ หรือครงกำร ฿หຌบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌละกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

1.5 ฿หຌค ำปรึกษำ ละค ำนะน ำกีไยวกับนยบำย ผนงำน หรือครงกำร ขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน หรือนยบำย ผนยุทธศำสตร์ ผนพัฒนำ ใ ปีผนงำน ละครงกำรทำงศรษฐกิจ 
สังคม กำรมือง กำรบริหำร กำรคมนำคม หรือควำมมัไนคง พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดละบรรลุ
ภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

1.6 ริริไมละพัฒนำผนงำนหรือครงกำรชิงรุก฿นกำรพัฒนำทຌองทีไ฿นทำงศรษฐกิจ  
สังคม  กำรมือง  กำรบริหำร  หรือควำมมัไนคงของประทศ หรือทำงอืไนโ ตำมภำรกิจขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนทีไสังกัดดยอำจป็นครงกำรระดับทຌองถิไน ระดับชำติ ระดับกระทรวง หรือระดับจังหวัด พืไอ฿ชຌป็น
นวทำง฿นกำรด ำนินงำนตำมวัตถุประสงค์ละป้ำหมำยทีไก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  



 
1.7 สนอนะระบบละวิธีกำรติดตำมประมินผลกำรวำงผนงำน  ครงกำร หรือ

กิจกรรม พืไอ฿หຌจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำสำมำรถสรุปละประมินผลกำรด ำนินงำนเดຌ 
1.8 ศึกษำ คຌนควຌำ วิจัย หำนวทำง฿นกำรพัฒนำขຌอมูล฿นระดับมหภำค พืไอน ำเป

ประกอบกำรจัดท ำผนงำน ครงกำร ยุทธศำสตร์   
1.9 ศึกษำวิ ครำะห์ปั จจัยดຌ ำน ศรษฐกิจละสังคมของจังหวัดละประทศ          

พืไอก ำหนด ทิศทำงยุทธศำสตร์ ละนวทำงกำรพัฒนำศรษฐกิจ สังคม กำรมือง ละผนงำนครงกำร 
1.10 ประยุกต์฿ชຌนวทำงปฏิบัติทีไเดຌรับกำรยอมรับ฿นระดับสำกล (Best Practices) ฿น

กำรก ำหนดกลเก กระบวนกำร หรือมำตรกำรกำรปฏิบัติงำนดຌำนนยบำยละผน หรือดຌำนวิจัยกำรจรำจร 
พืไอมำปรับ฿ชຌ฿นกำรพัฒนำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไรับผิดชอบ 

1.11 ก ำกับดูล ควบคุมงำน กำรบริหำรผนงำน รวมถึงกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน 
พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปตำมผนทีไวำงเวຌ 

1.12 วิครำะห์ กลัไนกรอง ละจัดล ำดับควำมส ำคัญของผนงำน ครงกำร ตลอดจน
ประดในนยบำย พืไอประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร ละคณะท ำงำน 

2. ดຌานการวางผน  
โ.แ วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน ครงกำร

฿นระดับกลยุทธ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน มอบหมำยงำน กຌปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนติดตำม ประมินผล 
พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

โ.โ คำดกำรณ์ละวำงระบบ ผนยุทธศำสตร์ ละผนปฏิบัติงำน฿นภำพรวมของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอป็นนวทำงหรือทิศทำง฿นกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนละองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไนทีไกีไยวขຌอง฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

โ.ใ สรຌำงสรรค์ละบริหำรครงกำรทำงวิชำกำรทีไมีควำมซับซຌอนละสงผลกระทบตอ
กำรวำงนยบำยหรือผนงำน฿นระดับทຌองถิไน พืไอ฿หຌเดຌองค์ควำมรูຌทีไทันสมัยละ นำชืไอถือเปก ำหนดนยบำย 
มำตรกำร ขຌอบังคับ มำตรฐำนหรือนวทำงตำงโ ทีไมีคุณภำพละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำง โ กับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำว พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในละค ำนะน ำ กหนวยงำนระดับกองหรือส ำนัก รวมทัๅงทีไประชุม 

ทัๅง฿นละตำงประทศ พืไอ฿หຌกิดประยชน์ละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
3.3 ท ำหนຌำทีไป็นตัวทนขององค์กร฿นกำรประชุม จรจำละกำรสัมมนำตำงโ ทีไจัด

ขึๅน฿นระดับประทศละระหวำงประทศพืไอลกปลีไยนควำมรูຌควำมคิดหในรวมกัน  
 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 อ ำนวยกำรดຌำนกำรประชำสัมพันธ์ ละกำรชีๅจงนวทำงปฏิบัติ฿หຌกับหนวยงำน 

ทัๅงภำย฿นละภำยนอก พืไอ฿หຌจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำสำมำรถปฏิบัติงำนตำมนยบำยละป้ำหมำยทีไ วำงเวຌ
อยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด   

4.2 ฝຄกอบรม ถำยทอด ละ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ฿นกำรปฏิบัติงำนกจຌำหนຌำระดับ
รองลงมำ พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติหนຌำทีไเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

4.3 ก ำหนดนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไ
กีไยวกับงำนกำรจัดกำรงำนนยบำย ผนละกำรงบประมำณ พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของ
หนวยงำนละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำงโ 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิครำะห์นยบำยละผน ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนวิครำะห์นยบำยละผนหรือดຌำนวิจัยจรำจร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ   
ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิครำะห์นยบำยละผนหรือดຌำนวิจัยจรำจร หรืองำนอืไนทีไ
กีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 3 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 5 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมประมินผล    ระดับ 5 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 4 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 4 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 4 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำละด ำนินกำรชิงรุก   ระดับ 3 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     จัดกำรงำนทะบียนละบัตร 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนกำรทะบียนละบัตรประจ ำตัวประชำชน ซึไงมี
ลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรพิจำรณำ ท ำควำมหใน สรุปรำยงำน สนอนะ ละปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย  
ระบียบละค ำสัไงกีไยวกับรืไองกำรอนุญำต กำรจดละจัดท ำทะบียนตำง โ กำรจัดท ำบัตรประจ ำตัว
ประชำชน ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักจัดกำรงำนทะบียนละบัตร  ระดับปฏิบัติกำร 
   นักจัดกำรงำนทะบียนละบัตร  ระดับช ำนำญกำร 
   นักจัดกำรงำนทะบียนละบัตร  ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักจัดกำรงำนทะบียนละบัตร  ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    จัดกำรงำนทะบียนละบัตร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักจัดกำรงำนทะบียนละบัตร 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนดຌำนทะบียนละบัตร ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 จัดวำงผนกำรปฏิบัติงำน฿หຌบริกำรประชำชน฿นดຌำนงำนทะบียนรำษฎร์ละบัตร

ประจ ำตัวประชำชนตำงโ พืไอวำงผน฿หຌกำรด ำนินกำรป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
1.2 พิจำรณำท ำควำมหใน สรุปรำยงำน สนอนะละด ำนินกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  

ระบียบละค ำสัไงกีไยวกับกำรปฏิบัติงำนทะบียนละงำนบัตรประจ ำตัวประชำชน ชน กำรจัดทะบียนรำษฎร  
ทะบียนบຌำน ทะบียนคนกิด ทะบียนคนตำย กำรรับจຌงยຌำยทีไอยูอำศัยป็นตຌน พืไอ฿หຌกำรบริกำรประชำชน
ป็นเปอยำงรวดรใวละถูกตຌองตำมกฎหมำย 

1.3 พิจำรณำ อนุมัติกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไทะบียนตำมกฎหมำยหรือระบียบทีไ
กีไยวขຌองพืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละประสิทธิผลกประชำชนสูงสุด 

1.4 ประสำนงำนละจัดท ำกิจกรรมกำรลือกตัๅงทีไกีไยวขຌองทัๅงระดับประทศ หรือระดับ
ทຌองถิไน ชน กำรจัดท ำทะบียนผูຌมีสิทธิลือกตัๅง กำรจัดท ำบัญชีรำยชืไอผูຌมีสิทธิลือกตัๅง  ป็นตຌน พืไอ฿หຌกำร
ลือกตัๅงประสบควำมส ำรใจตำมป้ำหมำยละวัตถุประสงค์ทีไก ำหนดเวຌ 

1.5 ตรวจสอบกีไยวกับครุภัณฑ์ละวัสดุส ำนักงำน พืไอตรียมควำมพรຌอม ละอ ำนวย
ควำมสะดวกตอกำรปฏิบัติงำนทะบียนละบัตรประชำชนตำงโ 

1.6 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ           
ทีไกีไยวขຌองกับงำนทะบียน  พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบ รวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำน หรือ
ครงกำร พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด  

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน  พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล  ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำน      

ทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 
 



 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำละชีๅจงกีไยวกับงำนบริกำรกีไยวกับกำรทะบียนรำษฎร์ 

บัตรประชำชนหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองทีไตนมีควำมรับผิดชอบ฿นระดับบืๅองตຌนกประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จ
เดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำงโ ทีไป็นประยชน์ 

4.2 จัดกใบขຌอมูลบืๅองตຌน  ท ำสถิติ  ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบ
สำรสนทศทีไกีไยวกับงำนทะบียนตำงโ พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน ละ฿ชຌ
ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำงโ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
รัฐศำสตร์  รัฐประศำสนศำสตร์  กฎหมำย บริหำรธุรกิจ คอมพิวตอร์  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ     

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
รัฐศำสตร์  รัฐประศำสนศำสตร์  กฎหมำย บริหำรธุรกิจ คอมพิวตอร์  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ     

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
รัฐศำสตร์  รัฐประศำสนศำสตร์  กฎหมำย บริหำรธุรกิจ คอมพิวตอร์  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ     
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 1 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.8 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 

 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    จัดกำรงำนทะบียนละบัตร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักจัดกำรงำนทะบียนละบัตร 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำนทะบียนละบัตร
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ  

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำนทะบียนละบัตร ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำน
อืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ควบคุม ตรวจสอบ สรุปรำยงำน สนอนะละด ำนินกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  

ระบียบละค ำสัไงกีไยวกับกำรปฏิบัติงำนทะบียนละงำนบัตรประจ ำตัวประชำชน ชน กำรจัดทะบียนรำษฎร  
ทะบียนบຌำน ทะบียนคนกิด ทะบียนคนตำย กำรรับจຌงยຌำยทีไอยูอำศัยป็นตຌน พืไอ฿หຌกำรบริกำรประชำชน
ป็นเปอยำงรวดรใวละถูกตຌองตำมกฎหมำย 

1.2 พิจำรณำ อนุมัติกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไทะบียนตำมกฎหมำยหรือระบียบทีไ
กีไยวขຌองพืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละประสิทธิผลกประชำชนสูงสุด 

1.3 วำงผนละจัดท ำกิจกรรมกำรลือกตัๅงทีไกีไยวขຌองทัๅงระดับประทศ หรือระดับ
ทຌองถิไน ชน กำรจัดท ำทะบียนผูຌมีสิทธิลือกตัๅง กำรจัดท ำบัญชีรำยชืไอผูຌมีสิทธิลือกตัๅง กำรลือกตัๅงสมำชิกสภำ
ละนำยกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ป็นตຌน พืไอ฿หຌกำรลือกตัๅงประสบควำมส ำรใจตำมป้ำหมำยละ
วัตถุประสงค์ทีไก ำหนดเวຌ  

1.4 วำงผนละตรวจสอบกีไยวกับครุภัณฑ์ละวัสดุส ำนักงำน พืไอตรียมควำมพรຌอม 
ละอ ำนวยควำมสะดวกตอกำรปฏิบัติงำนทะบียนรำษฎร์ละบัตรประชำชนตำงโ 

1.5 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำดຌำนกำรปฏิบัติงำนกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ ตอบปัญหำ
ละชีๅจงรืไองตำงโ ทีไกีไยวกับงำน฿นหนຌำทีไ ฿นประดในทีไมีควำมซับซຌอน พืไอสนับสนุ นกำรปฏิบัติงำนของ
จຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ 

1.6 วิครำะห์ปัญหำละ฿หຌค ำปรึกษำปัญหำทีไกิดขึๅน฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอจัดหำนว
ทำงกຌเขทีไหมำะสมละค ำนึงถึงบุคลำกรละผูຌรับบริกำรป็นส ำคัญ 

1.7 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ          
ทีไกีไยวขຌองกับงำนทะบียน ชน กำรบริหำรบบบใดสรใจ ป็นตຌน พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 
 
 
 



 

2. ดຌานการวางผน 
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของ

หนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 รวมวำงผนงำน ขัๅนตอน นวทำงกำรด ำนินงำนละก ำหนดมำตรฐำนระบบงำน
ทะบียนขององค์กรปกครองทຌองถิไน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน ละสอดคลຌองตำมป้ำหมำย
ละนยบำยทีไก ำหนดเวຌ 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน 

ทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำละชีๅจงกีไยวกับงำนบริกำรกีไยวกับกำรทะบียน   

บัตรประชำชนหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองทีไตนมีควำมรับผิดชอบ฿นระดับบืๅองตຌนกประชำชนทัไวเป  พืไอ฿หຌผูຌทีไ
สน฿จเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำงโ ทีไป็นประยชน์ 

4.2 จัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไกีไยวกับงำนทะบียนตำงโ พืไอ฿หຌ
สอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน ละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย  ผนงำน 
หลักกณฑ์ มำตรกำรตำงโ 

4.3 จัดท ำอกสำรวิชำกำร ต ำรำ คูมือทำงวิชำกำรจัดกำรงำนทะบียน พืไอป็นคูมือ
ประกอบกำรกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร฿นหนวยงำน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักจัดกำรงำนทะบียนละบัตร ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนจัดกำรงำนทะบียนละบัตรหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌว         
เมนຌอยกวำ 6 ปี ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี  ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักจัดกำรงำน
ทะบียนละบัตร ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง             
นักจัดกำรงำนทะบียนละบัตร ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ          
ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนจัดกำรงำนทะบียนละบัตร หรืองำนอืไนทีไ
กีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 
 
 
 
 
 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4   ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 2 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.8 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 3 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    จัดกำรงำนทะบียนละบัตร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นกัจัดกำรงำนทะบียนละบัตร 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   
  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ     
ผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นดຌำนทะบียนละ
บัตร ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 
  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นดຌำนทะบียนละบัตร ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ ทีไยำกมำก ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ควบคุมดูล ตรวจสอบ ประมินผล ละกຌปัญหำกำรด ำนินกำรตำมกฎหมำย 

ระบียบละค ำสัไงกีไยวกับกำรปฏิบัติงำนทะบียนละงำนบัตรประจ ำตัวประชำชน ชน กำรจัดทะบียนรำษฎร  
ทะบียนบຌำน ทะบียนคนกิด ทะบียนคนตำย กำรรับจຌงยຌำยทีไอยูอำศัยป็นตຌน พืไอ฿หຌกำรบริกำรประชำชน
ป็นเปอยำงรวดรใวละถูกตຌองตำมกฎหมำย 

1.2 พิจำรณำ อนุมัติกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไทะบียนตำมกฎหมำยหรือระบียบทีไ
กีไยวขຌองพืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละประสิทธิผลกประชำชนสูงสุด 

1.3 วำงผน วิครำะห์ ฿หຌค ำปรึกษำ กຌปัญหำ ละควบคุมดูลกิจกรรมกำรลือกตัๅง
ทัๅงหมดทีไกีไยวขຌองทัๅงระดับประทศ หรือระดับทຌองถิไนชน กำรจัดท ำทะบียนผูຌมีสิทธิลือกตัๅง กำรจัดท ำบัญชี
รำยชืไอผูຌมีสิทธิลือกตัๅง กำรลือกตัๅงสมำชิกสภำละนำยกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ป็นตຌน พืไอ฿หຌกำรลือกตัๅง
ประสบควำมส ำรใจตำมป้ำหมำยละวัตถุประสงค์ทีไก ำหนดเวຌ 

1.4 ฿หຌค ำปรึกษำละตรวจสอบกีไยวกับครุภัณฑ์ละวัสดุส ำนักงำน พืไอตรียมควำม
พรຌอม ละอ ำนวยควำมสะดวกตอกำรปฏิบัติงำนทะบียนรำษฎร์ละบัตรประชำชนตำงโ 

1.5 จัดท ำคูมือกำรปฏิบัติงำนดຌำนงำนทะบียน ละบัตรประจ ำตัวประชำชน พืไอ฿ชຌ
ป็นนวทำง฿นกำรปฏิบัติงำน฿หຌถูกตຌอง ละป็นเป฿นทิศทำงดียวกันทัๅงหนวยงำน 

1.6 พัฒนำละปรับปรุงระบบงำนดຌำนทะบียน ละบัตรประจ ำตัวประชำชน พืไอ฿หຌ
กิดควำมมัไน฿จวำระบบงำนทีไตัๅงเวຌสำมำรถสนับสนุนสวนงำนตำงโ เดຌอยำงมีประสิทธิภำพละสอดคลຌองกับควำม
ตຌองกำรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละสภำวกำรณ์ปัจจุบัน 

1.7 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

1.8 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ          
ทีไกีไยวขຌองกับงำนทะบียนชนกำรบริหำรบบบใดสรใจ ป็นตຌน พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 
 



 
2. ดຌานการวางผน  

2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือ
กอง มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผล พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 วำงผนงำน ขัๅนตอน นวทำงกำรด ำนินงำนละก ำหนดมำตรฐำนระบบงำน
ทะบียนของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน ละสอดคลຌองตำมป้ำหมำยละนยบำยทีไ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงโ พืไอป็น

ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
4. ดຌานการบริการ 

4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำละชีๅจงกีไยวกับงำนบริกำรกีไยวกับกำรทะบียน
รำษฎร์ บัตรประชำชนหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองทีไตนมีควำมรับผิดชอบ฿นระดับบืๅองตຌนกประชำชนทัไวเป  
พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำงโ ทีไป็นประยชน์ 

4.2 ก ำหนดนวทำง฿นกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไกีไยวกับงำน
ทะบียนตำงโ พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน ละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนด
นยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำงโ 

4.3 ก ำหนดนวทำงละจัดท ำอกสำรวิชำกำร ต ำรำ คูมือทำงวิชำกำรจัดกำรงำน
ทะบียน พืไอป็นคูมือประกอบกำรกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร฿นหนวยงำน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักจัดกำรงำนทะบียนละบัตร ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนจัดกำรงำนทะบียนละบัตร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดมำลຌว        
นຌอยกวำ ไ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด        
ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนจัดกำรงำนทะบียนละบัตร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 3 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 3 

 
 
 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 2 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.8 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 3 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    จัดกำรงำนทะบียนละบัตร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักจัดกำรงำนทะบียนละบัตร 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   
  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นงำนจัดกำรงำนทะบียนละบัตร ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ
ทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 
       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมชีไยวชำญ฿นงำนจัดกำรงำนทะบียนละบัตร ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกละซั บซຌอน
มำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย    
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ฿หຌค ำปรึกษำ ละค ำนะน ำกำรก ำหนดนยบำย กลยุทธ์ หลักกณฑ์ ละ

ระบบงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนสำมำรถสนับสนุนละ
ตอบสนองควำมตຌองกำรของประชำชน฿นพืๅนทีไทัๅง฿นปัจจุบันละอนำคตเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.2 วินิจฉัยรืไองทีไมีขอบขตผลกระทบ฿นวงกวຌำง หรือมีควำมซับซຌอนของประดใน
ปัญหำตำมภำรกิจทีไของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของบุคลำกรสำมำรถบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนดเวຌ 

1.3 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำกับดูล ตรวจสอบ ประมินผล ละกຌปัญหำกำรด ำนินกำรตำม
กฎหมำย ระบียบละค ำสัไงกีไยวกับกำรปฏิบัติงำนทะบียนละงำนบัตรประจ ำตัวประชำชน ชน กำรจัดทะบียน
รำษฎร  ทะบียนบຌำน ทะบียนคนกิด ทะบียนคนตำย กำรรับจຌงยຌำยทีไอยูอำศัยป็นตຌน พืไอ฿หຌกำรบริกำร
ประชำชนป็นเปอยำงรวดรใวละถูกตຌองตำมกฎหมำย 

1.4 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำกับ ดูล กำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไทะบียนตำมกฎหมำยหรือ
ระบียบทีไกีไยวขຌองพืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละประสิทธิผลกประชำชนสูงสุด 

1.5 ศึกษำ วิครำะห์ ฿หຌค ำปรึกษำ สนอนะ ละตรวจสอบกิจกรรมกำรลือกตัๅง
ระดับทຌองถิไน ชน กำรจัดท ำทะบียนผูຌมีสิทธิลือกตัๅง กำรจัดท ำบัญชีรำยชืไอผูຌมีสิทธิลือกตัๅง กำรลือกตัๅงสมำชิก
สภำละนำยกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ป็นตຌน พืไอ฿หຌกำรลือกตัๅงประสบควำมส ำรใจตำมป้ำหมำยละ
วัตถุประสงค์ทีไก ำหนดเวຌ 

1.6 ริริไมละพัฒนำผนงำนหรือครงกำรชิงรุก฿นกำรพัฒนำงำนทะบียน ละบัตร
ประจ ำตัวประชำชน พืไอ฿ชຌป็นนวทำง฿นกำรด ำนินงำนตำมวัตถุประสงค์ละป้ำหมำยทีไก ำหนดเวຌอยำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด  

1.7 ก ำกับดูลกีไยวกับครุภัณฑ์ละวัสดุส ำนักงำน พืไอตรียมควำมพรຌอม ละอ ำนวย
ควำมสะดวกตอกำรปฏิบัติงำนทะบียนรำษฎร์ละบัตรประชำชนตำงโ 

1.8 วำงกรอบนวทำงกำรจัดท ำคูมือกำรปฏิบัติงำนดຌำนงำนทะบียน ละบัตร
ประจ ำตัวประชำชน พืไอ฿ชຌป็นนวทำง฿นกำรปฏิบัติงำน฿หຌถูกตຌอง ละป็นเป฿นทิศทำงดียวกันทัๅงหนวยงำน 



 
1.9 ศึกษำ วิจัย ละ฿หຌค ำปรึกษำกำรพัฒนำละปรับปรุงระบบงำนดຌำนทะบียน งำน

บัตรประจ ำตัวประชำชน พืไอ฿หຌกิดควำมมัไน฿จวำระบบงำนทีไตัๅงเวຌสำมำรถสนับสนุนสวนงำนตำงโ เดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพละสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละสภำวกำรณ์ปัจจุบันพิจำรณำ 
อนุมัติกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไทะบียนตำมกฎหมำยหรือระบียบทีไกีไยวขຌองพืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำง
มีประสิทธิภำพละประสิทธิผลกประชำชนสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน  
โ.แ วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของ

หนวยงำนหรือสวนรำชกำร มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผล พืไอ฿หຌป็นเป
ตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

โ.โ คำดกำรณ์ละวำงระบบ ละผนปฏิบัติงำน฿นภำพรวมขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน พืไอป็นนวทำงหรือทิศทำง฿นกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโ  กับบุคคล หนวยงำนหรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จนຌมนຌำว พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับกองหรือส ำนัก รวมทัๅง฿นทีไประชุม

ตำงโ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ ตอบปัญหำละชีๅจงกีไยวกับงำนบริกำรกีไยวกับกำรทะบียน    

บัตรประชำชนหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองกประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำงโ ทีไป็น
ประยชน์ 

4.2 อ ำนวยกำรดຌำนกำรประชำสัมพันธ์ ละกำรชีๅจงนวทำงปฏิบัติ฿หຌกับหนวยงำน 
ทัๅงภำย฿นละภำยนอก พืไอ฿หຌจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำสำมำรถปฏิบัติงำนตำมนยบำยละป้ำหมำยทีไ วำงเวຌ
อยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด   

4.3 วำงนวทำง฿นกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไกีไยวกับงำนทะบียน
ตำงโ พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน ละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย 
ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำงโ 

4.4 ฝຄกอบรม ถำยทอด ละ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ฿นกำรปฏิบัติงำนกจຌำหนຌำระดับ
รองลงมำ พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติหนຌำทีไเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

4.5 ก ำหนดนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไ
กีไยวกับงำนกำรจัดกำรงำนนยบำย ผนละกำรงบประมำณ พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของ
หนวยงำนละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำงโ 
 
 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักจดักำรงำนทะบียนละบัตร ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร พิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนจัดกำรงำนทะบียนละบัตร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด
มำลຌวนຌอยกวำ โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด        
ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนจัดกำรงำนทะบียนละบัตร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 3 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 4 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 3 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 4 
2.8 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 4 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 4 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 4 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     นิติกำร 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ  ทีไปฏิบัติงำนทำงกฎหมำย  ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับกำรพิจำรณำ  วินิจฉัยปัญหำกฎหมำย  รำง  ละพิจำรณำตรวจรำงขຌอบัญญัติ  กฎ  ระบียบ  ละ
ขຌอบังคับทีไ กีไยวขຌอง  จัดท ำนิติกรรม  รวบรวมขຌอทใจจริง ละพยำนหลักฐำนพืไอด ำนินกำรทำงคดี         
กำรสอบสวน  ตรวจพิจำรณำด ำนินกำรกีไยวกับวินัยพนักงำนทศบำลละกำรรຌองทุกข์หรืออุทธรณ์ ละ
ปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌองซึไงต ำหนงตำง โ  หลำนีๅมีลักษณะทีไจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌมีควำมรูຌควำมช ำนำญ฿น
วิชำกำรทำงกฎหมำย 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นิติกร     ระดับปฏิบัติกำร 
   นิติกร     ระดับช ำนำญกำร 
   นิติกร     ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นิติกร     ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    นิติกำร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นิติกร 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนดຌำนนิติกำร ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย     
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 สนอควำมหในกผูຌบังคับบัญชำ฿นกำรตอบขຌอหำรือหรือวินิจฉัยปัญหำกฎหมำย

กีไยวกับระบียบของทำงรำชกำรทีไมีผลกระทบตอกำรด ำนินงำนของหนวยงำน  พืไอป็นขຌอมูลสนับสนุนกำร
พิจำรณำของผูຌบังคับบัญชำ 

1.2 ศึกษำ วิครำะห์ ละวิจัยพืไอปรับปรุงกฎหมำยละระบียบขຌอบัญญัติ ขຌอบังคับ 
ประกำศ หรือค ำสัไงตำงโ ทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌทันกับสถำนกำรณ์ละอ ำนวยควำมสะดวก฿นกำรท ำงำน ดย
พิจำรณำถึงควำมหมำะสมละป็นธรรมตอทุกฝຆำย 

1.3 ศึกษำขຌอมูล รวบรวม สวงหำขຌอทใจจริงละขຌอกฎหมำย สนอควำมหใน฿นกำร
ด ำนินกำรรืไอง฿ด โ ทีไกีไยวกับวินัยขຌำรำชกำร กำรรຌองทุกข์ กำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงกำรด ำนินกำร
฿ดโ ตำมกฎหมำยปกครองทีไกีไยวขຌองกับกำรบริหำรรำชกำร ละกำรด ำนินคดีของหนวยงำน 

1.4 ตรวจทำนควำมถูกตຌองของสัญญำ รำงประกำศ ค ำสัไง หรืออกสำรอืไนโ ทีไ
กีไยวขຌอง พืไอ฿หຌอกสำรมีควำมถูกตຌอง ครบถຌวน สมบูรณ์ละป็นเปตำมขຌอก ำหนด หลักกณฑ์ละกฎหมำย
ตำงโ 

1.5 ด ำนินกำรทำงคดีตำงโ ชน กำรสอบสวนขຌอทใจจริง กำรติดตำมหลักฐำน กำร
สืบพยำน ป็นตຌน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงยุติธรรม ถูกตຌอง ละปรง฿ส 

2. ดຌานการวางผน 
วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบ รวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำนหรือ

ครงกำร พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 

3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำน หนวยงำนหรือสวน
รำชกำรทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคล หนวยงำนหรือสวน
รำชกำรทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

3.3 ประสำนงำนดຌำนนิติกำรกับหนวยงำนอืไนโ ทีไ กีไยวขຌอง พืไอสนับสนุนกำร
ด ำนินงำนดຌำนนิติกำร฿หຌมีควำมสะดวก รียบรຌอย ละรำบรืไน 
 
 



 

4. ดຌานการบริการ 
 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำดຌำนกฎหมำยกบุคคลหรือหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง  พืไอสรຌำงควำม

ขຌำ฿จ฿นขຌอกฎหมำยทีไป็นปัญหำ ละ฿หຌควำมรูຌถึงขຌอกฎหมำยทีไกีไยวขຌองละป็นประยชน์กับกำรด ำนินงำน
ของบุคคลหรือหนวยงำนดังกลำว 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
นิติศำสตร์ กฎหมำย  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะ
ส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ     

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
นิติศำสตร์ กฎหมำย  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะ
ส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ     

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
นิติศำสตร์ กฎหมำย  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะ
ส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ     
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรชัญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 2 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.8 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 

 
 
 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    นติิกำร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นิติกร 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำนนิติกำร ปฏิบัติงำนทีไตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำนนิติกำร ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 พิจำรณำ ตีควำม ตอบขຌอหำรือ หรือวินิจฉัยปัญหำกฎหมำยกีไยวกับระบียบของ

ทำงรำชกำรทีไมีผลกระทบตอกำรด ำนินงำนของหนวยงำน พืไอหำทำงกຌเขทีไหมำะสมละป็นประยชน์กับ
หนวยงำน 

1.2 ศึกษำ วิครำะห์ ละวิจัยพืไอยกรำง กຌเขหรือปรับปรุง ระบียบ ขຌอบัญญัติ 
ขຌอบังคับ ประกำศ หรือค ำสัไงตำงโ พืไอ฿หຌกำรด ำนินกำรป็นเปดຌวยควำมรียบรຌอยละหมำะสม      

1.3 ติดตำมละประมินผลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระบียบ ทศบัญญัติ ขຌอบังคับ 
ประกำศ ละค ำสัไงตำงโ พืไอน ำขຌอมูลเปวิครำะห์ประกอบกำรพิจำรณำ ปรับปรุง กຌเข ระบียบ ขຌอบัญญัติ 
ขຌอบังคับ ประกำศละค ำสัไงตำงโ 

1.4 ศึกษำขຌอมูล รวบรวม สวงหำขຌอทใจจริงละขຌอกฎหมำย สนอควำมหใน฿นกำร
ด ำนินกำรรืไอง฿ด โ ทีไกีไยวกับวินัยขຌำรำชกำร กำรรຌองทุกข์ กำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงกำรด ำนินกำร
฿ดโ ตำมกฎหมำยปกครองทีไกีไยวขຌองกับกำรบริหำรรำชกำร  ละกำรด ำนินคดีของหนวยงำน พืไอ฿ชຌป็น
นวทำง฿นกำรปฏิบัติงำน ละสำมำรถด ำนินกำรเดຌอยำงถูกตຌอง   

1.5 ชวย฿หຌค ำปรึกษำ ตลอดจน฿หຌควำมรวมมือ฿นกำรกຌเขปัญหำตำงโ ทีไกิดขึๅนกับ
กำรปฏิบัติงำนของผูຌ ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌบรรลุผลส ำรใจละมี
ประสิทธิภำพ   

1.6 ควบคุม ละดูลกำรตรวจทำนควำมถูกตຌองของสัญญำ รำงประกำศ หรืออกสำร
อืไนโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนนิติกำร พืไอ฿หຌอกสำรมีควำมถูกตຌอง ครบถຌวน สมบูรณ์ละป็นเปตำมขຌอก ำหนด 
กฎหมำยตำงโ   

1.7 ควบคุม ละดูลกำรด ำนินกำรทำงคดีตำงโ ชน กำรสอบสวนขຌอทใจจริง กำร
ติดตำมหลักฐำน กำรสืบพยำน ป็นตຌน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงยุติธรรม ถูกตຌอง ละปรง฿ส 
 
 



 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำน 
ละกຌปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน

ทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ผยพรควำมรูຌดຌำนวิชำกำร หรือ จัดท ำคูมือปฏิบัติงำน

กีไยวกับกฎหมำยละระบียบทีไกีไยวขຌองกับหนวยงำน พืไอ฿หຌบุคลำกรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีควำม
ขຌำ฿จทีไถูกตຌองกีไยวกับกฎหมำยหรือระบียบดังกลำว ละสำมำรถด ำนินกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ
ละรวดรใวละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

4.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน
ทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4.3 ป็นวิทยำกร฿หຌควำมรูຌทำงดຌำนกฎหมำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัด
กหนวยงำนทีไกีไยวขຌองหรือ฿นครงกำรตำงโ พืไอสนับสนุน฿หຌหนวยงำนหรือบุคคลทีไกีไยวขຌองขຌำ฿จ฿น
กฎหมำยทีไกีไยวขຌองกับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมำกขึๅน ละสำมำรถน ำเปป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌ 

4.4 จัดกใบขຌอมูล ท ำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไ
กีไยวกับงำนนิติกำร พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละ฿ชຌประกอบกำร
พิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ ละมำตรกำรตำงโ 
 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนิติกร ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนนิติกำร หรืองำนอืไนทีไ กีไยวขຌอง ตำมทีไ  ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดมำลຌวเมนຌอยกวำ  6 ปี 
ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี  ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนิติกร ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 
ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนิติกร ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรง
ต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำน    
นิติกำร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

 

 

 

 

 

 



 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 3 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.8 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 3 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2  
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    นิติกำร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นิติกร 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   
  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นดຌำนนิติกำร ปฏิบัติงำนทีไ
ตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 
       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นดຌำนนิติกำร ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำน
อืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 สนอนะละชีๅนวทำง฿นกำรตอบขຌอหำรือ  หรือวินิจฉัยปัญหำกฎหมำยทีไ

กีไยวกับระบียบของทำงรำชกำรทีไมีผลกระทบตอกำรด ำนินงำนของหนวยงำน พืไอชวย฿หຌกำรวินิจฉัยหรือกำร
กຌปัญหำนัๅนโ มีควำมถูกตຌองละกิดประยชน์สูงสุดกทำงรำชกำร 

1.2 ตรวจสอบละสนอนะรำยละอียด฿นกำรสนอขอปรับปรุงระบียบ ขຌอบัญญัติ 
ขຌอบังคับ ประกำศ หรือค ำสัไง พืไอพิจำรณำควำมหมำะสมถูกตຌองละป็นธรรมตอทุกฝຆำย 

1.3 ติดตำมละประมินผลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  ระบียบ ทศบัญญัติ ละ
ขຌอบังคับ ประกำศละค ำสัไงตำงโ พืไอน ำขຌอมูลเปวิครำะห์ประกอบกำรพิจำรณำ  ปรับปรุง กຌเขระบียบ 
ขຌอบัญญัติ ขຌอบังคับ ประกำศ หรือค ำสัไงตำงโ 

1.4 ศึกษำขຌอมูล รวบรวม สวงหำขຌอทใจจริงละขຌอกฎหมำย สนอควำมหใน฿นกำร
ด ำนินกำรรืไอง฿ด โ ทีไกีไยวกับวินัยขຌำรำชกำร กำรรຌองทุกข์ กำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงกำรด ำนินกำร
฿ดโ ตำมกฎหมำยปกครองทีไกีไยวขຌองกับกำรบริหำรรำชกำร ละกำรด ำนินคดีของหนวยงำน พืไอ฿ชຌป็น
นวทำง฿นกำรปฏิบัติงำน ละสำมำรถด ำนินกำรเดຌอยำงถูกตຌอง 

1.5 ควบคุมดูลกำรปฏิบัติงำนของ฿ตຌบังคับบัญชำ รวมทัๅงตรวจสอบละวิครำะห์
รำยงำนของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอตรวจสอบควำมถูกตຌองหมำะสมละน ำสนอตอผูຌบังคับบัญชำตำมล ำดับหรือ
คณะกรรมกำรหรือคณะบุคคลทีไกีไยวขຌอง฿หຌรับทรำบละพิจำรณำ 

1.6 ควบคุม ติดตำม ละตรวจทำนควำมถูกตຌองของสัญญำ รำงประกำศ หรืออกสำร
อืไนโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนนิติกำร พืไอ฿หຌอกสำรมีควำมถูกตຌอง ครบถຌวน สมบูรณ์ละป็นเปตำมขຌอก ำหนด 
กฎหมำยตำงโ   

1.7 ฿หຌค ำปรึกษำ ตลอดจน฿หຌควำมรวมมือ฿นกำรกຌเขปัญหำตำงโ ทีไกิดขึๅนกับกำร
ปฏิบัติงำนของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌบรรลุผลส ำรใจละมีประสิทธิภำพ 

1.8 รำง กຌเข ปรับปรุง ละพัฒนำ ระบียบ ขຌอบัญญัติ ขຌอบังคับ ประกำศ หรือ
ค ำสัไง ตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌมี ระบียบ ขຌอบัญญัติ ขຌอบังคับ ประกำศ หรือค ำสัไงตำงโ ขององค์กรทีไทันสมัย 
ชัดจน สอดคลຌองกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันละนยบำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  



 
 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนัก หรือ

กอง มอบหมำยงำน กຌปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผล  พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละ
ผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 พัฒนำละปรับปรุงกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไกีไยวกับงำน    
นิติกำร พืไอ฿หຌมีควำมทันสมัย ป็นปัจจุบัน ละสำมำรถสนับสนุนภำรกิจดຌำนนิติกำรขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกัน฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับส ำนักหรือกอง พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงโ พืไอ฿หຌกิด

ประยชน์ละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
ไ.แ สงสริม สนับสนุนละ฿หຌควำมรวมมือ฿นกำร฿หຌควำมรูຌทำงกฎหมำย กำรผลิตคูมือ

หรืออกสำร ตลอดจนกำรจัดอบรมหรือสัมมนำกีไยวกับกฎหมำย พืไอชวย฿หຌกำรผยพรประชำสัมพันธ์ละ
สรຌำงควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จกีไยวกับกฎหมำยป็นเปอยำงทัไวถึงละป็นประยชน์กขຌำรำชกำรละประชำชน 

ไ.โ ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจงกีไยวกับงำนนิติกำรทีไตนมีควำมรับผิดชอบก 
หนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทีไสน฿จทัไวเป พืไอ฿หຌเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำงโ ทีไป็นประยชน์ 
ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติจริงเดຌอยำงถูกตຌอง 

ไ.ใ พัฒนำ ละปรับปรุงกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไกีไยวกับงำนนิติ
กำร พืไอ฿หຌมีควำมทันสมัย ป็นปัจจุบัน ละสำมำรถสนับสนุนภำรกิจดຌำนนิติกำรของหนวยงำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพ 

ไ.ไ จัดท ำอกสำรวิชำกำร ต ำรำ ละคูมือทำงนิติกำร พืไอประกอบกำรรียนกำรสอน 
ละกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทีไกีไยวขຌอง  

 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนิติกร ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนนิติกำร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด  มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี หรือด ำรง
ต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำน     
นิติกำร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 



 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 4 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 4 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.8 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ์    ระดับ 4 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    นิติกำร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นิติกร 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน  ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นดຌำนนิติกำร ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไยำก
ละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ซึไง฿ชຌควำมรูຌ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นดຌำนนิติกำร ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 สนอนะรูปบบละทคนิคกีไยวกับกำรตีควำมกฎหมำยละตอบขຌอหำรือทำง

กฎหมำยทีไ หมำะสม  พืไอ฿หຌนิติกรระดับรองลงมำสำมำรถน ำเปประยุกต์฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพ 

1.2 วิครำะห์ วิจัยถึงขຌอกฎหมำยทีไมักมีปัญหำ฿นกำรตีควำมหรือมีกำรหำรือบอยโ 
พืไอรวบรวมขຌอมูลหรือขຌอสนอนะทีไกีไยวขຌองละพิจำรณำตีควำมขຌอกฎหมำยนัๅน฿หຌชัดจนป็นมำตรฐำนละ
ขຌำ฿จงำยขึๅน 

1.3 ก ำกับ ดูล ตรวจสอบละสนอนะรำยละอียด฿นกำรสนอขอปรับปรุง
ขຌอบัญญัติ ขຌอบังคับ ประกำศ หรือค ำสัไง พืไอพิจำรณำควำมหมำะสมถูกตຌองละป็นธรรมตอทุกฝຆำย 

1.4 ศึกษำขຌอมูล รวบรวม สวงหำขຌอทใจจริงละขຌอกฎหมำย สนอควำมหใน฿นกำร
ด ำนินกำรรืไอง฿ด โ ทีไกีไยวกับวินัยขຌำรำชกำร กำรรຌองทุกข์ กำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงกำรด ำนินกำร
฿ดโ ตำมกฎหมำยปกครองทีไกีไยวขຌองกับกำรบริหำรรำชกำร ละกำรด ำนินคดีของหนวยงำน พืไอ฿ชຌป็น
นวทำง฿นกำรปฏิบัติงำน ละสำมำรถด ำนินกำรเดຌอยำงถูกตຌอง 

1.5 สนอนะ พัฒนำระบบ ละวิธีกำรติดตำมประมินผลกำรวำงผนงำน นยบำย 
ครงกำร ละกิจกรรมตำงโ ดຌำนนิติกำร พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน มีประสิทธิภำพ
มำกขึๅน ละสำมำรถ฿หຌบริกำรดຌำนนิติกำรกประชำชน ละผูຌรับบริกำรเดຌอยำงสอดคลຌองกับควำมตຌองกำร
ละปัญหำอยำงทຌจริง   

1.6 ควบคุมดูลกำรปฏิบัติงำนของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ รวมทัๅงตรวจสอบละวิครำะห์
รำยงำนของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอตรวจสอบควำมถูกตຌองหมำะสมละน ำสนอตอผูຌบังคับบัญชำตำมล ำดับหรือ
คณะกรรมกำรหรือคณะบุคคลทีไกีไยวขຌอง฿หຌรับทรำบละพิจำรณำ 

1.7 ก ำหนดกรอบกำร฿ชຌกฎหมำย ขຌอบังคับ ละระบียบตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌ
สอดคลຌองป็นเปตำมนยบำยขององค์กร ละกิดควำมป็นธรรมกทุกคน 
 



 
1.8 ศึกษำ วิครำะห์ ละจัดท ำครืไองมือ นวทำง คูมือ กลเก กระบวนกำร หรือ

มำตรฐำน฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนนิติกำร พืไอ฿หຌกำรท ำงำนของหนวยงำนป็นเปอยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ 
ละกิดประยชน์สูงสุดตอประชำชน ชุมชน ละสังคม 

1.9 ฿หຌค ำปรึกษำ ตลอดจน฿หຌควำมรวมมือ฿นกำรกຌเขปัญหำตำงโ ทีไกิดขึๅนกับกำร
ปฏิบัติงำนของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌบรรลุผลส ำรใจละมีประสิทธิภำพ 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนหรือ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นกำรวำงผน ดย
ชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน ครงกำร฿นระดับกลยุทธ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ติดตำมประมินผล
ภำพรวม พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนดຌำนนิติกำรบรรลุตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำง โ กับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำว พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง รวมทัๅงทีไประชุมทัๅง

฿นละตำงประทศ พืไอ฿หຌกิดประยชน์ละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 สงสริม สนับสนุนละ฿หຌควำมรวมมือ฿นดຌำนกำร฿หຌควำมรูຌทำงกฎหมำย กำรผลิต

คูมือหรืออกสำร ตลอดจนกำรจัดอบรมหรือสัมมนำกีไยวกับกฎหมำย พืไอชวย฿หຌกำรผยพรประชำสัมพันธ์
ละสรຌำงควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จกีไยวกับกฎหมำยป็นเปอยำงทัไวถึงละป็นประยชน์กขຌำรำชกำรละประชำชน   

4.2 ก ำหนดนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุง ละจัดท ำฐำนขຌอมูลละระบบสำรสนทศ 
ทีไกีไยวขຌองกับงำนนิติกำร พืไอ฿หຌมีควำมมันสมัยป็นปัจจุบัน ละสำมำรถสนับสนุน ภำรกิจดຌำนนิติกำรของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

4.3 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจงกีไยวกับงำนนิติกำรภำย฿ตຌควำมรับผิดชอบ฿น
ระดับทีไซับซຌอน พืไอ฿หຌประชำชนทีไสน฿จทัไวเปละหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำงโ 
ทีไป็นประยชน์ ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติเดຌอยำงถูกตຌอง ละหมำะสม 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนิติกร ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนนิติกำร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี 
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำน
ดຌำนนิติกำร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 5 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 



 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 4 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 5 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 4 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.8 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 4 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 

 
 
 
 

 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     วิชำกำรคอมพิวตอร์ 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรคอมพิวตอร์ซึไงมีลักษณะงำนทีไ
ปฏิบัติกีไยวกับกำรศึกษำ วิครำะห์ จัดระบบละวำงผนกำรประมวลผลขຌอมูลดຌวย ครืไองจักรประมวลผล    
กำรขียนค ำสัไง฿หຌครืไองจักรประมวลผลท ำงำนตำมควำมตຌองกำร กำรสงสริม นะน ำ อบรมกีไยวกับวิธีละ
ขัๅนตอนของกำรประมวลผลดຌวยครืไองจักรกำรติดตำมศึกษำทคนลยี฿หม โ  ดຌำนระบบงำน  ประมวลผลดຌวย
ครืไองจักรละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักวิชำกำรคอมพิวตอร์   ระดับปฏิบัติกำร 
   นักวิชำกำรคอมพิวตอร์   ระดับช ำนำญกำร 
   นักวิชำกำรคอมพิวตอร์   ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักวิชำกำรคอมพิวตอร์   ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรคอมพิวตอร์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรคอมพิวตอร์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรคอมพิวตอร์ ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ติดตัๅ งหรือบ ำรุงรักษำระบบทคนลยีสำรสนทศ ชนระบบครือข ำย

คอมพิวตอร์ ระบบอินตอร์นใต ชุดค ำสัไงระบบปฏิบัติกำร ชุดค ำสัไงส ำรใจรูป ครืไองคอมพิวตอร์สวนบุคคลป็น
ตຌน พืไอ฿หຌสำมำรถ฿ชຌงำนเดຌอยำงตอนืไองละมีประสิทธิภำพ  

1.2 วิครำะห์ ออกบบ พัฒนำละบริหำรจัดกำร กำรประยุกต์฿ชຌทคนลยี
สำรสนทศหรือกำรประมวลผลขຌอมูล฿นระบบงำนตำงโ ภำย฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอพิไม
ประสิทธิภำพ฿นกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  

1.3 ประมวลผลละปรับปรุงกຌเขฟ้มขຌอมูล พืไอ฿หຌขຌอมูลทีไเดຌถูกตຌองมนย ำละ
ทันสมัย 

1.4 ทดสอบคุณสมบัติดຌำนทคนิคของระบบ  พืไอ฿หຌระบบมีคุณสมบัติทีไถูกตຌอง      
ตรงตำมควำมตຌองกำรละสภำพกำร฿ชຌงำนของหนวยงำน 

1.5 รวมรวมควำมตຌองกำร ขียนชุดค ำสัไง ทดสอบ ละกຌเขขຌอผิดพลำดของค ำสัไง
ตำมขຌอก ำหนดของระบบงำนประยุกต์หรือระบบขຌอมูล฿นตละหนวยงำน พืไอสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หนวยงำนสวนทຌองถิไน฿หຌด ำนินเปเดຌอยำงรำบรืไน ละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.6 ชวยรวบรวมขຌอมูลละวิครำะห์ควำมตຌองกำรของระบบงำนประยุกต์ ละระบบ
ขຌอมูลของหนวยงำนทีไเมซับซຌอน พืไอพัฒนำระบบงำนทคนลยีสำรสนทศ฿นหนวยงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ 
ละตรงตำมควำมตຌองกำรของหนวยงำน 

1.7 ชวยรวบรวมขຌอมูลละวิครำะห์ ออกบบ ละพัฒนำระบบงำนประยุกต์ พืไอ฿หຌ
เดຌระบบงำนประยุกต์ทีไตรงตำมคุณลักษณะละควำมตຌองกำรของหนวยงำน 

1.8 รวบรวมขຌอมูลประกอบกำรก ำหนดละทดสอบคุณลักษณะฉพำะของครืไอง
คอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ ระบบครือขำย ระบบงำนประยุกต์ละระบบสำรสนทศ กำรจัดกำรระบบกำร
ท ำงำนครืไอง กำรติดตัๅงระบบครืไอง พืไอ฿หຌเดຌอุปกรณ์คอมพิวตอร์ทีไป็นมำตรฐำนดียวกัน ละตรงตำมควำม
ตຌองกำร฿ชຌของหนวยงำน 

1.9 ชวยตรวจสอบ สืบคຌน ละรวบรวมขຌอมูลกำร฿ชຌงำนทคนลยีสำรสนทศทีไขຌำ
ขำยเมหมำะสม ขัดตอกฎหมำย ระบียบ ขຌอบังคับทีไก ำหนด หรือเมป็นเปตำมมำตรฐำนสำกลพืไอควำมมัไนคง
ปลอดภัยของขຌอมูลหรือระบบ 
 



 
1.10 ชวยตรวจสอบละรวบรวมขຌอมูลพืไอประกอบกำรออก฿บอนุญำต  พืไอ฿หຌกำร

ออก฿บอนุญำตป็นเปตำมหลักกณฑ์ทีไก ำหนด 
1.11 กຌเขปัญหำตำงโ ฿นบืๅองตຌนทีไกีไยวขຌองกับงำนบริกำรสำรสนทศ พืไอ฿หຌกำร

ปฏิบัติงำนเปอยำงสะดวก ละรำบรืไน 
1.12 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ      

ทีไกีไยวขຌองกับงำนบริกำรสำรสนทศละงำนจัดกำรระบบงำนคอมพิวตอร์ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำร
ปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบ รวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำนหรือ
ครงกำร พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนงำนท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน  พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ชวยจัดท ำคูมือระบบละคูมือผูຌ฿ชຌ พืไออ ำนวยควำมสะดวกกผูຌ฿ชຌ พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌ

สำมำรถ฿ชຌงำนคอมพิวตอร์เดຌดຌวยตนองอยำงมีประสิทธิภำพ 
4.2 ด ำนินกำรฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌ สนับสนุนกำร฿ชຌระบบงำนทีไพัฒนำก

จຌำหนຌำทีไผูຌ฿ชຌงำน พืไอสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นดຌำนวิชำกำรคอมพิวตอร์ 
4.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำกผูຌ ฿ชຌ มืไอมีปัญหำหรือขຌอสงสัย฿นกำร฿ชຌงำนครืไอง

คอมพิวตอร์ พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌสำมำรถกຌเขละ฿ชຌงำนครืไองคอมพิวตอร์เดຌอยำงมีประสิทธิภำพ ละปฏิบัติงำนอืไน
ทีไกีไยวขຌองตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
คอมพิวตอร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับ
ต ำหนงนีๅเดຌ     

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
คอมพิวตอร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับ
ต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
คอมพิวตอร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับ
ต ำหนงนีๅเดຌ 
 
 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรจัดกำรฮำร์ดวร์ิHardwareี 

ละซอฟต์วร์ิSoftwareี ละนใตวิร์ก ิNetworkี  ระดับ 2 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคຌนหำละกำรบริหำรจัดกำรขຌอมูล   ระดับ 2 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรคอมพิวตอร์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรคอมพิวตอร์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำนวิชำกำรคอมพิวตอร์ 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำนวิชำกำรคอมพิวตอร์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ควบคุมดูล ละติดตำมกำรติดตัๅงหรือบ ำรุงรักษำระบบทคนลยีสำรสนทศ 

ชน ระบบครือขำยคอมพิวตอร์ ระบบอินตอร์นใต ชุดค ำสัไงระบบปฏิบัติกำร ชุดค ำสัไงส ำรใจรูป ครืไอง
คอมพิวตอร์สวนบุคคลป็นตຌน พืไอ฿หຌสำมำรถ฿ชຌงำนเดຌอยำงตอนืไองละมีประสิทธิภำพ  

1.2 วิครำะห์ ออกบบ พัฒนำละบริหำรจัดกำร กำรประยุกต์฿ชຌทคนลยี
สำรสนทศหรือกำรประมวลผลขຌอมูล฿นระบบงำนตำงโ ภำย฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอพิไม
ประสิทธิภำพ฿นกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  

1.3 ศึกษำ วิครำะห์ ก ำหนดละทดสอบคุณลักษณะฉพำะของครืไองคอมพิวตอร์
ละอุปกรณ์ระบบครือขำย ระบบงำนประยุกต์ละระบบสำรสนทศ กำรจัดกำรระบบกำรท ำงำนของครืไอง 
กำรติดตัๅงระบบครืไอง พืไอ฿หຌเดຌอุปกรณ์คอมพิวตอร์ทีไป็นมำตรฐำน ละตรงตำมควำมตຌองกำร ลักษณะกำร
฿ชຌงำนของหนวยงำน 

1.4 ขียนชุดค ำสัไงตำมขຌอก ำหนดของระบบงำนประยุกต์ ละระบบขຌอมูลทีไยำกละ
ซับซຌอนทีไเดຌวำงผนเวຌ พืไอสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนทคนลยีสำรสนทศ฿หຌด ำนินเปเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.5 ศึกษำ วิครำะห์ ละก ำหนดควำมตຌองกำรของหนวยงำน พืไอออกบบระบบงำน
ระบบกำรประมวลผลขຌอมูล ระบบครือขำยคอมพิวตอร์ ละระบบฐำนขຌอมูล พืไอสนองตอควำมตຌองกำรของ
ผูຌ฿ชຌ฿นหนวยงำน 

1.6 รวบรวมขຌอมูลประกอบกำรสนอนะนยบำยละผนกำรพัฒนำระบบ
คอมพิวตอร์ ระบบสำรสนทศทีไกีไยวขຌอง พืไอป็นขຌอมูลประกอบกำรพัฒนำนยบำยดຌำนทคนลยีสำรสนทศ
฿หຌทันสมัย   

1.7 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ   ทีไกิดขึๅนกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌ
กำรด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด  
 



 
1.8 กຌเขปัญหำตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนบริกำรสำรสนทศของผูຌรຌองรียนหรือ

จຌำหนຌำทีไ฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนเปอยำงสะดวก ละรำบรืไน  
1.9 ตรวจสอบ สืบคຌน กำร฿ชຌงำนทคนลยีสำรสนทศทีไขຌำขำยเมหมำะสม ขัดตอ

กฎหมำย ระบียบ ขຌอบังคับทีไก ำหนด หรือเมป็นเปตำมมำตรฐำนสำกล พืไอควำมมัไนคงปลอดภัยของขຌอมูล
หรือระบบ 

1.10 ตรวจสอบละด ำนินกำรออก฿บอนุญำต พืไอ฿หຌกำรออก฿บอนุญำตป็นเปตำม
หลักกณฑ์ทีไก ำหนด 

1.11 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนบริกำรสำรสนทศละงำนจัดกำรระบบงำนคอมพิวตอร์ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำร
ปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำน
ระดับส ำนักหรือกอง ละกຌปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์
ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน

ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 อ ำนวยกำรจัดท ำ สืไอ฿นกำร฿หຌบริกำรผยพรขຌอมูลดຌำนทคนลยีสำรสนทศก

หนวยงำนตำงโ ละประชำชนผูຌสน฿จ พืไอผยพรขຌอมูลทำงทคนลยีสำรสนทศทีไป็นประยชน์ 
4.2 ก ำหนดผนกำรด ำนินกำรฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌดຌ ำนวิชำกำร

คอมพิวตอร์ กจຌำหนຌำทีไผูຌ฿ชຌงำน พืไอสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นดຌำนวิชำกำรคอมพิวตอร์ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรคอมพิวตอร์ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรคอมพิวตอร์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ   
6 ปี ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี  ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรคอมพิวตอร์ 
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรคอมพิวตอร์ 
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรคอมพิวตอร์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 
 

 

 

 



 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรจัดกำรฮำร์ดวร์ิHardwareี 

ละซอฟต์วร์ิSoftwareี ละนใตวิร์ก ิNetworkี  ระดับ 3 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคຌนหำละกำรบริหำรจัดกำรขຌอมูล   ระดับ 3 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรคอมพิวตอร์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรคอมพิวตอร์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์  ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นดຌำนวิชำกำร
คอมพิวตอร์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นดຌำนวิชำกำรคอมพิวตอร์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก 
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำวิครำะห์  พัฒนำระบบคอมพิวตอร์  ระบบสำรสนทศทีไ กีไยวขຌอง         

พืไอพัฒนำงำนคอมพิวตอร์ละทคนลยีสำรสนทศ฿หຌทันสมัย 
1.2 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ควบคุมดูล ละติดตำมกำรติดตัๅงหรือบ ำรุงรักษำ

ระบบทคนลยีสำรสนทศ ชน ระบบครือขำยคอมพิวตอร์ ระบบอินตอร์นใต ชุดค ำสัไงระบบปฏิบัติกำร 
ชุดค ำสัไงส ำรใจรูป ครืไองคอมพิวตอร์สวนบุคคลป็นตຌน พืไอ฿หຌสำมำรถ฿ชຌงำนเดຌอยำงตอนืไองละมี
ประสิทธิภำพ  

1.3 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ละควบคุมดูลกำรวิครำะห์ ออกบบ พัฒนำ
ละบริหำรจัดกำร กำรประยุกต์฿ชຌทคนลยีสำรสนทศหรือกำรประมวลผลขຌอมูล฿นระบบงำนตำงโ ภำย฿น
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอพิไมประสิทธิภำพ฿นกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  

1.4 จัดท ำขຌอสนอ สรุปรำยงำน น ำสนอตอคณะกรรมกำรตำงโ พืไอก ำหนดนวทำง 
หลักกณฑ์ละวิธีกำรด ำนินงำนดຌำนระบบคอมพิวตอร์ ระบบครือขำยคอมพิวตอร์ระบบงำนประยุกต์ ละ
ระบบงำนสำรสนทศ 

1.5 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ละควบคุมดูลกำรสรุปควำมตຌองกำร กำรขียน
ชุดค ำสัไง กำรทดสอบ ละกำรกຌเขขຌอผิดพลำดของค ำสัไงตำมขຌอก ำหนดของระบบงำนประยุกต์หรือระบบ
ขຌอมูล฿นตละหนวยงำน พืไอสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนสวนทຌองถิไน฿หຌด ำนินเปเดຌอยำงรำบรืไน 
ละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.6 จัดท ำละพัฒนำระบบงำนประยุกต์ ระบบสำรสนทศ ระบบกำรชืไอมยง
ลกปลีไยนขຌอมูล ระบบฐำนขຌอมูล ละระบบคลังขຌอมูลทีไมีขอบขำยกวຌำง พืไอสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนดຌำน
สำรสนทศ฿นหนวยงำน 

1.7 ก ำกับ บริหำรจัดกำร พัฒนำระบบงำนตำงโ  พืไอ฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์฿นกำร
ปฏิบัติงำนตำมผนงำน ครงกำร 
 



 
1.8 ก ำหนดวิธีกำร หลักกณฑ์กำรก ำหนดคุณลักษณะฉพำะของครืไองคอมพิวตอร์

ละอุปกรณ์ ระบบครือขำย ระบบงำนประยุกต์ละระบบสำรสนทศกำรจัดกำรระบบกำรท ำงำนครืไอง     
กำรติดตัๅงระบบครืไอง พืไอ฿หຌเดຌอุปกรณ์คอมพิวตอร์ทีไป็นมำตรฐำนดียวกัน ละตรงตำมควำมตຌองกำร฿ชຌของ
หนวยงำน 

1.9 ก ำหนดหลักสูตรกำรฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌ สนับสนุนกำร฿ชຌระบบงำนทีไ
พัฒนำกจຌำหนຌำทีไผูຌ฿ชຌงำน พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จ ละสริมสรຌำงศักยภำพดຌำนวิชำกำรคอมพิวตอร์   

1.10 ก ำกับ ตรวจสอบ สืบคຌน กำร฿ชຌงำนทคนลยีสำรสนทศทีไขຌำขำยเมหมำะสม 
ขัดตอกฎหมำย ระบียบ ขຌอบังคับทีไก ำหนด หรือเมป็นเปตำมมำตรฐำนสำกล พืไอควำมมัไนคงปลอดภัยของ
ขຌอมูลหรือระบบ 

1.11 พัฒนำละปรับปรุงระบบงำนคอมพิวตอร์ พืไอ฿หຌกิดควำมมัไน฿จวำระบบงำน
ทีไตัๅงเวຌสำมำรถสนับสนุนสวนงำนตำงโ เดຌอยำงมีประสิทธิภำพละสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนละสภำวกำรณ์ปัจจุบัน 

1.12 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌ
กำรด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

1.13 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ      
ทีไกีไยวขຌองกับงำนบริกำรสำรสนทศละงำนจัดกำรระบบงำนคอมพิวตอร์ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำร
ปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำน มอบหมำยงำน 

กຌปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 
2.2 วำงผน ก ำหนดนวทำงละควบคุมดูลกำรพัฒนำ ฝ้ำระวังละปรับปรุงกຌเข

ขຌอมูลหรือฐำนขຌอมูลทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรประมวลขຌอมูลมีควำมถูกตຌอง มนย ำละป็นปัจจุบันมำกทีไสุด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกัน฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับส ำนักหรือกอง พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงโ  พืไอ฿หຌกิด

ประยชน์ละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำกหนวยงำนรำชกำร อกชน ประชำชน กีไยวกับกำรพัฒนำ

ระบบระบบคอมพิวตอร์ ระบบครือขำยคอมพิวตอร์ ระบบงำนประยุกต์ ละระบบงำนสำรสนทศ พืไอ฿หຌ
กำรด ำนินงำนดຌำนคอมพิวตอร์ป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 

4.2 อ ำนวยกำรฝຄกอบรม หรือถำยทอดควำมรูຌ ดຌำนวิชำกำรคอมพิวตอร์ ฿หຌก
ขຌำรำชกำรหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง ละประชำชน พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จ ละสริมสรຌำงศักยภำพดຌำนวิชำกำร
คอมพิวตอร์ 
 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรคอมพิวตอร์ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรคอมพิวตอร์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด  มำลຌวเมนຌอยกวำ   
ไ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรคอมพิวตอร์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรจัดกำรฮำร์ดวร์ิHardwareี 

ละซอฟต์วร์ิSoftwareี ละนใตวิร์ก ิNetworkี  ระดับ 4 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 4 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 4 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคຌนหำละกำรบริหำรจัดกำรขຌอมูล   ระดับ 4 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรคอมพิวตอร์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรคอมพิวตอร์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน  ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นดຌำนวิชำกำรคอมพิวตอร์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำ ปรึกษำของสวนรำชกำร ซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นดຌำนวิชำกำรคอมพิวตอร์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ฿หຌค ำปรึกษำละสนอควำมหในกีไยวกับกำรพัฒนำระบบคอมพิวตอร์  ระบบ

ครือขำยคอมพิวตอร์ ระบบงำนประยุกต์ ระบบสำรสนทศทีไกีไยวขຌอง พืไอรวมพัฒนำงำนคอมพิวตอร์ละ
ทคนลยีสำรสนทศ฿หຌทันสมัย 

1.2 ศึกษำ คຌนควຌำ วิจัย พัฒนำ สงสริมละสนับสนุนกำรด ำนินงำนดຌำนระบบ
คอมพิวตอร์ ระบบครือขำยคอมพิวตอร์ ระบบงำนประยุกต์ ระบบสำรสนทศ พืไอ฿หຌกำรพัฒนำดຌำนวิชำกำร
คอมพิวตอร์สอดคลຌองกับนยบำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.3 พัฒนำงำนวิชำกำรดຌำนระบบคอมพิวตอร์  ระบบครือขำยคอมพิวตอร์ 
ระบบงำนประยุกต์ ระบบสำรสนทศทีไกีไยวขຌอง ละจัดท ำคูมือ หลักกณฑ์ละวิธีกำร พืไอ฿ชຌป็นนวทำง
ปฏิบัติ฿หຌกจຌำหนຌำทีไ หรือผูຌสน฿จทัไวเปน ำเปประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ 

1.4 สนอนะนวทำง฿นกำรก ำหนดนยบำยดຌำนระบบคอมพิวตอร์ ระบบครือขำย
คอมพิวตอร์ ระบบงำนประยุกต์ ระบบสำรสนทศทีไกีไยวขຌอง พืไอรวมพัฒนำนยบำยดຌำนระบบคอมพิวตอร์ 
ระบบครือขำยคอมพิวตอร์ ระบบงำนประยุกต์ ละระบบสำรสนทศ 

1.5 ประยุกต์฿ชຌนวทำงปฏิบัติทีไเดຌรับกำรยอมรับ฿นระดับสำกล (Best Practices) ฿น
กำรก ำหนดกลเก กระบวนกำร หรือมำตรกำรกำรปฏิบัติงำนดຌำนระบบคอมพิวตอร์  ระบบครือขำย
คอมพิวตอร์ ระบบงำนประยุกต์ ระบบสำรสนทศทีไกีไยวขຌอง  พืไอมำปรับ฿ชຌ฿นกำรพัฒนำองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนทีไรับผิดชอบ  

1.6 วิจัยหรือจัดท ำผลงำนดຌำนวิชำกำรดຌำนระบบคอมพิวตอร์  ระบบครือขำย
คอมพิวตอร์ ระบบงำนประยุกต์ ระบบสำรสนทศทีไ กีไยวขຌอง พืไอ฿หຌนวัตกรรมทีไเดຌรับกำรยอมรับ฿น
ระดับประทศหรือระดับนำนำชำติ 
 
 
 



  
1.7 ศึกษำ คຌนควຌำ วิจัย พัฒนำ สนอควำมหในกีไยวกับมำตรกำรตรวจสอบ กำร฿ชຌ

งำนทคนลยีสำรสนทศทีไขຌำขำยเมหมำะสม ขัดตอกฎหมำย ระบียบ ขຌอบังคับทีไก ำหนด หรือเมป็นเปตำม
มำตรฐำนสำกล กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรลกปลีไยนขຌอมูลหรือมำตรฐำนดຌำนควำมมัไนคงปลอดภัยของขຌอมูล
หรือระบบ พืไอก ำหนดมำตรกำร รูปบบ วิธีกำร ฿หຌหมำะสมละมีประสิทธิภำพ 

1.8 สงสริมละพัฒนำศักยภำพของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกิดกำรพัฒนำองค์
ควำมรูຌอยำงตอนืไองละ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ละมีประสิทธิภำพ
สูงสุด 

1.9 วำงกรอบกำรจัดท ำอกสำรวิชำกำร ต ำรำ ขຌอสอบ ทำงวิชำกำรระบบ
คอมพิวตอร์  ระบบครือขำยคอมพิวตอร์ ระบบงำนประยุกต์ ระบบสำรสนทศทีไกีไยวขຌอง พืไอประกอบกำร
รียนกำรสอนทีไกีไยวขຌอง 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน ครงกำร฿น
ระดับกลยุทธ์ของสวนรำชกำร มอบหมำยงำนกຌปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนติดตำม ประมินผล พืไอ฿หຌบรรลุตำม
ป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโกับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง รวมทัๅงทีไประชุมทัๅง

฿นละตำงประทศ พืไอ฿หຌกิดประยชน์ละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำกหนวยงำนรำชกำร อกชน กีไยวกับกำรพัฒนำระบบ

คอมพิวตอร์ ระบบครือขำยคอมพิวตอร์ ระบบงำนประยุกต์ ละระบบงำนสำรสนทศ พืไอ฿หຌกำรพัฒนำงำน
ดຌำนคอมพิวตอร์ป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ   

4.2 อ ำนวยกำรฝຄกอบรม หรือถำยทอดควำมรูຌดຌำนวิชำกำรคอมพิวตอร์ ฿หຌก
ขຌำรำชกำร หนวยงำน ทีไกีไยวขຌอง ละประชำชน พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จ ละสริมสรຌำงศักยภำพดຌำนวิชำกำร
คอมพิวตอร์ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรคอมพิวตอร์ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรคอมพิวตอร์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด  มำลຌว    
เมนຌอยกวำ โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด        
ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรคอมพิวตอร์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

 

 

 

 



 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรจัดกำรฮำร์ดวร์ิHardwareี 

ละซอฟต์วร์ิSoftwareี ละนใตวิร์ก ิNetworkี  ระดับ 5 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 4 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดบั 5 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคຌนหำละกำรบริหำรจัดกำรขຌอมูล   ระดับ 5 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 

  



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     วิชำกำรงินละบัญชี 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนกำรงินละบัญชีทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌพืๅนฐำนระดับ
ปริญญำ ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรงิน กำรงบประมำณ กำรบัญชีทัไวเปของสวนรำชกำร           
กำรศึกษำ วิครำะห์ ติดตำมประมินผลกำร฿ชຌจำยงิน กำรวิครำะห์ฐำนะทำงกำรงินละบัญชี กำรวิครำะห์
งบประมำณ กำรพัฒนำระบบงำนคลัง  ตรวจสอบควำมถูกตຌองของผูຌลงบัญชีงินสด บัญชีงินฝำกธนำคำรละ
บัญชียกประภท การตรวจสอบความถูกตอ้งของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไ
กีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักวิชำกำรงินละบัญชี   ระดับปฏิบัติกำร 
   นักวิชำกำรงินละบัญชี   ระดับช ำนำญกำร 
   นักวิชำกำรงินละบัญชี   ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักวิชำกำรงินละบัญชี   ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรงินละบัญชี 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรงินละบัญชี 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 
หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับวิชำกำรงินละบัญชี ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย  
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 จัดท ำบัญชี อกสำรรำยงำนควำมคลืไอนเหวทำงกำรงิน ทัๅงงิน฿นละงินนอก

งบประมำณ งินทุนหมุนวียน พืไอสดงสถำนะทำงกำรงินละ฿ชຌป็นฐำนขຌอมูลทีไถูกตຌองตำมระบียบวิธีกำร
บัญชีขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.2 ปฏิบัติงำน ละรับผิดชอบงำนดຌำนกำรงิน บัญชี ละงบประมำณของหนวยงำน 
พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำงถูกตຌอง รำบรืไน ละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนดเวຌ 

1.3 รวบรวมขຌอมูล ละรำยงำนกำรงินขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอพรຌอมทีไ
จะปรบัปรุงขຌอมูล฿หຌถูกตຌองละทันสมัย 

1.4 จัดท ำงบประมำณขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนพืไอ฿หຌตรงกับควำมจ ำป็นละ
วัตถุประสงค์ของตละหนวยงำน฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.5 ศึกษำวิครำะห์ผลกำร฿ชຌจำยงินงบประมำณขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
พืไอ฿หຌกำร฿ชຌจำยงินป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละ฿ชຌป็นนวทำง฿นกำรปรับปรุงกำรจัดท ำงบประมำณ 

1.6 ดูลกำรรับละจำยงิน สถำนะทำงกำรงิน ตรวจสอบอกสำรส ำคัญกำรรับ-
จำยงิน พืไอ฿หຌกำรรับ-จำยงินขององค์กรมีประสิทธิภำพ กำรปฏิบัติกำรถูกตຌองตำมระบียบปฏิบัติของรำชกำร 

1.7 ถำยทอดควำมรูຌดຌำนกำรงินละบัญชี กจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ ชน ฿หຌ
ค ำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำน วำงครงกำรก ำหนดหลักสูตรละฝຄกอบรม จัดท ำคูมือประจ ำส ำหรับกำรฝຄกอบรม
ละวิธี฿ชຌอุปกรณ์ครืไองมือทีไถูกตຌอง ป็นตຌน พืไอถำยทอดควำมรูຌทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนตำม
มำตรฐำนละขຌอก ำหนด 

1.8 ตรวจสอบควำมถูกตຌองของหลักฐำนละอกสำรตำงโ ทีไ กีไยวขຌองกับกำร
ด ำนินงำนดຌำนกำรงิน บัญชี ละงบประมำณ ชน กำรตัๅงฎีกำบิกจำยงิน กำรน ำสงงินงบประมำณละงิน
นอกงบประมำณ สัญญำยืมงิน ละอกสำรตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับกำรบิกจำยงิน  พืไอ฿หຌมีควำมครบถຌวน 
ถูกตຌอง ละสอดคลຌองตำมระบียบปฏิบัติทีไก ำหนดเวຌ 

1.9 ศึกษำ วิครำะห์ ละด ำนินกำรบิกจำยงินตำงโ ทีไกีไยวขຌอง ชน งินงบประมำณ 
งิน฿นงบประมำณ งินนอกงบประมำณ งินทดรองรำชกำร งินชวยหลือหรืองินสนับสนุนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง 
พืไอ฿หຌกำรบิกจำยงินป็นเปอยำงถูกตຌอง ครบถຌวน ละตรงตำมระบียบกำรบิกจำยงินทีไก ำหนดเวຌ  
 



   
1.10 ศึกษำ วิครำะห์ ประมวลผลขຌอมูล ละตัวลขทำงบัญชี  ละจัดท ำบัญชีทุก

ประภทภำษี ละทะบียนคุมตำงโ ทัๅงระบบ Manual ละระบบ GFMIS ชน บัญชีประจ ำดือน บัญชีงินทด
รองรำชกำร ทะบียนคุมรำยเดຌน ำสงคลัง ทะบียนคุม฿บส ำคัญ ทะบียนคุมงินงบประมำณ ละงินนอก
งบประมำณ พืไอ฿หຌงำนดຌำนกำรบัญชีป็นเปอยำงปรง฿ส ถูกตຌองตำมมำตรฐำนบัญชี ละสำมำรถตรวจสอบเดຌ  

1.11 รวมประสำนงำน ตรวจรำงบันทึก หนังสือตຌตอบหรือตอบปัญหำขຌอหำรือ
กีไยวกับระบียบปฏิบัติดຌำนกำรงิน กำรงบประมำณละกำรบัญชี พืไอสรຌำงควำมชัดจน฿หຌผูຌบริหำรละ
บุคลำกรทีไสน฿จกิดควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง 

1.12 วิครำะห์ ละจัดท ำงบกำรงินประจ ำวัน ประจ ำดือน/ประจ ำปี รำยงำนทำง
กำรงิน ละรำยงำนทำงบัญชี พืไอน ำสนอ฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌองรับทรำบกีไยวกับฐำนะละธุรกรรมทำงกำรงินของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.13 ตรวจสอบละจัดกใบอกสำรตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับกำรจัดท ำบัญชี พืไอ฿ชຌประกอบ
฿นกำรท ำธุรกรรม ละป็นหลักฐำน฿นกำรอຌำงอิงทำงบัญชีขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นกำรตรวจสอบ
ละด ำนินธุรกรรมตำงโ ทีไกีไยวขຌอง 

1.14 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ       
ทีไกีไยวขຌองกับงำนกำรงิน บัญชี ละงบประมำณ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด 

1.15 รวบรวมขຌอมูลละรำยงำนทำงกำรงินพืไอสนอตอผูຌบริหำร รวมถึงควบคุม ดูล
งบประมำณคงหลือของหนวยงำนตำง โ พืไอ฿หຌป็นเปตำมระบียบ ละควบคุมกำรจัดท ำละรำยงำนงิน
รำยเดຌรวมทัๅงงินอุดหนุนตำง โ ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนพืไอ฿ชຌ฿นกำรด ำนินงำนของ องค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน฿หຌถูกตຌอง 

1.16 ด ำนินกำร฿นรืไองกำรบิกจำยงินนอกงบประมำณตำง โ รวมทัๅงงินถำยอน฿หຌ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

2. ดຌานการวางผน 
2.1 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำน

หรือครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 
2.2 วำงผนกำรปฏิบัติหนຌำทีไควำมรับผิดชอบของตนอง พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌ

ทันวลำละกอ฿หຌกิดประสิทธิภำพ 
2.3 รวมด ำนินกำรจัดท ำผนปฏิบัติงำน  พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงมี

ประสิทธิภำพ 
3. ดຌานการประสานงาน 

3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ
กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ
กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

3.3 ประสำนงำนรวมกับหนวยงำนตำง โ กีไยวกับกำร฿หຌค ำนะน ำ฿นกำรบิกจำยงิน
งบประมำณ พืไอ฿หຌกำรจำยงินป็นเปตำมป้ำหมำยละสัมฤทธิ์ผล 

3.4 ประสำนกำรท ำงำนกับหนวยรำชกำรอืไนภำย฿นอ ำภอ จังหวัด ละกรมสงสริม
กำรปกครองทຌองถิไน พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับกำรปฏิบัติงำน฿หຌกิดประสิทธิภำพละประสิทธิผล 



 
3.5 ประสำนกำรท ำงำนของกลุมบุคคลละประชำชน฿นขต องค์กรปกครองสวน

ทຌองถิไน ฿นกำรก ำหนดละจัดท ำผนกำรปฏิบัติงำนของกลุมตำง โ พืไอ฿หຌกิดประยชน์฿นกำรจัดท ำ
ผนพัฒนำ฿น องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

3.6 ชวย฿หຌค ำปรึกษำดຌำนกำรจัดท ำกำรงินละบัญชี฿หຌกับกลุมตำง โ ฿น องค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน ฿นกำรด ำนินงำนของกลุม  พืไอ฿หຌกิดกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงถูกตຌองละประสำนกำร
ท ำงำน ลกปลีไยนควำมคิดหในกีไยวกับระบียบกฎหมำยขຌอบังคับกับหนวยงำนอืไน  พืไอ฿หຌทรำบขຌอมูล฿หม โ  
ละน ำเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำละชีๅจงกีไยวกับงำนกำรงินละบัญชีทีไตนมีควำม

รับผิดชอบ ฿นระดับบืๅองตຌนกหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูล
ละควำมรูຌตำง โ ทีไป็นประยชน์ 

4.2 จัดกใบขຌอมูลบืๅองตຌน  ท ำสถิติ  ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบ
สำรสนทศทีไกีไยวกับงำนกำรงินละบัญชีพืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน ละ฿ชຌ
ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำง โ 

4.3 ฿หຌบริกำรขຌอมูลกีไยวกับกำรปฏิบัติงำนกำรงินละบัญชี พืไอสนับสนุนภำรกิจของ
หนวยงำน฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
บัญชี พำณิชยศำสตร์ ศรษฐศำสตร์ กำรจัดกำรกำรคลัง กำรงิน กำรงินละกำรธนำคำร หรือ฿นสำขำวิชำ
หรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
บัญชี พำณิชยศำสตร์ ศรษฐศำสตร์ กำรจัดกำรกำรคลัง กำรงิน กำรงินละกำรธนำคำร หรือ฿นสำขำวิชำ
หรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
บัญชี พำณิชยศำสตร์ ศรษฐศำสตร์ กำรจัดกำรกำรคลัง กำรงิน กำรงินละกำรธนำคำร หรือ฿นสำขำวิชำ
หรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ 2 



 
1.8 ควำมรูຌรืไองระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐ 

ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ิGFMISี    ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ 2 
1.10 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรบริหำรควำมสีไยง     ระดับ 1 
3.2.3 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรงินละบัญชี 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรงินละบัญชี 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรงินละบัญชี 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

    ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรงินละบัญชี ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำน
อืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ควบคุมจัดท ำบัญชี อกสำรรำยงำนควำมคลืไอนเหวทำงกำรงิน ทัๅงงิน฿นละ 

งินนอก-งบประมำณ งินทุนหมุนวียน พืไอสดงสถำนะทำงกำรงินละ฿ชຌป็นฐำนขຌอมูลทีไถูกตຌองตำม
ระบียบวิธีกำรบัญชีขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.2 วิครำะห์ละสรุปขຌอมูลละรำยงำนกำรงินขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน    
พืไอพรຌอมทีไจะปรับปรุงขຌอมูล฿หຌถูกตຌองละทันสมัย 

1.3 จัดท ำงบประมำณกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌตรงกับควำมจ ำป็นละ
วัตถุประสงค์ของตละหนวยงำน฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.4 ประมินผลละติดตำมผลกำร฿ชຌจำยงินงบประมำณขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน พืไอ฿หຌกำร฿ชຌจำยงินป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละ฿ชຌป็นนวทำง฿นกำรปรับปรุงกำรจัดท ำ
งบประมำณ 

1.5 วำงผนละควบคุมกำรปฏิบัติงำนกีไยวกับกำรงินละบัญชี  ชน กำรจัดท ำ
งบประมำณ กำรรับละจำยงิน สถำนะกำรงิน กำรตรวจสอบอกสำรส ำคัญกำรรับละจำยงิน พืไอ฿หຌกำร
รับ-จำยงินขององค์กรมีประสิทธิภำพ ละถูกตຌองตำมระบียบปฏิบัติของรำชกำร  

1.6 ถำยทอดควำมรูຌดຌำนกำรงินละบัญชี ก จຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ ชน          
฿หຌค ำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำน วำงครงกำรก ำหนดหลักสูตรละฝຄกอบรม  จัดท ำคูมือประจ ำส ำหรับกำร
ฝຄกอบรมละวิธี฿ชຌอุปกรณ์ครืไองมือทีไถูกตຌอง ป็นตຌน พืไอถำยทอดควำมรูຌทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนตำม
มำตรฐำนละขຌอก ำหนด 

1.7 ควบคุม ละดูลกำรปฏิบัติงำน ละกำรรับผิดชอบงำนทีไกีไยวขຌองกับงำนบัญชี 
กำรงิน ละงบประมำณ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนป็นเปอยำงถูกตຌอง ละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด
อยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 
 



 
1.8 ควบคุม ดูล ละติดตำมกำรตรวจสอบควำมถูกตຌองของหลักฐำนละอกสำร

ตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับกำรด ำนินงำนดຌำนกำรงิน บัญชี ละงบประมำณ ชน กำรตัๅงฎีกำบิกจำยงิน ฿บส ำคัญ
กำรบิกจำยงิน กำรน ำสงงินงบประมำณละงินนอกงบประมำณ สัญญำยืมงิน ละอกสำรตำงโ             
ทีไกีไยวขຌองกับกำรบิกจำยงิน พืไอ฿หຌมีควำมครบถຌวน ถูกตຌอง ละสอดคลຌองตำมระบียบปฏิบัติทีไก ำหนดเวຌ 

1.9 ควบคุม ติดตำม ละดูลกำรด ำนินกำรบิกจำยงินตำงโ ทีไกีไยวขຌอง ชน     
งินงบประมำณ งิน฿นงบประมำณ งินนอกงบประมำณ งินรำยเดຌผนดิน งินทดรองรำชกำร งินชวยหลือ
หรืองินสนับสนุนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำรบิกจำยงินป็นเปอยำงถูกตຌอง ครบถຌวน ละตรงตำมระบียบ
กำรบิกจำยงินทีไก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.10 ควบคุม ละดูลกำรจัดท ำบัญชีทุกประภทภำษี ละทะบียนคุมตำงโ ทัๅงระบบ 
Manual ละระบบ GFMIS ชน บัญชีประจ ำดือน บัญชีงินทดรองรำชกำร ทะบียนคุมงินรำยเดຌผนดินละ
รำยเดຌน ำสงคลัง ทะบียนคุม฿บส ำคัญ ทะบียนคุมงินงบประมำณ ละงินนอกงบประมำณ พืไอ฿หຌงำนดຌำน
กำรบัญชีป็นเปอยำงปรง฿ส ถูกตຌองตำมมำตรฐำนบัญชี ละสำมำรถตรวจสอบเดຌ  

1.11 ด ำนินกำรอน จัดสรรงบประมำณ ละจัดท ำกีไยวกับกำรกันงินหลืไอมปี ละ
กำรขยำยวลำบิกจำยงิน พืไอ฿หຌตละหนวยงำนเดຌรับงินประมำณทีไถูกตຌอง ละพียงพอตำมทีไเดຌรับจัดสรร 

1.12 ควบคุม ดูล ตรวจสอบ ละติดตำมกำรจัดกใบอกสำรตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับกำร
จัดท ำบัญชี พืไอ฿ชຌประกอบ฿นกำรท ำธุรกรรม ละป็นหลักฐำน฿นกำรอຌำงอิงทำงบัญชีขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน฿นกำรตรวจสอบละด ำนินธุรกรรมตำงโ ทีไกีไยวขຌอง฿หຌมีควำมถูกตຌอง ละครบถຌวนมำกทีไสุด 

1.13 ควบคุม ดูลกำรจัดท ำงบกำรงินประจ ำวัน /ประจ ำดือน/ประจ ำปี รำยงำนทำง
กำรงิน ละรำยงำนทำงบัญชี พืไอน ำสนอ฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌองรับทรำบกีไยวกับฐำนะละธุรกรรมทำงกำรงินของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌถูกตຌอง ครบถຌวน ละสรใจตำมวลำทีไก ำหนดเวຌ 

1.14 ควบคุม ละดูลกำรวิครำะห์ ละกำรจัดท ำตຌนทุนตอหนวยผลผลิต ละตຌนทุน
ตอหนวยกิจกรรมขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง ละจัดท ำรำยงำนตຌนทุนประจ ำเตรมำส 
ละประจ ำปี พืไอ฿หຌมีรำยงำนทีไมีควำมถูกตຌอง ละป็นประยชน์กผูຌบริหำร฿นกำรประกอบกำรตัดสิ น฿จ฿น
กำรด ำนินงำน 

1.15 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

1.16 ศึกษำ วิครำะห์ขຌอกฎหมำย  ระบียบ ขຌอบังคับตำง โ กีไยวกับงำนดຌำนกำรงิน
ละบัญชี  พืไอป็นครืไองมือกำรปฏิบัติงำน฿หຌป็นเปตำมระบียบทำงรำชกำร ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ
฿หมโ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน 
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของ

หนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 รวมวำงผนงำน ขัๅนตอน นวทำงกำรด ำนินงำนละก ำหนดมำตรฐำนระบบงำน
กำรงิน บัญชี ละงบประมำณของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน ละสอดคลຌองตำม
ป้ำหมำยละนยบำยทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนก ำหนดเวຌ 
 



 
2.3 วำงผนกำรพัฒนำสถำนกำรณ์คลัง  พืไอ฿ชຌป็นนวทำงกำรบริหำรงำนของ

ผูຌบริหำร ละชวยหลือ฿หຌค ำนะน ำ฿นกำรจัดท ำอกสำรบิกจำยงิน  พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนถูกตຌองรวดรใว 
2.4 รวมด ำนินกำรจัดท ำผนปฏิบัติงำนประจ ำปี  พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงมี

ประสิทธิภำพ 
3. ดຌานการประสานงาน                

3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ
บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน
ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

3.3 ประสำนกำรท ำงำนกีไยวกับหนวยงำนรำชกำรอืไนภำย฿นอ ำภอ  จังหวัดละกรม
สงสริมกำรปกครองทຌองถิไน  พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับกำรปฏิบัติงำน฿หຌกิดประสิทธิภำพละประสิทธิผล 

3.4 ประสำนกำรท ำงำนกับสถำบันกำรงินกีไยวกับกำรบิกจำย  กำรรับงิน  กำรอน
งิน  พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนถูกตຌองตำมระบียบอยำงมีประสิทธิภำพละประสิทธิผล 

3.5 ประสำนงำนกับหนวยงำนรำชกำรอืไนกีไยวกับกำรขอรับงินอุดหนุน  พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินกำร฿นกำร฿ชຌจำยงินอุดหนุนป็นเปอยำงถูกตຌองตำมระบียบของทำงรำชกำร รวมถึงลกปลีไยนควำม
คิดหในกีไยวกับระบียบ กฎหมำย  ขຌอบังคับกับหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌทรำบขຌอมูล฿หมละควำมรูຌตำง โ น ำเป฿ชຌ
฿หຌกดิประยชน์ 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำละชีๅจง ฿นรืไองกีไยวกับงำนกำรงินละบัญชีทีไตนมี

ควำมรับผิดชอบ ฿นระดับทีไซับซຌอน หรืออ ำนวยกำรถำยทอดฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌกหนวยงำนรำชกำร 
อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูล ควำมรูຌตำง โ ละน ำเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

4.2 จัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไกีไยวกับงำนกำรงินละบัญชี พืไอ฿หຌ
สอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำนละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำยผนงำน หลักกณฑ ์
มำตรกำรตำง โ 

4.3 ฿หຌบริกำรขຌอมูลดຌำนรำยรับ – รำยจำย  สถิติกำรคลัง  ส ำหรับรำยงำน฿หຌส ำนัก
นยบำยสถิติกำรคลัง  พืไอ฿ชຌประกอบกำรวิครำะห์ขຌอมูลกำรคลังระดับประทศ 

4.4 ชวยจัดท ำฐำนขຌอมูลดຌำนกำรงินละบัญชี฿นระบบสำรสนทศทีไกีไยวขຌองกับงำน
ทีไรับผิดชอบ  พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำนตำง โ ประกอบพิจำรณำ฿นกำรก ำหนดนยบำย
ละมำตรกำรตำงโ  
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรงินละบัญชี ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรงินละบัญชี  หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ   
6 ปี ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรงินละบัญชี 
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรงินละ
บัญชี ระดับปฏิบัติกำร  ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรงินละบัญชี หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐ 

ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ิGFMISี    ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ 3 
1.10 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2  
3.1.2 กำรยดึมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรบริหำรควำมสีไยง     ระดับ 2 
3.2.3 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 

 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรงินละบัญชี 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรงินละบัญชี 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรงินละ
บัญชี ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรงินบัญชี ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก  ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ก ำหนดนยบำย ป้ำหมำย วิธีกำรจัดท ำบัญชีทำงรำชกำร อกสำรรำยงำนทำง

กำรงิน พืไอ฿หຌรำยงำนฐำนะกำรงินป็นเปอยำงถูกตຌอง ตำมนวทำงปฏิรูประบบรำชกำร 
1.2 ตรวจสอบประมินผลละกຌปัญหำ รำยงำนทำงกำรงินละบัญชีละกำร

ปฏิบัติงำนอืไน โ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน ละรำยงำนกำรงินละบัญชีถูกตຌองตำมหลักกณฑ์ ละวิธีกำรทีไ
ก ำหนด฿หຌป็นปัจจุบัน 

1.3 จัดละจัดสรรงบประมำณกสวนรำชกำรตำง โ  พืไอ฿หຌกำรจัดสรรงบประมำณ
ตรงกับควำมจ ำป็นละวัตถุประสงค์ของตละสวนรำชกำร 

1.4 ฿หຌค ำปรึกษำกีไยวกับปัญหำทีไส ำคัญทำงกำรงินละบัญชี กจຌำหนຌำทีไระดับ
รองลงมำ พืไอถำยทอดควำมรูຌทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ตำมมำตรฐำนละขຌอก ำหนด 

1.5 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำงรวมถึงควบคุม ละดูลกำรปฏิบัติงำน ละกำร
รับผิดชอบงำน฿นภำพรวมของหนวยงำนทีไกีไยวขຌองกับงำนกำรงิน บัญชี กำรคลัง ละงบประมำณ พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนของหนวยงำนป็นเปอยำงถูกตຌอง ละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนดอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  

1.6 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ควบคุมดูล ละติดตำมกำรตรวจสอบควำม
ถูกตຌองของหลักฐำนละอกสำรตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับกำรด ำนินงำนดຌำนกำรงิน บัญชี ละงบประมำณ ชน 
กำรตัๅงฎีกำบิกจำยงิน ฿บส ำคัญกำรบิกจำยงิน กำรน ำสงงินงบประมำณละงินนอกงบประมำณ สัญญำยืม
งิน ละอกสำรตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับกำรบิกจำยงิน พืไอ฿หຌมีควำมครบถຌวน ถูกตຌอง ละสอดคลຌองตำม
ระบียบปฏิบัติทีไก ำหนดเวຌ 

1.7 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ควบคุมดูลละติดตำมกำรด ำนินกำรบิกจำยงิน
ตำงโ ทีไกีไยวขຌอง ชน งินงบประมำณ งิน฿นงบประมำณ งินนอกงบประมำณ งินรำยเดຌผนดิน งินทดรอง
รำชกำร งินชวยหลือหรืองินสนับสนุนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำรบิกจำยงินป็นเปอยำงถูกตຌอง ครบถຌวน 
ละตรงตำมระบียบกำรบิกจำยงินทีไก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพ 
 



 
1.8 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ควบคุมดูลละติดตำมกำรจัดท ำบัญชีทุกประภท

ภำษี ละทะบียนคุมตำงโ ทัๅงระบบ Manual ละระบบ GFMIS ชน บัญชีประจ ำดือน บัญชีงินทดรอง
รำชกำร ทะบียนคุมงินรำยเดຌ ทะบียนคุม฿บส ำคัญ ทะบียนคุมงินงบประมำณ ละงินนอกงบประมำณ 
พืไอ฿หຌงำนดຌำนกำรบัญชีป็นเปอยำงปรง฿ส ถูกตຌองตำมมำตรฐำนบัญชี ละสำมำรถตรวจสอบเดຌ 

1.9 ประมินผลละติดตำมผลกำร฿ชຌจำยงินงบประมำณของตละหนวยงำน฿น
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌกำร฿ชຌจำยงินป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละ฿ชຌป็นนวทำง฿นกำ ร
ปรับปรุงกำรจัดท ำละจัดสรรงบประมำณตอเป 

1.10 จัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปี ผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ผนงำนกำรปรับ
ผนงำนระหวำงปี ผนกำร฿ชຌจำยงินรำชกำร  ละงบประมำณรำยจำยตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนมีงินงบประมำณเวຌ฿ชຌจำย฿นกำรปฏิบัติรำชกำร฿หຌพียงพอ ละกิดประยชน์อยำงสูงสุด 

1.11 จัดท ำคูมือกำรปฏิบัติงำนดຌำนงำนกำรงิน บัญชี กำรคลัง ละงบประมำณ พืไอ฿ชຌ
ป็นนวทำง฿นกำรปฏิบัติงำน฿หຌถูกตຌอง ละป็นเป฿นทิศทำงดียวกันทัๅงองค์กร  รวมทัๅงสอดคลຌองตำมระบบ
กำรควบคุมภำย฿นทีไดี   

1.12 ควบคุม ดูล ละตรวจสอบกำรจัดท ำอกสำร ละรำยงำนทำงกำรงิน รำยงำน
กำรบิกจำยงบประมำณ รำยงำนงบกำรงิน ละรำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌอกสำรละรำยงำนตำงโ มี
ควำมถูกตຌอง ครบถຌวน ละกิดประยชน์อยำงสูงสุดกผูຌบริหำร฿นกำรประกอบกำรพัฒนำละปรับปรุงกำร
ด ำนินงำนตอเป 

1.13 พัฒนำละปรับปรุงระบบงำนกำรงิน บัญชี กำรคลัง ละงบประมำณ พืไอ฿หຌกิด
ควำมมัไน฿จวำระบบงำนทีไตัๅงเวຌสำมำรถสนับสนุนสวนงำนตำงโ เดຌอยำงมีประสิทธิภำพละสอดคลຌองกับควำม
ตຌองกำรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละสภำวกำรณ์ปัจจุบัน  

1.14 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบต ำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนกำรงิน บัญชี ละงบประมำณ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือ

กอง มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์
ทีไก ำหนด   

2.2 วำงผนงำน ขัๅนตอน นวทำงกำรด ำนินงำนละก ำหนดมำตรฐำนระบบงำน
กำรงิน บัญชี ละงบประมำณของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน ละสอดคลຌองตำม
ป้ำหมำยละนยบำยทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.3 วำงผน฿นกำรพัฒนำสถำนกำรณ์คลัง พืไอ฿ชຌป็นนวทำงกำรบริหำรงำนของ
ผูຌบริหำร รวมถึงรวมด ำนินกำรจัดท ำผนปฏิบัติงำนประจ ำปี   พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงมี
ประสิทธิภำพ 

2.4 วำงผนตรวจสอบกิจกรรมตำง โ กีไยวกับงำนดຌำนกำรงิน บัญชี ละระบบกำร
บัญชีของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ  ละหนวยงำนอืไนทีไกีไยวขຌอง 

2.5 วำงผนกำรปฏิบัติงำน  ศึกษำ  วิครำะห์  ละสนอควำมหในกีไยวกับระบียบ
ปฏิบัติดຌำนกำรงินละบัญชี กำรงบประมำณ ตรวจรำงบันทึก฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ตอบปัญหำ
ละชีๅจงรืไองตำง โ  พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภำพละประสิทธิผลตำมทีไก ำหนด 
 



 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำง พืไอป็น

ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
3.3 ชีๅจงรำยละอียดอกสำร฿นกำรบิกจำยงินทีไกีไยวขຌองกับกำรบิกจำยกับ

หนวยงำนรำชกำรพืไอ฿หຌหนวยงำนเดຌปฏิบัติงำนป็นเปตำมระบียบของทำงรำชกำร  
3.4 ประสำนกำรท ำงำนกับหนวยงำนรำชกำรอืไนภำย฿นอ ำภอ  จังหวัด  ละกรม

สงสริมกำรปกครองทຌองถิไน  พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับกำรปฏิบัติงำน฿หຌกิดประสิทธิภำพ  ประสิทธิผล 
3.5 ประสำนงำนกับหนวยงำนรำชกำรอืไนกีไยวกับกำรขอรับงินอุดหนุน  พืไอ฿หຌกำร

ด ำนินกำร฿นกำร฿ชຌจำยงินอุดหนุนป็นเปอยำงถูกตຌองตำมระบียบ 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำละชีๅจง ฿นรืไองกีไยวกับงำนกำรงินละบัญชี ทีไตนมี

ควำมรับผิดชอบ ฿นระดับทีไยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถำยทอดฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌกหนวยงำน
รำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูล ควำมรูຌตำงโ ละน ำเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์
สูงสุด 

4.2 ก ำหนดนวทำงกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไกีไยวกับงำนกำรงิน
ละบัญชี  พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน  ละป็น฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนด
นยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำงโ 

4.3 รวมชีๅจงกีไยวกับกำรอนงบประมำณละกำรปลีไยนปลงงบประมำณกับ
จຌำหนຌำทีไทีไกีไยวขຌอง  พืไอ฿หຌขຌำ฿จถึงนวทำงกำรปฏิบัติทีไถูกตຌอง ละ ตอบปัญหำรืไองกีไยวกับกำรปฏิบัติงำน
ดຌำนกำรงินละบัญชี฿นระดับทีไซับซຌอน พืไอ฿หຌผูຌสน฿จทรำบขຌอมูลละน ำเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

4.4 ฿หຌบริกำรขຌอมูลดຌำนรำยรับ – รำยจำย  สถิติกำรคลัง  ส ำหรับรำยงำน฿หຌส ำนัก
นยบำยสถิติกำรคลัง  พืไอ฿ชຌประกอบกำรวิครำะห์ขຌอมูลกำรคลังระดับประทศ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรงินละบัญชี ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรงินละบัญชี หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ    
4 ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรงินละบัญชี หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 

 
 

 

 

 

 

 



 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ 4 
1.8 ควำมรูຌรืไองระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐ 

ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ิGFMISี    ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ 4 
1.10 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 4 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3  
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.2 กำรบริหำรควำมสีไยง     ระดับ 3 
3.2.3 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 3 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 

 
 
 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรงินละบัญชี 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรงินละบัญชี 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน  ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรงินละบัญชี ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำรซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรงินละบัญชี ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย ละสนอนะนยบำยละก ำหนดป้ำหมำย วิธีกำรจัดท ำ

บัญชีทำงรำชกำร อกสำรรำยงำนทำงกำรงิน พืไอ฿หຌรำยงำนฐำนะกำรงินป็นเปอยำงถูกตຌอง ตำมนวทำง
ปฏิรูประบบรำชกำร  

1.2 ก ำหนดนวทำงกำรตรวจสอบประมินผลละกຌปัญหำ รำยงำนทำงกำรงินละ
บัญชีละกำรปฏิบัติงำนอืไนโ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน ละรำยงำนกำรงินละบัญชีถูกตຌองตำมหลักกณฑ์ ละ
วิธีกำรทีไก ำหนด฿หຌป็นปัจจุบัน 

1.3 ก ำหนดนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณกสวนรำชกำรตำง โ พืไอ฿หຌกำรจัดสรร
งบประมำณตรงกับควำมจ ำป็นละวัตถุประสงค์ของตละหนวยงำน 

1.4 ฿หຌค ำปรึกษำกีไยวกับปัญหำทีไส ำคัญทำงกำรงินละบัญชีกจຌำหนຌำทีไระดับ
รองลงมำ พืไอถำยทอดควำมรูຌทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนละขຌอก ำหนด 

1.5 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ควบคุมดูลละติดตำมกำรด ำนินกำรบิกจำยงิน
ตำงโ ทีไกีไยวขຌอง ชน งินงบประมำณ งิน฿นงบประมำณ งินนอกงบประมำณ งินรำยเดຌผนดิน งินทดรอง
รำชกำร งินชวยหลือหรืองินสนับสนุนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำรบิกจำยงินป็นเปอยำงถูกตຌอง ครบถຌวน 
ละตรงตำมระบียบกำรบิกจำยงินทีไก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพ   

1.6 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ควบคุมดูลละติดตำมกำรจัดท ำบัญชีทุกประภท
ภำษี ละทะบียนคุมตำงโ ทัๅงระบบ Manual ละระบบ GFMIS ชน บัญชีประจ ำดือน บัญชีงินทดรอง
รำชกำร ทะบียนคุมงินรำยเดຌ ทะบียนคุม฿บส ำคัญ ทะบียนคุมงินงบประมำณ ละงินนอกงบประมำณ 
พืไอ฿หຌงำนดຌำนกำรบัญชีป็นเปอยำงปรง฿ส ถูกตຌองตำมมำตรฐำนบัญชี ละสำมำรถตรวจสอบเดຌ 

1.7 พิจำรณำ ก ำหนดหลักกณฑ์กำรบิกจำยงินจำกคลังรวมทัๅงกำรพิจำรณำปรับปรุง
กຌเขกฎหมำย กฎระบียบละ ขຌอบังคับกีไยวกับกำรงิน กำรบัญชี กำรคลังละกำรงบประมำณ พืไอ฿หຌกำร
บิกจำยป็นเปอยำงถูกตຌอง รวดรใว 
 



 
1.8 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง฿นกำรศึกษำละวิครำะห์ ขຌอมูลหรือประดใน

ปัญหำดຌำนกำรงิน กำรคลัง กำรบัญชี ละกำรงบประมำณ พืไอก ำหนดนยบำยละวิธี กำรปฏิบัติงำนทีไกิด
ประยชน์สูงสุดกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.9 ควบคุมดูลกำรจัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปี ผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
ผนงำนกำรปรับผนงำนระหวำงปี ผนกำร฿ชຌจำยงินรำชกำร  ละงบประมำณรำยจำยตำงโ ทีไกีไยวขຌอง 
พืไอ฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีงินงบประมำณเวຌ฿ชຌจำย฿นกำรปฏิบัติรำชกำร฿หຌพียงพอ ละกิด
ประยชน์อยำงสูงสุด   

1.10 วำงกรอบกำรจัดท ำอกสำรวิชำกำร ต ำรำ ขຌอสอบ ทำงวิชำกำรกำรงิน กำรคลัง 
กำรบัญชี ละกำรงบประมำณ พืไอประกอบกำรรียนกำรสอนทีไกีไยวขຌอง 

1.11 ควบคุมดูลกำรอนปลีไยนปลงค ำชีๅจงงินงบประมำณรำยจำยประจ ำปีของ
สวนรำชกำร  พืไอ฿หຌมีสภำพคลอง฿นกำรบิกจำยงิน฿หຌป็นเปตำมระบียบของทำงรำชกำรละก ำกับดูล 
สนอนะ฿นกำรอนงินงบประมำณ฿นหนวยงำนรำชกำร  พืไอ฿หຌกำรบิกจำยงินป็นเปตำมระบียบกฎหมำย 

1.12 ฿หຌค ำปรึกษำ สนอนะระบียบกีไยวกับกำรบันทึกบัญชี  ระบียบทำงกำรงิน
ละบัญชีรวมถึงกฎหมำยทีไกีไยวขຌอง฿หຌป็นปัจจุบัน พืไอ฿หຌปฏิบัติ฿หຌถูกตຌองตำมระบียบของทำงรำชกำร 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน 

ครงกำร฿นระดับกลยุทธ์ของสวนรำชกำรระดับกรม มอบหมำยงำนกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนติ ดตำม 
ประมินผล พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 คำดกำรณ์ละวำงระบบ ผนยุทธศำสตร์ ละผนปฏิบัติงำน฿นภำพรวมของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นดຌำนกำรคลัง กำรงิน กำรพัสดุละกำรงบประมำณ พืไอป็นนวทำงหรือทิศทำง
฿นกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไกีไยวขຌอง฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

2.3 สรຌำงสรรค์ละบริหำรครงกำรทำงวิชำกำรทีไมีควำมซับซຌอนละสงผลกระทบตอ
กำรวำงนยบำยหรือผนงำน฿นระดับทຌองถิไน พืไอ฿หຌเดຌองค์ควำมรูຌทีไทันสมัยละ นำชืไอถือเปก ำหนดนยบำย 
มำตรกำร ขຌอบังคับ มำตรฐำนหรือนวทำงตำงโ ทีไมีคุณภำพละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.4 วำงผนตรวจสอบกิจกรรมตำง โ กีไยวกับงำนดຌำนกำรงิน บัญชี ละระบบกำร
บัญชีของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ  ละหนวยงำนอืไนทีไกีไยวขຌอง  พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนถูกตຌองตำมระบียบละ
ติดตำมละประมินผลกำร฿ชຌจำยงินงบประมำณละงินนอกงบประมำณรวมทัๅงรวมตรวจสอบกำรด ำนินงำน
ตำมครงกำรตำง โ  พืไอกำรปฏิบัติงำนป็นเปตำมระบียบ  กอ฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ของงำน 

2.5 วำงผนกำรปฏิบัติงำน  ศึกษำ  วิครำะห์  ละสนอควำมหในกีไยวกับระบียบ
ปฏิบัติดຌำนกำรงินละบัญชี  กำรงบประมำณ  ตรวจรำงบันทึก฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ปรับปรุงกຌเข ตอบปัญหำ
ละชีๅจงรืไองตำง โ พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภำพละประสิทธิผลตำมทีไก ำหนด    

3. ดຌานการประสานงาน 

1.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโ กับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี
บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  

1.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับกอง หรือส ำนักรวมทัๅงทีไประชุม
ทัๅง฿นละตำงประทศ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน  
 



 
1.3 ท ำหนຌำทีไป็นตัวทนขององค์กร฿นกำรประชุม จรจำละกำรสัมมนำตำงโ ทีไจัด

ขึๅน฿นระดับประทศละระหวำงประทศพืไอลกปลีไยนควำมรูຌควำมคิดหในรวมกัน  
1.4 ประสำนกำรท ำงำนกับหนวยงำนรำชกำรอืไนภำย฿นอ ำภอ  จังหวัด ละกรม

สงสริมกำรปกครองทຌองถิไน  พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับกำรปฏิบัติงำน฿หຌกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล รวมชีๅจง
นยบำยดຌำนกำรงินละบัญชี฿หຌกับหนวยงำนตำง โ พืไอ฿หຌทรำบถึงขัๅนตอนละวิธี฿นกำรปฏิบัติงำน฿หຌกิดผล
สัมฤทธิ์ละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

4. ดຌานการบริการ 
4.1  ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ วินิจฉัย ชีๅจง ละตอบปัญหำทีไส ำคัญ ฿นรืไองกีไยวกับงำน

กำรงินละบัญชี หรืออ ำนวยกำรถำยทอดฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌกหนวยงำนรำชกำร อกชน  หรือ
ประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูล ควำมรูຌตำงโ ละน ำเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

4.2 ก ำกับดูลกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไกีไยวกับงำน พืไอ฿หຌ
สอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน ละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน 
หลักกณฑ์ มำตรกำรตำง โ  

4.3 ฿หຌบริกำรขຌอมูลดຌำนรำยรับ – รำยจำย  สถิติกำรคลัง  ส ำหรับรำยงำน฿หຌส ำนัก
นยบำยสถิติกำรคลัง  พืไอ฿ชຌประกอบกำรวิครำะห์ขຌอมูลกำรคลังระดับประทศ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรงินละบัญชี ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรงินละบัญชี หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌว   
เมนຌอยกวำ 2 ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด   
ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรงินละบัญชี หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ 5 
1.8 ควำมรูຌรืไองระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐ 

ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ิGFMISี    ระดับ 4 
1.9 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ 5 
1.10 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 5 

 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 4 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.2 กำรบริหำรควำมสีไยง     ระดับ 4 
3.2.3 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 4 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 

 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     วิชำกำรคลัง 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรคลัง ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับกำรศึกษำ วิครำะห์ วิจัย ละสนอนะทำงดຌำนกำรงิน กำรคลัง พืไอพิจำรณำวำงหลักกณฑ์ปรับปรุง
วิธีกำรคลังขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ฿หຌป็นเปตำมกฎหมำย ละระบียบวำดຌวยกำรรับงิน กำรบิก  
จำยงิน กำรฝำกงิน กำรกใบรักษำงินละฐำนะกำรงินขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ควบคุมกำรบิก
จำยงินงบประมำณรำยจำย ควบคุมกำรรับกำรจำย กำรกูຌละกำรยืมงินสะสมขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  
ควบคุมละด ำนินกำรกีไยวกับกำรตัดงินปี กำรกันงินเวຌจำยหลืไอมปีละกำรขยำยวลำตัดฝำกงิน
งบประมำณ ควบคุมกำร฿ชຌจำยงินงบประมำณหรือทำงวิชำกำรกีไยวกับกำรงิน กำรคลังอืไน โ ป็นจຌำหนຌำทีไ
งบประมำณขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักวิชำกำรคลัง    ระดับปฏิบัติกำร 
   นักวิชำกำรคลัง    ระดับช ำนำญกำร 
   นักวิชำกำรคลัง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักวิชำกำรคลัง    ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรคลัง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรคลัง 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ  ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับ งำนวิชำกำรงิน กำรคลัง พัสดุกำรบริหำรกำรงิน กำรจัดกใบรำยเดຌ กำรบริหำรหนีๅ 
ละกำรงบประมำณ ทีไเมยำกภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
  

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 วิครำะห์ ตรวจสอบ฿นกำรบิกจำยฎีกำงินงบประมำณ งินนอกงบประมำณละ

อืไนโ   ของสวนรำชกำร พืไอควำมถูกตຌองละป็นเปตำมกฎหมำย ระบียบขຌอบังคับของทำงรำชกำร 
1.2 จัดท ำรำยงำนกำรงิน กำรคลัง พืไอสนอตอผูຌบังคับบัญชำน ำเป฿ชຌ฿นกำรวิครำะห์

ละตัดสิน฿จ  
1.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำดຌำนกำรงิน กำรคลัง กสวนรำชกำรตำงโ พืไอ฿หຌมีควำมขຌำ฿จ

ทีไถูกตຌอง 
1.4 ศึกษำวิครำะห์ พัฒนำระบบงำนทีไกีไยวขຌองกับภำรกิจหลัก฿นดຌำนกำรงิน กำร

คลัง 
1.5 ศึกษำ วิครำะห์ ขຌอมูลหรือประดในปัญหำดຌำนกำรงิน กำรคลัง กำรพัสดุ ละ

กำรงบประมำณ พืไอจัดท ำรำยงำนกำรงินหรือกำรคลังสนอตอผูຌบังคับบัญชำพืไอน ำเป฿ชຌ฿นกำรวิครำะห์ละ
ตัดสิน฿จ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.6 ศึกษำวิครำะห์ พัฒนำหลักกณฑ์ กฎหมำย กฎระบียบ ขຌอบังคับ วิธีปฏิบัติทำง 
กำรงินกำรคลังทีไกีไยวขຌอง 

1.7 รวมศึกษำละวำงหลักกณฑ์ปรับปรุงวิธีกำรคลังขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
พืไอ฿หຌป็นเปตำมระบียบตำงโ วำดຌวยกำรรับงิน กำรบิกจำยงิน  กำรฝำกงิน กำรกใบรักษำงินละฐำนะ
กำรงินขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.8 รวบรวมขຌอมูล ตรวจสอบ ละควบคุมกำรรับกำรจำย งินตำมผนงำนหรือ
ครงกำร กำรกูຌละกำรยืมงินสะสม กำรตัดงินปี กำรกันงินเวຌจำยหลืไอมปีละกำรขยำยวลำตัดฝำกงิน
งบประมำณ  รวมถึงกำร฿ชຌจำยงินงบประมำณ พืไอ฿หຌป็นเปควำมถูกตຌองละป็นเปตำมกฎหมำยระบียบ
ขຌอบังคับละมีประสิทธิผลสูงสุด 

1.9 รวมประสำนงำนละตอบปัญหำขຌอหำรือกีไยวกับกำรปฏิบัติขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไนทำงดຌำนกำรงินหรือดຌำนกำรคลัง ชน กำรรับจำยงิน กำรกใบรักษำงินละกำรน ำสงงิน กำร
ก ำหนดหรือขยำยวงงินคงคลัง กำรก ำหนดงืไอนเขละอัตรำจຌำงของลูกจຌำงประจ ำป็นตຌน พืไอสรຌำงควำม
ชัดจน฿หຌผูຌบริหำรละบุคลำกรทีไสน฿จกิดควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง 
 
 



 
 

1.10 วิครำะห์ปัญหำกำรงินกำรคลังขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอพิจำรณำวำง
หลักกณฑ์ปรับปรุงวิธีกำรคลังขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ฿หຌป็นเปตำมระบียบกระทรวงมหำดเทย 

1.11 วิครำะห์รำยเดຌ รำยจำยของหนวยงำน วิครำะห์ควำมตຌองกำรประมำณกำร
รำยรับ-รำยจำยพืไอน ำเปจัดท ำผนพัฒนำละขออนุมัติยอดงินงบประมำณรำยจำยขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน 

1.12 ก ำกับดูลละรำยงำนกำรงิน กำรคลัง พืไอจัดท ำป็นขຌอมูลสถิติ ฿นกำร
ตรวจสอบของหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง 

2. ดຌานการวางผน 
2.1 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำน

หรือครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 
2.2 วำงผนกำร ควบคุมละตรวจสอบท ำงำนดຌำนกำรงิน กำรคลัง  กำรพัสดุ 

จัดกใบรำยเดຌ งบประมำณพืไอ฿หຌด ำนินกำรลຌวสรใจภำย฿นปีงบประมำณละรวมด ำนินกำรจัดท ำขຌอมูล
กำรงิน  กำรคลัง  กำรพัสดุ  จัดกใบรำยเดຌ  ละงบประมำณพืไอพัฒนำรำยเดຌของ อปท. 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำน 

ทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
3.3 ฿หຌค ำปรึกษำกับหนวยงำนตำง โ ทีไกีไยวขຌองกับกำรด ำนินกำรดຌำนตำงโ ชนดຌำน

กำรงิน กำรคลัง  ละกำรบัญชี พืไอ฿หຌมีกำรด ำนินกำรทีไถูกตຌองละมีประสิทธิภำพ 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำปรึกษำ฿นบืๅองตຌน กหนวยงำนรำชกำร หนวยงำนภำครัฐ อกชน 

ขຌำรำชกำร พนักงำน จຌำหนຌำทีไของรัฐ หรือประชำชนทัไวเปกีไยวกับกำรงิน กำรคลัง กำรพัสดุ กำรบริหำร
งินตรำ กำรบริหำรหนีๅสำธำรณะ ละกำรงบประมำณ 

4.2 ส ำรวจละจัดกใบขຌอมูล ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนขຌอมูล หรือระบบสำรสนทศ
กีไยวกับกำรงิน กำรคลัง กำรพัสดุ กำรบริหำรงินตรำ กำรบริหำรหนีๅสำธำรณะ ละกำรงบประมำณ พืไอกำร
ประมวล วิครำะห์ ละกำรน ำสนอนยบำย ยุทธศำสตร์ มำตรกำร ผนงำน/ครงกำร หลักกณฑ์ วิธีกำร 
กีไยวกับงำนกำรงิน กำรคลัง กำรพัสดุ กำรบริหำรงินตรำ กำรบริหำรหนีๅสำธำรณะ ละกำรงบประมำณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
พำณิชยศำสตร์ บัญชี  ศรษฐศำสตร์ นิติศำสตร์  บริหำรธุรกิจ กำรคลัง กำรจัดกำรกำรคลัง หรือ฿นสำขำวิชำ
หรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿หຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
พำณิชยศำสตร์ บัญชี  ศรษฐศำสตร์ นิติศำสตร์  บริหำรธุรกิจ กำรคลัง กำรจัดกำรกำรคลัง หรือ฿นสำขำวิชำ
หรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿หຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
พำณิชยศำสตร์ บัญชี  ศรษฐศำสตร์ นิติศำสตร์  บริหำรธุรกิจ กำรคลัง กำรจัดกำรกำรคลัง หรือ฿นสำขำวิชำ
หรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿หຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐ 

ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ิGFMISี    ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ 2 
1.10 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 

 
 
 
 



 
 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรบริหำรควำมสีไยง     ระดับ 1 
3.2.3 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรคลัง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรคลัง 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌร วม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรงำนกำรงิน กำรคลัง 
กำรพัสดุ กำรบริหำรงิน กำรจัดกใบรำยเดຌ กำรบริหำรหนีๅละกำรงบประมำณ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือ
กຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำร งำนกำรงิน กำรคลัง กำรพัสดุ กำรบริหำรงินตรำ กำรบริหำรหนีๅ
สำธำรณะละกำรงบประมำณ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 พิจำรณำ ก ำหนดหลักกณฑ์กำรบิกจำยงินจำกคลัง รวมทัๅงกำรพิจำรณำ

ปรับปรุงกຌเขกฎหมำย กฎระบียบละขຌอบังคับกีไยวกับกำรงิน  กำรคลัง กำรพัสดุ กำรงบประมำณ         
ละกำรบัญชี พืไอ฿หຌกำรบิกจำยป็นเปอยำงถูกตຌอง รวดรใวตอบสนองควำมตຌองกำรทีไปลีไยนปลงเป      
ของสังคม 

1.2 กำรวิครำะห์ปัญหำละสรุปผลดຌำนกำรคลัง ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละ
กำรพิจำรณำวำงรูปละปรับปรุงระบบบัญชี พืไอ฿หຌกิดควำมถูกตຌองละมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 

1.3 ฝຄกอบรมขຌำรำชกำร ลูกจຌำงประจ ำ พนักงำนจຌำง ละบุคลำกรดຌำนกำรงิน-บัญชี 
พืไอ฿หຌสำมำรถขຌำ฿จละปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌองละกิดประยชน์สูงสุด 

1.4 ศึกษำ วิครำะห์ ขຌอมูลหรือประดในปัญหำดຌำนกำรงิน กำรคลัง กำรพัสดุ ละ
กำรงบประมำณ พืไอจัดท ำรำยงำนกำรงินหรือกำรคลังประกอบกำรก ำหนดนยบำยละวิธีกำรปฏิบัติงำนทีไ
กิดประยชน์สูงสุดกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.5 สรุปวิครำะห์ละจัดท ำผนงำน หลักกณฑ์หรือวิธีกำรคลังขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌป็นเปตำมระบียบตำงโ วำดຌวยกำรรับงิน กำรบิกจำยงิน  กำรฝำกงิน กำรกใบรักษำงิน
ละฐำนะกำรงินขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.6 วิครำะห์ ตรวจสอบ บิกจำยงินงบประมำณรำยจำย  กำรควบคุมกำรรับกำรจำย 
งินตำมผนงำนหรือครงกำร กำรกูຌละกำรยืมงินสะสม  กำรตัดงินปี กำรกันงินเวຌจำยหลืไอมปีละกำร
ขยำยวลำตัดฝำกงินงบประมำณ  รวมถึงกำร฿ชຌจำยงินงบประมำณ พืไอควำมถูกตຌองละป็นเปตำมกฎหมำย
ระบียบขຌอบังคับอยำงตรงวลำละมีประสิทธิผลสูงสุด 
 
 



 
1.7 ตอบปัญหำขຌอหำรือกีไยวกับกำรปฏิบัติขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทำงดຌำน

กำรงินหรือดຌำนกำรคลัง ชนกำรรับจำยงิน กำรกใบรักษำงินละกำรน ำสงงิน กำรก ำหนดหรือขยำยวงงิน
คงคลัง กำรก ำหนดงืไอนเขละอัตรำจຌำงของลูกจຌำงประจ ำป็นตຌน พืไอสรຌำงควำมชัดจน฿หຌผูຌบริหำรละ
บุคลำกรทีไสน฿จกิดควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง 

1.8 วิครำะห์ปัญหำละ฿หຌค ำปรึกษำปัญหำทีไกิดขึๅน฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอจัดหำนว
ทำงกຌเขทีไหมำะสมละค ำนึงถึงบุคลำกรละผูຌรับบริกำรป็นส ำคัญ 

1.9 สนอนะนวทำง฿หม฿นกำรปรับปรุงกำรด ำนินงำน หรือสนอรวบรวมขຌอมูล
ละศึกษำดຌำนวิชำกำรจัดกำรงำนคลังละกำรงิน฿นประดในตำงโ พืไอปรับปรุงกำรด ำนินงำน฿หຌหมำะสมกับ
สภำวกำรณ์ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนซึไงรับผิดชอบ 

1.10 ฿หຌ ค ำป รึ กษ ำ กีไ ย วกั บ รำยละ อี ย ดป ระมำณ กำรรำย รั บ  – รำยจ ำย                
พืไอประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติยอดงินงบประมำณ ละ฿หຌควำมหในดຌำนกำรงิน  กำรคลัง ขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน พืไอพิจำรณำวำงหลักกณฑ์ปรับปรุงวิธีกำรคลังขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌป็นเป
ตำมระบียบทีไกีไยวขຌอง   

2. ดຌานการวางผน 
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของ

หนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 วำงผน กำรควบคุม ตรวจสอบ กำรจัดกใบรำยเดຌละรำยจำย พืไอบริหำร
งบประมำณ฿หຌป็นเปอยำงประหยัดละกิดประยชน์สูงสุด 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน

ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
3.3 ฿หຌค ำนะน ำกีไยวกับดຌำนกำรงิน กำรคลังกจຌำหนຌำทีไ พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำน

฿หຌถูกตຌองตำมระบียบ   
4. ดຌานการบริการ 

4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำละผยพรควำมรูຌขำวสำรกีไยวกับขຌอมูลทำงศรษฐกิจ กำรงิน
กำรคลัง กำรพัสดุ กำรจัดกใบรำยเดຌ กำรบริหำรงิน กำรบริหำรหนีๅ ละกำรงบประมำณ พืไอป็นกำรสนับสนุน
฿หຌสำมำรถด ำนินงำนเดຌอยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพละคุຌมคำ    

4.2 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำทำงดຌำนกำรงิน พืไอ฿หຌกำรบริหำรงบประมำณป็นเปตำม
ระบียบกฎหมำยของทำงรำชกำร 

4.3 พัฒนำ ปรับปรุงจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไกีไยวกับงำนกำรงินละ
กำรคลัง พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน 

4.4 ฿หຌค ำนะน ำ  ตอบปัญหำ  ละชีๅจง  กีไยวกับงำนกำรจัดกำรงำนคลังละ
กำรงินทีไตนมีควำมรับผิดชอบกบุคลำกร หนวยงำนทีไกีไยวขຌอง ภำคอกชนหรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไ
สน฿จเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำง โ ทีไป็นประยชน์ ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติ฿หຌมีกิดประยชน์สูงสุด 
 



 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรคลัง ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนกำรงิน กำรคลัง หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี 
ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรคลัง ระดับปฏิบัติกำร 
ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรคลัง ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำน
ดຌำนกำรงิน กำรคลัง หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐ 

ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ิGFMISี    ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ 3 
1.10 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 



 
 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรบริหำรควำมสีไยง     ระดับ 2 
3.2.3 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรคลัง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรคลัง 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรงำนกำรงิน 
กำรคลัง กำรพัสดุ กำรบริหำรงิน กำรจัดกใบรำยเดຌ กำรบริหำรหนีๅละกำรงบประมำณ  ปฏิบัติงำนทีไตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรงิน กำรคลัง กำรพัสดุ กำรบริหำรงิน กำรจัดกใบรำยเดຌ กำร
บริหำรหนีๅละกำรงบประมำณ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำกละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 พิจำรณำ ก ำหนดหลักกณฑ์กำรบิกจำยงินจำกคลังรวมทัๅงกำรพิจำรณำปรับปรุง

กຌเขกฎหมำย กฎระบียบละ ขຌอบังคับกีไยวกับกำรงิน กำรคลัง กำรพัสดุ กำรงบประมำณ ละกำรบัญชี 
พืไอ฿หຌกำรบิกจำยป็นเปอยำงถูกตຌอง รวดรใว 

1.2 พิจำรณำวำงรูปบบละปรับปรุงระบบบัญชี พืไอ฿หຌกิดควำมถูกตຌองละมี
ประสิทธิภำพมำกขึๅน 

1.3 ควบคุม พิจำรณำผนกำรบริหำรงินคงคลังขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ชน 
กำรพยำกรณ์งินคงคลัง กำรขนยຌำย กำรก ำหนดวงงินกใบรักษำ฿หຌป็นเปตำมกฎระบียบละขຌอบังคับตำงโ ทีไ
กีไยวขຌอง พืไอป็นประยชน์฿นกำรตัดสิน฿จบริหำรงินคงคลังขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.4 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง฿นกำรศึกษำละวิครำะห์ ขຌอมูลหรือประดใน
ปัญหำดຌำนกำรงิน กำรคลัง กำรพัสดุ กำรจัดกใบรำยเดຌ ละกำรงบประมำณ พืไอจัดท ำรำยงำนกำรงินหรือ
กำรคลังประกอบกำรก ำหนดนยบำยละวิธีกำรปฏิบัติงำนทีไ กิดประยชน์สูงสุดกองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน 

1.5 วิครำะห์ สังครำะห์ละสรุปผนงำน หลักกณฑ์หรือวิธีกำรคลังขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌป็นเปตำมระบียบตำงโ วำดຌวยกำรรับงิน กำรบิกจำยงิน  กำรฝำกงิน       
กำรกใบรักษำงินละฐำนะกำรงินขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน   

1.6 ควบคุมดูลกำรตรวจสอบ ละกำรด ำนินกำรบิกจำยงินงบประมำณรำยจำย  
กำรควบคุมกำรรับกำรจำย กำรจำยงินตำมผนงำนหรือครงกำร กำรกูຌละกำรยืมงินสะสม  กำรตัดงินปี 
กำรกันงินเวຌจำยหลืไอมปีละกำรขยำยวลำตัดฝำกงินงบประมำณ  รวมถึงกำร฿ชຌจำยงิน งบประมำณของ
หนวยงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอควำมถูกตຌองละป็นเปตำมกฎหมำยระบียบขຌอบังคับอยำง
ตรงวลำละมีประสิทธิผลสูงสุด 



   
1.7 ฿หຌค ำปรึกษำละก ำหนดนวทำง฿นกำรตอบปัญหำขຌอหำรือกีไยวกับกำรปฏิบัติ

ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทำงดຌำนกำรงินหรือดຌำนกำรคลัง ชนกำรรับจำยงิน กำรกใบรักษำงินละ
กำรน ำสงงิน กำรก ำหนดหรือขยำยวงงินคงคลัง กำรก ำหนดงืไอนเขละอัตรำจຌำงของลูกจຌำงประจ ำป็นตຌน 
พืไอสรຌำงควำมชัดจน฿หຌผูຌบริหำรละบุคลำกรทีไสน฿จกิดควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง  

1.8 สนอนะนวทำง฿หม฿นกำรปรับปรุงกำรด ำนินงำน หรือสนอรวบรวมขຌอมูล
ละศึกษำดຌำนวิชำกำรจัดกำรงำนคลังละกำรงิน฿นประดในตำงโ พืไอปรับปรุงกำรด ำนินงำน฿หຌหมำะสม
กับสภำวกำรณ์ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนซึไงรับผิดชอบ 

1.9 สนอนะนยบำยดຌำนกำรงิน กำรคลัง กำรพัสดุ  ละกำรจัดกใบรำยเดຌละ
งบประมำณ พืไอ฿หຌหนวยงำนสำมำรถลดขัๅนตอนกำรท ำงำนหรือมีนวทำง฿นกำรท ำงำนทีไดีขึๅน ละกຌเข
ปัญหำดຌำนกำรงิน พืไอควบคุมกำรบิกจำยเม฿หຌกินงบประมำณทีไตัๅงจำยเวຌดยจัดท ำป็นขຌอมูล  สถิติ฿นกำร
ตรวจสอบของหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง 

มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 
2.2 วำงผนละหำนวทำงกຌเขปัญหำทำงดຌำนกำรงิน พืไอ฿หຌกำรบริหำร

งบประมำณป็นเปตำมระบียบกฎหมำยของทำงรำชกำร 
2.3 วำงผน ติดตำมละประมินผลกำรจัดกใบรำยเดຌ พืไอพัฒนำรำยเดຌขององค์กร

ปกครองสวนทຌองถิไน 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงพืไอป็นประยชน์

ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน  

4. ดຌานการบริการ 
4.1 อ ำนวยกำร฿นกำร฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำละผยพรควำมรูຌขำวสำรกีไยวกับขຌอมูล

ทำงศรษฐกิจ กำรงินกำรคลัง กำรพัสดุ กำรบริหำรงิน กำรจัดกใบรำยเดຌ กำรบริหำรหนีๅ ละกำรงบประมำณ  
พืไอป็นกำรสนับสนุน฿หຌด ำนินงำนเดຌอยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพละคุຌมคำ    

4.2 ก ำหนดนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไ
กีไยวกับงำนกำรจัดกำรงำนกำรคลังละกำรงินพืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน 

4.3 จัดท ำละปรับปรุงอกสำรวิชำกำร ต ำรำ คูมือทำงวิชำกำรจัดกำรงำนกำรงินละ
กำรคลัง พืไอประกอบกำรรียนกำรสอน  ละกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรกำรงินกำรคลัง  กำรพัสดุ 
ละกำรงบประมำณ 

4.4 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำละชีๅจงกีไยวกับงำนกำรคลัง กำรงิน กำรพัสดุ ละ
กำรงบประมำณภำย฿ตຌควำมรับผิดชอบ฿นระดับทีไซับซຌอน  พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำงโ ทีไ
ป็นประยชน์  ละสำมำรถน ำเปปรับ฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

 

 



 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรคลัง  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนกำรงิน กำรคลัง หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี 
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำน
ดຌำนกำรงิน กำรคลัง หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ 4 
1.8 ควำมรูຌรืไองระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐ 

ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ิGFMISี    ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ 4 
1.10 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 4 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

  
 



 
 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.2 กำรบริหำรควำมสีไยง     ระดับ 3 
3.2.3 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 3 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรคลัง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรคลัง 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน  ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรงิน กำรคลัง กำรพัสดุ กำรบริหำรงิน กำรจัดกใบรำยเดຌ กำร
บริหำรหนีๅ ละกำรงบประมำณ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำก
ละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำร ซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรวิชำกำรงิน กำรคลัง กำรพัสดุ กำรบริหำรงิน กำรจัดกใบ
รำยเดຌ กำรบริหำรหนีๅ ละกำรงบประมำณ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละ
ซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 พิจำรณำ ก ำหนดหลักกณฑ์กำรบิกจำยงินจำกคลังรวมทัๅงกำรพิจำรณำปรับปรุง

กຌเขวิธีปฏิบัติกีไยวกับกำรงิน กำรคลัง กำรพัสดุ กำรงบประมำณ ละกำรบัญชี พืไอ฿หຌกำรบิกจำยป็นเป
อยำงถูกตຌอง รวดรใว  

1.2 สรุปภำพรวมของกำรบริหำรกำรคลังขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละปัญหำทีไ
กิดขึๅนพรຌอมทัๅงสนอนะนว฿นกำรปรับปรุงพัฒนำพืไอน ำเปประกอบกำรก ำหนดนยบำยดຌำนกำรคลังของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน           

1.3 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย ละวำงผนพัฒนำปรับปรุงระบบบัญชีส ำหรับองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌกิดควำมถูกตຌองละมีประสิทธิภำพมำกขึๅน     

1.4 วำงนวทำง฿นกำรพิจำรณำผนกำรบริหำรงินคงคลังขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน฿หຌป็นเปตำมกฎระบียบละขຌอบังคับตำงโ ทีไกีไยวขຌอง ฿หຌผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำง
ถูกตຌองละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.5 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง฿นกำรศึกษำละวิครำะห์ ขຌอมูลหรือประดใน
ปัญหำดຌำนกำรงิน กำรคลัง กำรพัสดุ ละกำรงบประมำณ พืไอก ำหนดนยบำยละวิธีกำรปฏิบัติงำนทีไกิด
ประยชน์สูงสุดกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.6 ก ำหนดหลักกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติกีไยวกับกำรคลังขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
พืไอ฿หຌป็นเปตำมระบียบตำงโ วำดຌวยกำรรับงิน กำรบิกจำยงิน  กำรฝำกงิน กำรกใบรักษำงินละฐำนะ
กำรงินขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
 
 
 



 
1.7 ควบคุมดูลกำรตรวจสอบ ละกำรด ำนินกำรบิกจำยงินงบประมำณรำยจำย  

กำรควบคุมกำรรับกำรจำย กำรจำยงินตำมผนงำนหรือครงกำร กำรกูຌละกำรยืมงินสะสม กำรตัดงินปี กำร
กันงินเวຌจำยหลืไอมปีละกำรขยำยวลำตัดฝำกงินงบประมำณ  รวมถึงกำร฿ชຌจำยงินงบประมำณของ
หนวยงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอควำมถูกตຌองละป็นเปตำมกฎหมำยระบียบขຌอบังคับอยำงตรง
วลำละมีประสิทธิผลสูงสุด 

1.8 วิจัยหรือจัดท ำผลงำนดຌำนวิชำกำรดຌำนกำรงิน  กำรคลัง กำรพัสดุ  ละ
กำรงบประมำณ พืไอ฿หຌเดຌนวัตกรรมทีไเดຌรับกำรยอมรับ฿นระดับประทศหรือระดับนำนำชำติ 

1.9 ประยุกต์฿ชຌนวทำงปฏิบัติทีไเดຌรับกำรยอมรับ฿นระดับสำกล (Best Practices) ฿น
กำรก ำหนดกลเก กระบวนกำร หรือมำตรกำรกำรปฏิบัติ งำนดຌำนกำรงิน กำรคลัง กำรพัสดุ  ละ
กำรงบประมำณ พืไอมำปรับ฿ชຌ฿นกำรพัฒนำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไรับผิดชอบ 

1.10 ก ำกับดูลสนอนะน ำนยบำยดຌำนกำรงิน  กำรคลัง กำรพัสดุ ละกำรจัดกใบ
รำยเดຌละงบประมำณ  พืไอ฿หຌหนวยงำนสำมำรถลดขัๅนตอนกำรท ำงำนละมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 

1.11 กຌเขปัญหำ ตรวจสอบหลักฐำนอกสำรกำรบิกจำยงิน พืไองำยตอกำรควบคุม
กำรบิกจำยงินงบประมำณทีไตัๅงเวຌละวำงระบบกีไยวกับงำนกำรงิน  กำรคลัง พืไอจัดท ำป็นขຌอมูล สถิติเวຌ  
ส ำหรับกำรตรวจสอบของหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน 

ครงกำร฿นระดับกลยุทธ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน มอบหมำยงำนกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนติดตำม 
ประมินผล พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 คำดกำรณ์ละวำงระบบ ผนยุทธศำสตร์ ละผนปฏิบัติงำน฿นภำพรวมของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นดຌำนกำรคลัง กำรงิน กำรพัสดุละกำรงบประมำณ พืไอป็นนวทำงหรือทิศทำง
฿นกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด 

2.3 สรຌำงสรรค์ละบริหำรครงกำรทำงวิชำกำรทีไมีควำมซับซຌอนละสงผลกระทบตอ
กำรวำงนยบำยหรือผนงำน฿นระดับทຌองถิไน พืไอ฿หຌเดຌองค์ควำมรูຌทีไทันสมัยละ นำชืไอถือเปก ำหนดนยบำย 
มำตรกำร ขຌอบังคับ มำตรฐำนหรือนวทำงตำงโ ทีไมีคุณภำพละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.4 วำงผนละก ำหนดนยบำยละนวทำง วิธีกำรปฏิบัติกีไยวกับงำนดຌำนกำรงิน 
กำรคลัง พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโ กับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ   
3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับกอง หรือส ำนักรวมทัๅงทีไประชุมทัๅง

฿นละตำงประทศ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
3.3 ประสำนกำรศึกษำวิครำะห์ วิจัย กีไยวกับระบียบ ขຌอบังคับขององค์กรปกครอง

สวนทຌองถิไนพืไอสนอปรับปรุงกຌเขระบียบ฿หຌหมำะสมละทันสมัย 
 
 
 



 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ฿นกำรจัดกิจกรรม ผยพรควำมรูຌขำวสำรกีไยวกับ

ขຌอมูลทำงศรษฐกิจ กำรงินกำรคลัง กำรพัสดุ กำรบริหำรงิน กำรจัดกใบรำยเดຌ กำรบริหำรหนีๅ ละ
กำรงบประมำณ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพละคุຌมคำมำกทีไสุด 

4.2 ฿หຌค ำปรึกษำกຌเขปัญหำดຌำนกำรงิน กำรคลัง กำรพัสดุ จัดกใบรำยเดຌ ละ
งบประมำณ พืไอ฿หຌกำรบริหำรงบประมำณกิดควำมคลองตัว    

4.3 อ ำนวยกำรฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌ หรือนิทศงำน฿หຌกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับ
ตำงโ พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จละสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌอง สมบูรณ์ละมีประสิทธิภำพ 

4.4 ก ำหนดนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไ
กีไยวกับงำนกำรจัดกำรงำนกำรงินกำรคลัง กำรพัสดุ ละกำรงบประมำณ พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุน
ภำรกิจของหนวยงำนละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำงโ 

4.5 ฿หຌค ำปรึกษำ ขຌอสนอนะ฿นกำรวำงกรอบกำรจัดท ำอกสำรวิชำกำร ต ำรำ 
ขຌอสอบ ทำงวิชำกำรกำรงิน กำรคลัง กำรพัสดุ ละกำรงบประมำณ พืไอประกอบกำรรียนกำรสอนทีไกีไยวขຌอง 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรคลัง  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนกำรงิน กำรคลัง หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอย
กวำ โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนกำรงิน กำรคลัง หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ 5 
1.8 ควำมรูຌรืไองระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐ 

ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ิGFMISี    ระดับ 4 
1.9 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ 5 
1.10 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 5 

 
 
 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 4 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.2 กำรบริหำรควำมสีไยง     ระดับ 4 
3.2.3 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 4 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 

 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน              วิชำกำรจัดกใบรำยเดຌ 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนวิชำกำรจัดกใบรำยเดຌ  ซึไงมีลักษณะ
งำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรศึกษำ  วิครำะห์  วิจัย  ละสนอนะทำงกำรปรับปรุง กำรจัดกใบภำษีตำง โ วิธีกำร
จัดกใบภำษีอำกร  คำธรรมนียมตำง โ ละรำยเดຌอืไนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน กำรตรวจรับบบสดง
รำยกำรค ำรຌองหรือค ำขอของผูຌสียภำษีละคำธรรมนียม  ปรับปรุงบบสดงรำยกำร  ค ำรຌอง  ค ำขอของ      
ผูຌสียภำษี฿หຌหมำะสม รับช ำระงิน  ขียน฿บสรใจรับงินละลงบัญชี  จัดท ำทะบียนละรำยกำรตำง โ      
กใบรักษำหลักฐำนกำรสียภำษี  คำธรรมนียมละรำยเดຌอืไน โ ออกหมำยรียกละหนังสือชิญพบ  ตรวจสอบ
ละประมินภำษีกำรกใบรักษำ  ละน ำสงงินป็นตຌน  ละปฏิบัติงำนอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

ชือ่ต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ 
   นักวิชำกำรจัดกใบรำยเดຌ   ระดับปฏิบัติกำร 
   นักวิชำกำรจัดกใบรำยเดຌ   ระดับช ำนำญกำร 
   นักวิชำกำรจัดกใบรำยเดຌ   ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักวิชำกำรจัดกใบรำยเดຌ   ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรจัดกใบรำยเดຌ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรจัดกใบรำยเดຌ  
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ  ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนวิชำกำรภำษี กำรจัดกใบคำธรรมนียมตำงโ ละรำยเดຌอืไนโภำย฿ตຌกำรก ำกับ 
นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ชวยรวบรวมขຌอมูล  ศึกษำ  วิครำะห์  กีไยวกับกำรปกครองปลีไยนปลงของสังคม  

ดยฉพำะทำงดຌำนศรษฐกิจบืๅองตຌน พืไอน ำขຌอมูลหลำนัๅนมำประกอบกำรวำงมำตรกำร หรือนวทำงกำร
จัดกใบ หรือปรับปรุงอัตรำภำษี คำธรรมนียมละรำยเดຌอืไนโ  ฿หຌมีควำมหมำะสม  

1.2 รวบรวมขຌอมูลกีไยวกับกำรจัดกใบภำษีคำธรรมนียมละรำยเดຌอืไนโของรัฐละ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌทรำบวำกำรกใบภำษีคำธรรมนียมหรือรำยเดຌอืไนโ  สำมำรถท ำเดຌจ ำนวน
ทำเร อันจะน ำเปสูกำรคำดประมำณกำรรำยเดຌละรำยจำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นปีงบประมำณ   
ถัดเปเดຌ 

1.3 รวมส ำรวจพืๅนทีไกับกองชำง กองสำธำรณสุขละสวนรำชกำรตำง โ พืไอ฿หຌเดຌ
ขຌอมูลของผูຌประกอบกิจกำร หรือผูຌทีไอยู฿นขำยตຌองช ำระภำษีหรือคำธรรมนียมประภทตำง โ ละติดตำม
จัดท ำหนังสือตือนผูຌประกอบกำร฿นขำยช ำระภำษีหรือคำธรรมนียม มำช ำระพืไอจຌง฿หຌผูຌสียภำษีทรำบ  

1.4 จัดกใบละออก฿บสรใจ ภรด. ุภป.ุ ภบท.ุ ฿บสรใจทัไวเปฯ พืไอ฿ชຌป็นหลักฐำน฿น
กำรรับงินของหนวยงำน พรຌอมรงรัด ติดตำม ลูกหนีๅละผูຌทีไอยู฿นขำยกำรช ำระภำษีละคำธรรมนียมตำง โ 
พืไอติดตำมลูกหนีๅคຌำงช ำระ฿หຌมำช ำระภำษี฿หຌครบถຌวนรวมถึงรับละตรวจบบสดงรำยกำรทรัพย์สินละ
สนอตอผูຌบังคับบัญชำพืไอ฿ชຌ฿นกำรประมินละค ำนวณภำษี 

1.5 จัดท ำรำยงำนกีไยวกับรำยเดຌ ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับงำนจัดกใบ พืไอพรຌอมทีไจะ
ปรับปรุงขຌอมูล฿หຌถูกตຌอง ทันสมัย ละ฿ชຌป็นขຌอมูลทำงสถิติ฿นกำรประมวลผลจำกจัดกใบรำยเดຌ 

1.6 รวบรวมขຌอมูลทีไออกส ำรวจลง฿นขຌอมูลผนทีไภำษีละทะบียนทรัพย์สิน พืไอ฿ชຌ
ป็นฐำนขຌอมูล฿นกำรน ำมำประกอบกำรจัดกใบรำยเดຌ฿หຌถูกตຌองละป็นปัจจุบัน 

1.7 ควบคุมกำรจัดท ำค ำสัไง ประกำศกีไยวกับทรัพย์สินประภทตำง โ พืไอ฿หຌ
ประชำชนมำยืไนบบช ำระภำษีตรงตำมก ำหนดวลำละ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปตำมกฎหมำย รวมถึงจัดท ำ 
รวบรวม ขຌอมูลสงงำนนิติกำร฿นกำรติดตำมลูกหนีๅคຌำงช ำระ พืไอด ำนินกำรตำมกฎหมำย  

1.8 สงสริมจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ หนังสือประชำสัมพันธ์ รวมกับหนวยงำนอืไน โ 
พืไอ฿หຌประชำชนรับรูຌกีไยวกับกำรช ำระภำษีละคำธรรมนียมตำงโ 
 
 
 



 
1.9 จัดท ำระบบฐำนขຌอมูลละบันทึกขຌอมูลทะบียนทรัพย์สินทัๅงหมดทีไอยู฿นขำยช ำระ

ภำษีลง฿นระบบฐำนขຌอมูล พืไอป็นขຌอมูล฿นกำรจัดกใบภำษีละตรวจสอบเดຌรวดรใวขึๅน 
1.10 รับค ำรຌองกีไยวกับกำรพิจำรณำอุทธรณ์ภำษี พืไอ฿หຌกิดควำมป็นธรรมกผูຌช ำระ

ภำษี ละศึกษำขຌอกฎหมำย ระบียบ ขຌอบังคับ พืไอ฿ชຌจัดกใบภำษีอยำงถูกตຌองปรง฿สละป็นธรรม 
1.11 ชวยควบคุมกำรจัดกใบภำษีอำกร  ซึไงเดຌก  ภำษีรงรือนละทีไดิน  ภำษีบ ำรุง

ทຌองทีไ  ภำษีป้ำย  คำธรรมนียม฿บอนุญำตควบคุมกิจกำรคຌำ  คำธรรมนียม฿บอนุญำตควบคุมผงลอย  
คำธรรมนียม฿บอนุญำตควบคุมกำรตงผม  คำธรรมนียม฿บอนุญำตกำรท ำนๅ ำขใง พืไอกำรคຌำ  คำธรรมนียม
฿บอนุญำตตัๅงตลำดอกชน  คำธรรมนียม฿บอนุญำตท ำกำรฆษณำละ฿ชຌครืไองขยำยสียง  คำธรรมนียมตรวจ
รักษำรคคำธรรมนียมกใบขยะมูลฝอย  คำธรรมนียมขนสิไงปฏิกูล  คำธรรมนียมควบคุมกำรกอสรຌำงอำคำร 
คำธรรมนียมรับรองส ำนำทะบียนรำษฎร  คำธรรมนียม฿บอนุญำตอืไน โ ตำมทศบัญญัติ  คำปรับผูຌละมิด
กฎหมำยละทศบัญญัติ  คำอำกรกำรฆำสัตว์  คำธรรมนียมรงพักสัตว์  คำรับจຌำงฆำสัตว์ คำชำอำคำร
พำณิชย์  คำชำรงมหรสพ  คำชำตลำดสด  คำชำผงลอย  คำทีไวำงขำยของ฿นสวนสำธำรณะ  ดอกบีๅยงิน
ฝำกกองทุนสงสริมกิจกำรองค์กำรบริหำรสวนต ำบลละงินฝำกธนำคำร  คำจ ำหนวยวชภัณฑ์  ค ำรຌองตำง โ 
คำธรรมนียมกำรอนสิทธิ์กำรชำ  ละคำชดชยตำง โ 

2. ดຌานการวางผน 

2.1 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำน
หรือครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 วำงผนกำรจัดกใบรำยเดຌ ละคำธรรมนียมตำง โ พืไอ฿หຌกำรจัดกใบรำยเดຌ 
ครบถຌวน ถูกตຌองละป็นธรรมกประชำชน 

2.3 วำงผนละรวมด ำนินกำร฿นกำรส ำรวจขຌอมูลภำคสนำม พืไอ฿ชຌป็นครืไองมือ฿น
กำรกใบภำษีทຌองถิไนละคำธรรมนียมตำง โ  

2.4 วำงผนละรวมด ำนินกำร฿นกำรน ำทคนลยีสำระสนทศมำ฿ชຌ฿นกำร
฿หຌบริกำรจัดกใบรำยเดຌ พืไอ฿หຌกิดควำมสะดวกกผูຌช ำระภำษี 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌกิด

ควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
3.3 ประสำนงำนละ฿หຌค ำนะน ำกับผูຌทีไกีไยวขຌองละ ผูຌช ำระภำษี พืไอ฿หຌกิดควำม

รวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
4.  ดຌานการบริการ 

4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ สนับสนุน฿นหนวยงำนตำง โ ทัๅงภำครัฐละอกชน พืไอ฿หຌ
สำมำรถด ำนินกำรดຌำนภำษีอำกรเดຌอยำงถูกตຌองหมำะสม    

4.2 ตอบปัญหำละชีๅจงขຌอซักถำมของประชำชนกีไยวกับงำนจัดกใบรำยเดຌ พืไอ฿หຌ
ประชำชนรับทรำบขຌอมูล ควำมรูຌตำงโละน ำเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

4.3 จัดท ำระบบสำรสนทศ พืไอพิไมชองทำง฿นกำรรับช ำระภำษีละจัดกใบภำษีนอก
พืๅนทีไ พืไออ ำนวยควำมสะดวกกประชำชนผูຌสียภำษี 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
บัญชี พำณิชยศำสตร์ ศรษฐศำสตร์ กำรจัดกำรกำรคลัง บริหำรธุรกิจ  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ 
ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
บัญชี พำณิชยศำสตร์ ศรษฐศำสตร์ กำรจัดกำรกำรคลัง บริหำรธุรกิจ  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ  ก.จ.ุ 
ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
บัญชี พำณิชยศำสตร์ ศรษฐศำสตร์ กำรจัดกำรกำรคลัง บริหำรธุรกิจ  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ  ก.จ.ุ 
ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
    

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐ 

ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ิGFMISี    ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ 2 
1.10 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 

 
 
 
 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรบริหำรควำมสีไยง     ระดับ 1 
3.2.3 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรจัดกใบรำยเดຌ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรจัดกใบรำยเดຌ  
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรภำษี กำรจัดกใบ
คำธรรมนียมละรำยเดຌอืไนโปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย  หรอื 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรภำษี กำรจัดกใบคำธรรมนียมละรำยเดຌอืไนโ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือ
กຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ศึกษำ วิครำะห์  วิจัย กีไยวกับกำรปลีไยนปลงของสังคมดยฉพำะทำงดຌำน

ศรษฐกิจทีไมีควำมซับซຌอน พืไอน ำขຌอมูลหลำนัๅนมำประกอบกำรวำงมำตรกำร  หรือนวทำงกำรจัดกใบหรือ
ปรับปรุงอัตรำภำษีอำกร คำธรรมนียมละรำยเดຌอืไนโ ฿หຌมีควำมหมำะสม 

1.2 ศึกษำ  วิครำะห์  วิจัยรืไองตำง โ กีไยวกับงำนภำษีอำกร คำธรรมนียมละรำยเดຌ
อืไนโ พืไอพิจำรณำควำมหมำะสมของครงกำรหรือนวทำงทีไ กีไยวกับระบบภำษีละกำรจัดกใบภำษี 
คำธรรมนียมละรำยเดຌอืไนโ    

1.3 ตรวจสอบกำรรวบรวมขຌอมูลกีไยวกับกำรจัดกใบภำษีคำธรรมนียมของรัฐทีไเดຌจำก
จຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ พืไอ฿หຌทรำบวำกำรกใบภำษีหรือคำธรรมนียมอืไนโสำมำรถท ำเดຌจ ำนวนทำเร อันจะ
น ำเปสูกำรคำดประมำณรำยเดຌละรำยจำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นปีงบประมำณถัดเปเดຌ 

1.4 ชวยหลือจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำกຌเขปัญหำขຌอขัดขຌอง฿นกำรด ำนินกำรจัดกใบ
ภำษี คำธรรมนียมหรือรำยเดຌอืไน  พืไอ฿หຌกำรด ำนินกำรจัดกใบภำษี คำธรรมนียมหรือรำยเดຌอืไนโ สำมำรถท ำเดຌ
อยำงถูกตຌอง  ครบถຌวน 

1.5 ฿หຌค ำนะน ำ  ปรึกษำ  ฿หຌกำรปฏิบัติงำนละขຌอมูลดຌำนวิชำกำรกจຌำหนຌำทีไ
ระดับรองลงมำ  พืไอ฿หຌสำมำรถด ำนินงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.6 ควบคุม จัดกใบละออก฿บสรใจ ภรด. ุภป.ุ ภบท.ุ ฿บสรใจทัไวเปฯ พืไอ฿ชຌป็น
หลักฐำน฿นกำรรับงินของหนวยงำน พรຌอมรงรัด ติดตำม ลูกหนีๅละผูຌทีไอยู฿นขำยกำรช ำระภำษีละ
คำธรรมนียมตำง โ พืไอติดตำมลูกหนีๅคຌำงช ำระ฿หຌมำช ำระภำษี฿หຌครบถຌวนรวมถึงรับละตรวจบบสดง
รำยกำรทรัพย์สินละสนอตอผูຌบังคับบัญชำพืไอ฿ชຌ฿นกำรประมินละค ำนวณภำษี 
 
 
 



 
1.7 ควบคุมจัดท ำรำยงำนกีไยวกับรำยเดຌ ละอืไน โ ทีไ กีไยวขຌองกับงำนจัดกใบ       

พืไอพรຌอมทีไจะปรับปรุงขຌอมูล฿หຌถูกตຌอง ทันสมัย ละ฿ชຌป็นขຌอมูลทำงสถิติ฿นกำรประมวลผลจำกจัดกใบรำยเดຌ 
1.8 รวบรวมขຌอมูลทีไออกส ำรวจลง฿นขຌอมูลผนทีไภำษีละทะบียนทรัพย์สิน พืไอ฿ชຌ

ป็นฐำนขຌอมูล฿นกำรน ำมำประกอบกำรจัดกใบรำยเดຌ฿หຌถูกตຌองละป็นปัจจุบัน 
1.9 ควบคุมกำรจัดท ำค ำสัไง ประกำศกีไยวกับทรัพย์สินประภทตำง โ พืไอ฿หຌ

ประชำชนมำยืไนบบช ำระภำษีตรงตำมก ำหนดวลำละ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปตำมกฎหมำย รวมถึงจัดท ำ 
รวบรวม ขຌอมูลสงงำนนิติกำร฿นกำรติดตำมลูกหนีๅคຌำงช ำระ พืไอด ำนินกำรตำมกฎหมำย 

1.10 ควบคุม จัดท ำระบบฐำนขຌอมูลละบันทึกขຌอมูลทะบียนทรัพย์สินทัๅงหมดทีไอยู฿น
ขำยช ำระภำษีลง฿นระบบฐำนขຌอมูล พืไอป็นขຌอมูล฿นกำรจัดกใบภำษีละตรวจสอบเดຌรวดรใวขึๅน 

1.11 ด ำนินกำรรับค ำรຌองกีไยวกับกำรพิจำรณำอุทธรณ์ภำษี พืไอ฿หຌกิดควำมป็นธรรม
กผูຌช ำระภำษี ละศึกษำขຌอกฎหมำย ระบียบ ขຌอบังคับ พืไอ฿ชຌจัดกใบภำษีอยำงถูกตຌองปรง฿สละป็นธรรม 

1.12 ควบคุมตรวจสอบกำรจัดกใบภำษีอำกร  ซึไงเดຌก  ภำษีรงรือนละทีไดิน  ภำษี
บ ำรุงทຌองทีไ  ภำษีป้ำย  คำธรรมนียม฿บอนุญำตควบคุมกิจกำรคຌำ  คำธรรมนียม฿บอนุญำตควบคุมผงลอย  
คำธรรมนียม฿บอนุญำตควบคุมกำรตงผม  คำธรรมนียม฿บอนุญำตกำรท ำนๅ ำขใง พืไอกำรคຌำ  คำธรรมนียม
฿บอนุญำตตัๅงตลำดอกชน  คำธรรมนียม฿บอนุญำตท ำกำรฆษณำละ฿ชຌครืไองขยำยสียง  คำธรรมนียมตรวจ
รักษำรคคำธรรมนียมกใบขยะมูลฝอย  คำธรรมนียมขนสิไงปฏิกูล  คำธรรมนียมควบคุมกำรกอสรຌำงอำคำร 
คำธรรมนียมรับรองส ำนำทะบียนรำษฎร  คำธรรมนียม฿บอนุญำตอืไน โ ตำมทศบัญญัติ  คำปรับผูຌละมิด
กฎหมำยละทศบัญญัติ  คำอำกรกำรฆำสัตว์  คำธรรมนียมรงพักสัตว์  คำรับจຌำงฆำสัตว์ คำชำอำคำร
พำณิชย์  คำชำรงมหรสพ  คำชำตลำดสด  คำชำผงลอย  คำทีไวำงขำยของ฿นสวนสำธำรณะ  ดอกบีๅยงิน
ฝำกกองทุนสงสริมกิจกำรองค์กำรบริหำรสวนต ำบลละงินฝำกธนำคำร  คำจ ำหนวยวชภัณฑ์  ค ำรຌองตำง โ 
คำธรรมนียมกำรอนสิทธิ์กำรชำ  ละคำชดชยตำง โ 

2. ดຌานการวางผน 
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของ

หนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 วำงผนละกຌเขปัญหำอุปสรรค฿นกำรจัดกใบรำยเดຌ พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.3 วำงผนละกຌเขปัญหำอุปสรรค฿นกำรส ำรวจขຌอมูลภำคสนำม พืไอ฿หຌสำมำรถ
จัดกใบขຌอมูลครอบคลุมพืๅนทีไ ละถูกตຌอง ป็นปัจจุบัน 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  
3.2 ฿ห ຌข ຌอค ิดห ในหรือค ำนะน ำบื ๅองต ຌนกสมำช ิก฿นท ีมงำนหรือบ ุคคลหรือ

หนวยงำนทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
3.3 ฿หຌควำมหในกประชำชนผูຌช ำระภำษี฿นระบียบขຌอกฎหมำย พืไอ฿หຌประชำชน

ขຌำ฿จ 
 
 



 
4. ดຌานการบริการ 

4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ สนับสนุน฿นหนวยงำนตำง โ ทัๅงภำครัฐละอกชน  พืไอ฿หຌ
สำมำรถด ำนินกำรดຌำนภำษีอำกรละคำธรรำมนียมตำงโเดຌอยำงถูกตຌองหมำะสม 

4.2 ป็นวิทยำกรบรรยำย พืไอผยพรควำมรูຌควำมขຌำ฿จกี ไยวกับหลักกำรละ
วิธีกำรของงำน฿นควำมรับผิดชอบ    

4.3 สงสริมสนับสนุน ฿หຌมีสืไอประชำสัมพันธ์ พืไอ฿หຌควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นกำรช ำระ
ภำษีละคำธรรมนียมละพัฒนำระบบสำรสนทศ พืไออ ำนวยควำมสะดวก฿หຌก 
ประชำชน ผูຌรับบริกำร 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรจัดกใบรำยเดຌ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรจัดกใบรำยเดຌ  หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 
6 ปี ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรจัดกใบรำยเดຌ 
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรจัดกใบ
รำยเดຌ ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรจัดกใบรำยเดຌ  หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ โ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ โ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ ใ 
1.8 ควำมรูຌรืไองระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐ 

ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ิGFMISี    ระดับ โ 
1.9 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ ใ 
1.10 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ ใ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรบริหำรควำมสีไยง     ระดับ 2 
3.2.3 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรจัดกใบรำยเดຌ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรจัดกใบรำยเดຌ  
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำ กำรภำษี       
กำรจัดกใบคำธรรมนียมตำงโ ละรำยเดຌอืไนโ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก   ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรภำษี กำรจัดกใบคำธรรมนียมตำงโ ละรำยเดຌอืไนโ ปฏิบัติงำนทีไ
ตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ก ำกับดูลกำรศึกษำ วิครำะห์ วิจัย  กีไยวกับกำรปลีไยนปลงของสังคมดยฉพำะ

ทำงดຌำนศรษฐกิจทีไมีควำมซับซຌอน พืไอน ำขຌอมูลหลำนัๅนมำประกอบกำรวำงมำตรกำร  หรือนวทำงกำร
จัดกใบหรือปรับปรุงอัตรำภำษีคำธรรมนียม฿หຌมีควำมหมำะสม  

1.2 ฿หຌขຌอนะน ำละด ำนินกำรกีไยวกับกำรก ำหนดมำตรฐำน ระบียบ กฎกณฑ์ตำง โ 
ทีไกีไยวขຌองกับระบบภำษี กำรจัดกใบภำษีกำรจัดกใบคำธรรมนียมตำงโ ละรำยเดຌอืไนโ พืไอประกอบกำร
ก ำหนดมำตรกำร ระบียบ฿นรืไองดังกลำว 

1.3 ตรวจสอบกำรรวบรวมขຌอมูลกีไยวกับกำรจัดกใบภำษีคำธรรมนียมของรัฐทีไเดຌจำก
จຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ พืไอ฿หຌทรำบวำกำรกใบภำษีหรือคำธรรมนียมสำมำรถท ำเดຌจ ำนวนทำเร อันจะน ำเปสูกำร
คำดประมำณกำรรำยเดຌละรำยจำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นปีงบประมำณถัดเปเดຌ 

1.4 ติดตำมประมินผล ละกຌเขปัญหำขຌอขัดขຌอง฿นกำรด ำนินกำรจัดกใบภำษี
คำธรรมนียมละรำยเดຌอืไนโ พืไอ฿หຌกำรด ำนินกำรจัดกใบภำษีคำธรรมนียมละรำยเดຌอืไนโสำมำรถท ำเดຌ
อยำงถูกตຌอง  ครบถຌวน  

1.5 วิครำะห์ประมินผลควำมถูกตຌองของรำยงำนกีไยวกับรำยเดຌ  ละอืไน โ           
ทีไกีไยวขຌองกับงำนจัดกใบ พืไอพรຌอมทีไจะปรับปรุงขຌอมูล฿หຌถูกตຌอง ทันสมัย ละ฿ชຌป็นขຌอมูลทำงสถิติ฿นกำร
ประมวลผลจำกจัดกใบรำยเดຌ 

1.6 ควบคุมละวิครำะห์ขຌอมูลทีไออกส ำรวจลง฿นขຌอมูลผนทีไภำษีละทะบียน
ทรัพย์สิน พืไอ฿ชຌป็นฐำนขຌอมูล฿นกำรน ำมำประกอบกำรจัดกใบรำยเดຌ฿หຌถูกตຌองละป็นปัจจุบัน 

1.7 ฿หຌค ำปรึกษำ กຌเขปัญหำ กำรรงรัด ติดตำม ลูกหนีๅละผูຌทีไอยู฿นขำยกำรช ำระ
ภำษีละคำธรรมนียมตำง โ พืไอติดตำมลูกหนีๅคຌำงช ำระ฿หຌมำช ำระภำษี฿หຌครบถຌวน 
 
 



 
1.8 ควบคุมกำรวิครำะห์ขຌอมูลทะบียนทรัพย์สินทัๅงหมดทีไอยู฿นขำยช ำระภำษีลง฿น

ระบบฐำนขຌอมูล พืไอป็นขຌอมูล฿นกำรจัดกใบภำษีละตรวจสอบเดຌรวดรใวขึๅน 
1.9 ฿หຌค ำปรึกษำละ฿หຌขຌอสนอนะค ำรຌองกีไยวกับกำรพิจำรณำอุทธรณ์ภำษี พืไอ฿หຌ

กิดควำมป็นธรรมกผูຌช ำระภำษี รวมถึง฿หຌควำมรูຌกีไยวกับระบียบ ขຌอบังคับ พืไอ฿ชຌจัดกใบภำษีอยำงถูกตຌอง
ปรง฿สละป็นธรรม 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือ

กอง มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 

2.2 วำงผนละกຌเขปัญหำอุปสรรค฿นกำรจัดกใบรำยเดຌ พรຌอมทัๅง฿หຌค ำปรึกษำ
นะน ำตลอดจนกำรติดตำมประมินผล พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 

2.3 ติดตำมประมินผลกำรส ำรวจขຌอมูลภำคสนำม พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภำพ฿นกำร
จัดกใบรำยเดຌ 

2.4 ติดตำมประมินผล฿นกำรน ำทคนลยีสำระสนทศขຌำมำ฿ชຌ พืไอน ำมำปรับปรุง
พัฒนำระบบกำรช ำระภำษีมีควำมทันสมัยมำกขึๅน 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงพืไอป็น

ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ  นะน ำ  สนับสนุน฿หຌหนวยงำนตำง โ  ทัๅงภำครัฐ อกชนละ

ประชำชนพืไอ฿หຌสำมำรถด ำนินกำรดຌำนภำษีละคำธรรมนียมเดຌอยำงถูกตຌองหมำะสม   
4.2 ป็นวิทยำกรฝຄกอบรม  ฿หຌค ำนะน ำ  ปรึกษำ  ฿นงำนดຌำนวิชำกำรกจຌำหนຌำทีไ

ระดับรองลงมำ  พืไอ฿หຌสำมำรถด ำนินงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 
4.3 ก ำกับดูล ฿หຌกิดกำรพัฒนำระบบสำรสนทศ ฿หຌทันยุค ทันสมัย พืไอ฿หຌมีชองทำง

ทีไหลำกหลำย฿นกำร ยืไนบบช ำระภำษีผำนทำงระบบสำรสนทศ กำรยืไนช ำระภำษีทำงธนำคำรกำรยืไนค ำรຌอง
ขอลดหรือยกวຌนภำษีผำนทำงจดหมำยอิลใกทรอนิกส์ หรือรำยกำรอืไนโทีไกีไยวขຌอง 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรจัดกใบรำยเดຌ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรจัดกใบรำยเดຌ  หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 
ไ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุก.ท.ุหรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรจัดกใบรำยเดຌ  หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 
 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ ใ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ ใ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดบั โ 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ ไ 
1.8 ควำมรูຌรืไองระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐ 

ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ิGFMISี    ระดับ ใ 
1.9 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ ไ 
1.10 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ ไ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.2 กำรบริหำรควำมสีไยง     ระดับ 3 
3.2.3 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 3 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 

 

 

 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรจัดกใบรำยเดຌ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรจัดกใบรำยเดຌ  
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรภำษี กำรจัดกใบคำธรรมนียมหรือรำยเดຌอืไนโ ปฏิบัติงำนทีไ
ตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำงละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำรซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรภำษี กำรจัดกใบคำธรรมนียมหรือรำยเดຌอืไนโปฏิบัติงำนทีไ
ตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย จัดท ำควำมหใน สรุปรำยงำน ฿หຌขຌอนะน ำ฿นหลักกำรละ

วิธีกำรจัดกใบภำษีคำธรรมนียมหรือรำยเดຌอืไนโ  พืไอ฿หຌกำรด ำนินกำรจัดกใบสอดคลຌองกับหลักวิชำกำร กฎหมำย 
ระบียบ ละสภำพควำมป็นจริงมำกทีไสุด  

1.2 ตรวจสอบละสรุปรำยงำนกำรรวบรวมขຌอมูลกีไยวกับกำรจัด กใบภำษี
คำธรรมนียมของรัฐละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌสำมำรถน ำสนอละชีๅจงตอองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนเดຌครบถຌวน รอบดຌำน อันจะน ำเปสูกำรคำดประมำณกำรรำยเดຌละรำยจำยขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน฿นปีงบประมำณถัดเป 

1.3 ติดตำมประมินผล ละกຌเขปัญหำขຌอขัดขຌอง฿นกำรด ำนินกำรจัดกใบภำษี 
คำธรรมนียมหรือรำยเดຌอืไนโ พืไอ฿หຌกำรด ำนินกำรจัดกใบสำมำรถท ำเดຌอยำงถูกตຌอง ครบถຌวน 

1.4 ฿หຌขຌอนะน ำผูຌทีไกีไยวขຌองทัๅงระบบงำนกีไยวกับผนงำนทคนิคทำงงำนภำษีอำกร 
พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนด ำนินเปเดຌอยำงถูกตຌอง  

1.5 ฿หຌค ำปรึกษำกีไยวกับกำรด ำนินกำรวิครำะห์ประมินผลควำมถูกตຌองของรำยงำน
กีไยวกับรำยเดຌ ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับงำนจัดกใบ พืไอพรຌอมทีไจะปรับปรุงขຌอมูล฿หຌถูกตຌอง ทันสมัย ละ฿ชຌ
ป็นขຌอมูลทำงสถิติ฿นกำรประมวลผลจำกจัดกใบรำยเดຌ 

1.6 ฿หຌค ำปรึกษำ ควบคุมละวิครำะห์ขຌอมูลทีไออกส ำรวจลง฿นขຌอมูลผนทีไภำษีละ
ทะบียนทรัพย์สิน พืไอ฿ชຌป็นฐำนขຌอมูล฿นกำรน ำมำประกอบกำรจัดกใบรำยเดຌ฿หຌถูกตຌองละป็นปัจจุบัน 

1.7 ฿หຌค ำปรึกษำ กຌเขปัญหำ กำรรงรัด ติดตำม ลูกหนีๅละผูຌทีไอยู฿นขำยกำรช ำระ
ภำษีละคำธรรมนียมตำง โ พืไอติดตำมลูกหนีๅคຌำงช ำระ฿หຌมำช ำระภำษี฿หຌครบถຌวน  
 
 



 
1.8 ฿หຌค ำปรึกษำ ควบคุมกำรวิครำะห์ขຌอมูลทะบียนทรัพย์สินทัๅงหมดทีไอยู฿นขำย

ช ำระภำษีลง฿นระบบฐำนขຌอมูล พืไอป็นขຌอมูล฿นกำรจัดกใบภำษีละตรวจสอบเดຌรวดรใวขึๅน 
1.9 ฿หຌค ำปรึกษำละ฿หຌขຌอสนอนะค ำรຌองกีไยวกับกำรพิจำรณำอุทธรณ์ภำษี พืไอ฿หຌ

กิดควำมป็นธรรมกผูຌช ำระภำษี รวมถึง฿หຌควำมรูຌกีไยวกับระบียบ ขຌอบังคับ พืไอ฿ชຌจัดกใบภำษีอยำงถูกตຌอง
ปรง฿สละป็นธรรม 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน 

ครงกำร฿นระดับกลยุทธ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน มอบหมำยงำนกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนติดตำม 
ประมินผล พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 วำงผนละกຌเขปัญหำอุปสรรค฿นกำรจัดกใบรำยเดຌ พรຌอมทัๅง฿หຌค ำปรึกษำ
นะน ำตลอดจนกำรติดตำมประมินผล พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโ กับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับกอง หรือส ำนักรวมทัๅงทีไประชุม

กับหนวยงำนตำง โ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
3.3 ชีๅจงรำยละอียดขຌอมูลดຌำนกำรจัดกใบรำยเดຌ ตำมหลักกณฑ์ พืไอป็นประยชน์

฿นกำรตรวจสอบจำกหนวยงำนตำงโทีไกีไยวขຌอง 
4. ดຌานการบริการ 

4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ สนับสนุน฿หຌหนวยงำนตำง โ ทัๅงภำครัฐ อกชนละ
ประชำชน พืไอ฿หຌสำมำรถด ำนินกำรดຌำนภำษีคำธรรมนียมเดຌอยำงถูกตຌองหมำะสม 

4.2 ฿หຌค ำปรึกษำกประชำชนผูຌช ำระภำษี฿นระบียบขຌอกฎหมำย พืไอ฿หຌประชำชน
ตใม฿จทีไจะช ำระภำษี฿หຌกทຌองถิไน 

4.3 ป็นวิทยำกรฝຄกอบรม  ฿หຌค ำนะน ำ  ปรึกษำ  ฿นงำนดຌำนวิชำกำรกจຌำหนຌำทีไ
ระดับรองลงมำ  พืไอ฿หຌสำมำรถด ำนินงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

4.4 อ ำนวยกำรถำยทอดควำมรูຌหรือสนับสนุนกำรพัฒนำควำมรูຌควำมสำมำรถของ
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ฿หຌมีควำมพรຌอมดຌำนสำรสนทศ พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภำพ฿นกำรรับภำษีมำกทีไสุด 

4.5 ก ำกับดูล ฿หຌกิดกำรพัฒนำระบบสำรสนทศ ฿หຌทันยุค ทันสมัย พืไอ฿หຌมีชองทำง
ทีไหลำกหลำย฿นกำร ยืไนบบช ำระภำษีผำนทำงระบบสำรสนทศ กำรยืไนช ำระภำษีทำงธนำคำรกำรยืไนค ำรຌองขอ
ลดหรือยกวຌนภำษีผำนทำงจดหมำยอิลใกทรอนิกส์ หรือรำยกำรอืไนโทีไกีไยวขຌอง 

 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรจัดกใบรำยเดຌ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรจัดกใบรำยเดຌ  หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌว
เมนຌอยกวำ โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด    
ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรจัดกใบรำยเดຌ  หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ไ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ ใ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ ใ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ 5 
1.8 ควำมรูຌรืไองระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐ 

ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ิGFMISี    ระดับ ไ 
1.9 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ 5 
1.10 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 5 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 4 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดบั 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.2 กำรบริหำรควำมสีไยง     ระดับ 4 
3.2.3 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 4 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4  
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 

 
 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     วิชำกำรพัสดุ 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรพัสดุ ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับกำรศึกษำ วิครำะห์ รำยละอียดของพัสดุ พืไอก ำหนดมำตรฐำนละคุณภำพกำรรำงสัญญำซืๅอละ
สัญญำจຌำง กำรสนอควำมหในกีไยวกับพัสดุ กำรวำงระบบกีไยวกับระบียบละวิธีปฏิบัติงำนดຌำนกำรพัสดุละ
ปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักวิชำกำรพัสดุ    ระดับปฏิบัติกำร 
   นักวิชำกำรพัสดุ    ระดับช ำนำญกำร 
   นักวิชำกำรพัสดุ    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักวิชำกำรพัสดุ    ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรพัสดุ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรพัสดุ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนวิชำกำรพัสดุ ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
  

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 รวบรวมละศึกษำขຌอมูล฿นงำนพัสดุ พืไอก ำหนดคุณภำพ ละมำตรฐำนของพัสดุ 
1.2 ตรวจสอบละดูลกำรจัดซืๅอจัดจຌำงบบตำง โ ชน กำรตกลงรำคำ  กำรสอบ

รำคำประกวดรำคำวิธีพิศษ ละวิธีกรณีพิศษ พืไอ฿หຌป็นเปตำมระบียบของวำดຌวยกำรพัสดุ 
1.3 จัดท ำรำยละอียดบัญชีหรือทะบียนคุมทรัพย์สินกีไยวกับคุณลักษณะฉพำะของ

วัสดุ พืไอ฿หຌสำมำรถตรวจสอบวัสดุตำงโเดຌดยสะดวก 
1.4 ซอมซมละดูลรักษำพัสดุ฿นครอบครองพืไอ฿หຌมีสภำพทีไพรຌอม฿ชຌงำน 
1.5 จ ำหนำยพัสดุมืไอช ำรุดหรือสืไอมสภำพ หรือเมจ ำป็น฿นกำร฿ชຌงำนทำงรำชกำรอีก

ตอเป พืไอ฿หຌพัสดุกิดประยชน์฿หຌกทำงรำชกำรเดຌมำกทีไสุด 
1.6 ถำยทอดควำมรูຌดຌำนงำนพัสดุกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ ชน ฿หຌค ำนะน ำ฿น

กำรปฏิบัติงำน วำงครงกำรก ำหนดหลักสูตรละฝຄกอบรม จัดท ำคูมือประจ ำส ำหรับกำรฝຄกอบรมละวิธี฿ชຌ
อุปกรณ์ครืไองมือทีไถูกตຌอง ป็นตຌน พืไอถำยทอดควำมรูຌทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนละ
ขຌอก ำหนด    

1.7 ด ำนินกำรจัดซืๅอ จัดจຌำง กำรจຌำงซอมซม ละกำรบ ำรุงรักษำพัสดุครุภัณฑ์     
ทุกประภท พืไอ฿หຌกำรจัดซืๅอละจัดจຌำงถูกตຌองตำมระบียบทีไก ำหนดเวຌ ละเดຌพัสดุครุภัณฑ์ทีไมีคุณภำพ ละ
สอดคลຌองตำมตຌองกำรของจຌำหนຌำทีไละหนวยงำน 

1.8 ศึกษำละคຌนควຌำรำยละอียดตำงโ ของพัสดุ ชน วิวัฒนำกำร คุณสมบัติ ระบบ
รำคำ กำรสืไอมคำ กำรสึกหรอ ประยชน์฿ชຌสอย คำบริกำร อะเหล กำรบ ำรุงรักษำ ควำมขใงรงทนทำน   
ป็นตຌน พืไอก ำหนดมำตรฐำนละคุณภำพของพัสดุขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน   

1.9 รวบรวมขຌอมูล รำยชืไอ คุณสมบัติ ละรำยละอียดบริกำรละผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท ละหຌำงรຌำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง฿นกำรจัดซืๅอละจัดจຌำง พืไอกใบป็นฐำนขຌอมูลทีไป็นประยชน์฿นกำร
ประกอบกำรจัดซืๅอละจัดจຌำง฿หຌมีคุณภำพตำมระบียบ ละขຌอบังคับทีไก ำหนดเวຌ 
 
 
 
 
 



 
1.10 จัดกใบขຌอมูลบืๅองตຌน ท ำสถิติ ปรับปรุง ละรวมจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบ

สำรสนทศทีไกีไยวกับพัสดุครุภัณฑ์ ยำนพำหนะ อำคำรสถำนทีไ ละขຌอมูลทรัพย์สินตำงโ ขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำนละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำของผูຌบริหำร฿น
กำรก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ ละมำตรกำรตำงโ ดຌำนพัสดุครุภัณฑ์ 

1.11 รำงอกสำร สัญญำ ละตรวจควำมถูกตຌองละรำยละอียดของครงกำร อกสำร 
ละสัญญำตำงโ ชน สัญญำซืๅอ สัญญำจຌำง หนังสือตຌตอบ ละบันทึกรืไองกีไยวกับงำนพัสดุครุภัณฑ์ตำงโ 
พืไอ฿หຌกิดควำมถูกตຌอง สมบูรณ์ ละสำมำรถด ำนินกำรเดຌตำมขัๅนตอน ละระบียบวำดຌวยกำรพัสดุทีไ     
ก ำหนดเวຌ 

1.12 ควบคุม ละดูลกำรจัดท ำอกสำรละทะบียนตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับด ำนินงำน
ดຌำนพัสดุ ชน ทะบียนรำยละอียดพัสดุ ครุภัณฑ์ ทะบียนคุมทรัพย์สิน อกสำร฿บยืมทรัพย์สิน ละอกสำร
ติดตำมทวงคืนทรัพย์สิน ป็นตຌน พืไอ฿หຌกิดควำมถูกตຌอง฿นกำรปฏิบัติงำน ละมีหลักฐำนอกสำรยืนยัน฿นกำร
ติดตำมละตรวจสอบดຌำนพัสดุ 

1.13 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ       
ทีไ กีไยวขຌองกับงำนพัสดุครุภัณฑ์ละอำคำรสถำนทีไ  พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน 
2.1 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำน

หรือครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌงำนส ำรใจลุลวงตำมป้ำหมำยทีไวำงเวຌละ
จัดท ำผนปฏิบัติกำรจัดซืๅอจัดจຌำงตำมระบียบละหนังสือสัไงกำรทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌป็นเปตำมระบียบละ
หนังสือสัไงกำร 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
3.3 ติดตอประสำนกับหนวยงำนอืไนทีไกีไยวขຌอง฿นดຌำนกำรจัดซืๅอจัดจຌำง พืไอ฿หຌบรรลุ

ตำมวัตถุประสงค ์

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำละชีๅจงกีไยวกับงำนพัสดุทีไตนมีควำมรับผิดชอบ        

฿นระดับบืๅองตຌนกหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌ
ตำง โ ทีไป็นประยชน์ 

4.2 จัดกใบขຌอมูลบืๅองตຌน  ท ำสถิติ  ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบ
สำรสนทศทีไกีไยวกับงำนพัสดุพืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำนละ฿ชຌ ประกอบกำร
พิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำง โ 
 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
กฎหมำย ศรษฐศำสตร์ กำรจัดกำรกำรคลัง พำณิชยศำสตร์ หรือบริหำรธุรกิจ  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ 
ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
กฎหมำย ศรษฐศำสตร์ กำรจัดกำรกำรคลัง พำณิชยศำสตร์ หรือบริหำรธุรกิจ  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ 
ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
กฎหมำย ศรษฐศำสตร์ กำรจัดกำรกำรคลัง พำณิชยศำสตร์ หรือบริหำรธุรกิจ  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ 
ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ แ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ แ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ แ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ แ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ แ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ แ 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ โ 
1.8 ควำมรูຌรืไองระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐ 

ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ิGFMISี    ระดับ แ 
1.9 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ โ 
1.10 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ โ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
 
 
 
 
 



  
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรบริหำรควำมสีไยง     ระดับ 1 
3.2.3 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรพัสดุ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรพัสดุ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรงำนวิชำกำรพัสดุ 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรงำนวิชำกำรพัสดุ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก             
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย    
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ กำรจัดท ำค ำขอ พืไอก ำหนดงบประมำณประจ ำปี฿นทุกหมวด

รำยจำย    
1.2 วิครำะห์ ละสรุปขຌอมูลทำงดຌำนงำนพัสดุ พืไอจัดท ำคูมือกำรปฏิบัติงำนพัสดุ 
1.3 ประมินละสรุปผลกำรจัดซืๅอจัดจຌำงบบตำง โ ชน กำรตกลงรำคำ  กำรสอบ

รำคำประกวดรำคำ วิธีพิศษ ละวิธีกรณีพิศษ พืไอ฿หຌป็นเปตำมระบียบวำดຌวยกำรพัสดุ  
1.4 วิครำะห์ละจัดท ำรำยละอียดบัญชี  หรือทะบียนคุมทรัพย์สิน  กีไยวกับ

คุณลักษณะฉพำะของวัสดุ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของจຌำหนຌำทีไป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 
1.5 ควบคุมกำรซอมซมละดูลรักษำพัสดุ฿นครอบครองพืไอ฿หຌมีสภำพทีไพรຌอม฿ชຌงำน 
1.6 ควบคุมกำรจ ำหนำยพัสดุมืไอช ำรุดหรือสืไอมสภำพ หรือเมจ ำป็น฿นกำร฿ชຌงำนทำง

รำชกำรอีกตอเป พืไอ฿หຌพัสดุกิดประยชน์฿หຌกทำงรำชกำรเดຌมำกทีไสุด 
1.7 ถำยทอดควำมรูຌดຌำนงำนพัสดุกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ ชน ฿หຌค ำนะน ำ฿นกำร

ปฏิบัติงำน วำงครงกำรก ำหนดหลักสูตรละฝຄกอบรม จัดท ำคูมือประจ ำส ำหรับกำรฝຄกอบรมละวิธี฿ชຌอุปกรณ์
ครืไองมือทีไถูกตຌอง ป็นตຌน พืไอถำยทอดควำมรูຌทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนละขຌอก ำหนด 

1.8 ควบคุม ละดูลกำรด ำนินกำรจัดซืๅอ กำรจัดจຌำง กำรจຌำงซอมซม ละกำร
บ ำรุงรักษำพัสดุครุภัณฑ์ทุกประภทกจຌำหนຌำทีไ ละหนวยงำนตำงโ พืไอ฿หຌกำรจัดซืๅอละจัดจຌำงถูกตຌองตำม
ระบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีวำดຌวยกำรพัสดุทีไก ำหนดเวຌ ละเดຌพัสดุครุภัณฑ์ทีไมีคุณภำพ ละสอดคลຌองตำม
ตຌองกำรของจຌำหนຌำทีไละหนวยงำนอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.9 ควบคุม ละดูลกำรจัดหำ กำรลงประกำศ กำรติดตอประสำนงำน ละกำร
ประชำสัมพันธ์กำรจัดซืๅอจัดจຌำงพัสดุครุภัณฑ์ทุกประภทผำนชองทำงตำงโ ชน ชองทำงทคนลยีสำรสนทศ 
ละอกสำรตำงโ ป็นตຌน พืไอ฿หຌบริษัท ละหຌำงรຌำนตำงโ ทรำบขำว ละขຌำมำติดตอรับกำรสอบรำคำ     
ละประกวดรำคำป็นจ ำนวนมำก  
 



 
1.10 วิครำะห์  ศึกษำละคຌนควຌำรำยละอียดตำงโ ของพัสดุชน  วิวัฒนำกำร 

คุณสมบัติ ระบบรำคำ กำรสืไอมคำ  กำรสึกหรอ ประยชน์฿ชຌสอย คำบริกำร อะเหล กำรบ ำรุงรักษำ ควำม
ขใงรงทนทำน ป็นตຌน  พืไอก ำหนดมำตรฐำนละคุณภำพของพัสดุขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน   

1.11 ควบคุม ดูล ตรวจสอบ ละติดตำมกำรสอบรำคำ กำรประกวดรำคำ ละกำร
ตกลงรำคำกับบริษัท ละหຌำงรຌำนตำงโ พืไอ฿หຌเดຌบริษัท ละหຌำงรຌำนตำงโ ทีไมีคุณสมบัติทีไหมำะสมละดีทีไสุด 
เดຌรำคำทีไตไ ำ ทีไสุด ละนຌนควำมปรง฿ส฿นกำรด ำนินงำน 

1.12 ศึกษำ วิครำะห์ สรุปขຌอมูล ละประมินผลกำรจัดซืๅอละจัดจຌำงบบตำงโ พืไอ
น ำเปจัดท ำคูมือกำรปฏิบัติงำนพัสดุครุภัณฑ์ ละป็นขຌอมูลกผูຌบริหำร฿นกำรพัฒนำละปรับปรุ งขัๅนตอนกำร
ด ำนินงำนดຌำนพัสดุครภุัณฑ์฿หຌมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.13 ควบคุม ดูล ละตรวจสอบควำมถูกตຌองของกำรจัดท ำรำยละอียดของครงกำร 
อกสำร ละสัญญำตำงโ ชน สัญญำซืๅอ สัญญำจຌำง หนังสือตຌตอบ ละบันทึกรืไองกีไยวกับงำนพัสดุครุภัณฑ์
ละอำคำรสถำนทีไ พืไอ฿หຌกิดควำมถูกตຌอง สมบูรณ์ ละสำมำรถด ำนินกำรเดຌตำมขัๅนตอน ละระบียบวำ
ดຌวยกำรพัสดุทีไก ำหนดเวຌ 

1.14 ควบคุม ละดูลกำรจัดท ำอกสำรละทะบียนตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับด ำนินงำน
ดຌำนพัสดุ ชน ทะบียนรำยละอียดพัสดุ ครุภัณฑ์ ทะบียนคุมทรัพย์สิน อกสำร฿บยืมทรัพย์สิน ละอกสำร
ติดตำมทวงคืนทรัพย์สิน ป็นตຌน พืไอ฿หຌกิดควำมถูกตຌอง฿นกำรปฏิบัติงำน ละมีหลักฐำนอกสำรยืนยัน฿นกำร
ติดตำมละตรวจสอบดຌำนพัสดุ 

1.15 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ       
ทีไ กีไยวขຌองกับงำนพัสดุครุภัณฑ์ละอำคำรสถำนทีไ  พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน 
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของ

หนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 รวมวำงผนงำน ขัๅนตอน ละนวทำงกำรด ำนินดຌำนกำรจัดซืๅอ กำรจัดจຌำง กำร
จຌำงซอมซม ละกำรบ ำรุงรักษำพัสดุครุภัณฑ์ พืไอ฿หຌงำนพัสดุครุภัณฑ์มีคุณภำพ ประสิทธิภำพสูงขึๅน ละ
สำมำรถตอบสนองควำมตຌองกำรกับบุคลำกรละหนวยงำนตำงโ เดຌอยำงรวดรใว ละทันวลำ 

2.3 จัดท ำผนปฏิบัติกำรจัดซืๅอจัดจຌำงตำมระบียบละหนังสือสัไงกำรทีไกีไยวขຌอง 
พืไอ฿หຌป็นเปตำมระบียบละหนังสือสัไงกำร 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน

ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 
 
 
 



 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำละชีๅจง ฿นรืไองกีไยวกับงำนพัสดุทีไตนมีควำม

รับผิดชอบ ฿นระดับทีไซับซຌอน หรืออ ำนวยกำรถำยทอดฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌกหนวยงำนรำชกำร 
อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูล ควำมรูຌตำง โ ละน ำเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

4.2 จัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไกีไยวกับงำนพัสดุพืไอ฿หຌสอดคลຌองละ
สนับสนุนภำรกิจของหนวยงำนละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำยผนงำน  หลักกณฑ์ มำตรกำร  
ตำง โ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรพัสดุ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรพัสดุหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี 
ก ำหนดวลำ ๆ  ปี  ฿หຌ ลดป็น  ไ ปี  ส ำหรับผูຌ มีคุณสมบัติ ฉพำะส ำหรับต ำหน งนั กวิชำกำรพัสดุ               
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรพัสดุ     
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรพัสดุ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ โ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ โ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ ใ 
1.8 ควำมรูຌรืไองระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐ 

ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ิGFMISี    ระดับ โ 
1.9 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ ใ 
1.10 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ ใ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม   ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรบริหำรควำมสีไยง     ระดับ 2 
3.2.3 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรพัสดุ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรพัสดุ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรพัสดุ 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

  ปฏิบัติ งำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติ งำนทีไมีประสบกำรณ์  ดย฿ชຌควำมรูຌ  ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์  
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรพัสดุ  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก        
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ประมินละสรุปผลกำรจัดท ำค ำขอ พืไอก ำหนดงบประมำณประจ ำปี฿นทุกหมวด

รำยจำย 
1.2 ควบคุมกำรรวบรวมขຌอมูลทำงดຌำนงำนพัสดุ พืไอจัดท ำคูมือกำรปฏิบัติงำนพัสดุ 
1.3 ก ำกับดูลจัดซืๅอจัดจຌำงบบตำง โ ชน กำรตกลงรำคำ กำรสอบรำคำประกวด

รำคำ วิธีพิศษ ละวิธีกรณีพิศษ พืไอ฿หຌป็นเปตำมระบียบวำดຌวยกำรพัสดุ 
1.4 ควบคุมกำรจัดท ำรำยละอียด กีไยวกับคุณลักษณะฉพำะของวัสดุ บัญชี หรือ

ทะบียนคุมทรัพย์สิน ยกประภทวัสดุ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของจຌำหนຌำทีไป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 
1.5 ก ำหนดนวทำงกำรซอมซมละดูลรักษำพัสดุ฿นครอบครองพืไอ฿หຌมีสภำพทีไพรຌอม

฿ชຌงำน 
1.6 ก ำหนดนวทำงกำรจ ำหนำยพัสดุมืไอช ำรุดหรือสืไอมสภำพ หรือเมจ ำป็น฿นกำร

฿ชຌงำนทำงรำชกำรอีกตอเป พืไอ฿หຌพัสดุกิดประยชน์฿หຌกทำงรำชกำรเดຌมำกทีไสุด 
1.7 ถำยทอดควำมรูຌดຌำนงำนพัสดุกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ ชน ฿หຌค ำนะน ำ฿นกำร

ปฏิบัติงำน วำงครงกำรก ำหนดหลักสูตรละฝຄกอบรม จัดท ำคูมือประจ ำส ำหรับกำรฝຄกอบรมละวิธี฿ชຌอุปกรณ์
ครืไองมือทีไถูกตຌอง ป็นตຌน พืไอถำยทอดควำมรูຌทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนละขຌอก ำหนด 

1.8 กำรวิครำะห์ วิจัย ครงกำรตำง โทีไจะด ำนินกำรพืไอ฿หຌกิดควำมคุຌมคำกับ
งบประมำณทีไจะจัดซืๅอจัดจຌำงละจัดท ำคูมือส ำหรับกำรฝຄกอบรมละวิธี฿ชຌอุปกรณ์ทีไถูกตຌอง พืไอถำยทอด
ควำมรูຌทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนละขຌอก ำหนด   

1.9 ก ำกับดูล ตรวจสอบกำรด ำนินกำรกำรจัดหำพัสดุวำป็นอ ำนำจหนຌำทีไของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนพืไอ฿หຌกำรด ำนินกำรจัดหำพัสดุ ป็นเปตำมระบียบละกฎหมำยทีไวำงเวຌ พรຌอม
ตรวจสอบกำรด ำนินกำรจัดซืๅอจัดจຌำงกอนกำรจัดซืๅอจัดจຌำง 
 
 



 
1.10 ควบคุมดูล ตรวจสอบ ละบริหำรงำนกำรสอบรำคำ กำรประกวดรำคำ ละ

กำรตกลงรำคำกับบริษัท ละหຌำงรຌำนตำงโ พืไอ฿หຌเดຌบริษัท ละหຌำงรຌำนตำงโ ทีไมีคุณสมบัติทีไหมำะสมละดี
ทีไสุด เดຌรำคำทีไตไ ำทีไสุด ละนຌนควำมปรง฿ส฿นกำรด ำนินงำน 

1.11 ศึกษำ วิครำะห์ สรุปขຌอมูล ประมินผลกำรจัดซืๅอละจัดจຌำงบบตำงโ  ละ
จัดท ำคูมือกำรปฏิบัติงำนพัสดุครุภัณฑ์ พืไอป็นคูมือ ละนวทำง฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนพัสดุครุภัณฑ์ทีไมี
คุณภำพ ละป็นมำตรฐำนดียวกันทัๅงองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  

1.12 วิครำะห์  ศึกษำละคຌนควຌำรำยละอียดตำงโ ของพัสดุ  ชน วิวัฒนำกำร 
คุณสมบัติ ระบบรำคำ กำรสืไอมคำ กำรสึกหรอ ประยชน์฿ชຌสอย คำบริกำร อะเหล กำรบ ำรุงรักษำ ควำม
ขใงรงทนทำน ป็นตຌน  พืไอก ำหนดมำตรฐำนละคุณภำพของพัสดุขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.13 ติดตำม ประมิน ละตรวจสอบกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรจัดซืๅอจัดจຌำง 
รำยงำนกำรซอมบ ำรุงพัสดุละอำคำรสถำนทีไ ละรำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌน฿จวำรำยงำนมีควำม
ชัดจน ถูกตຌอง ครบถຌวน ละป็นประยชน์อยำงสูงสุดกผูຌบริหำร฿นกำรด ำนินกำรปรับปรุงระบบงำน฿หຌมี
ประสิทธิภำพสูงสุดตอเป  

1.14 วิครำะห์ ติดตำม ละตรวจสอบควำมถูกตຌองละรำยละอียดของครงกำร 
อกสำร ละสัญญำตำงโ ชน สัญญำซืๅอ สัญญำจຌำง หนังสือตຌตอบ ละบันทึกรืไองกีไยวกับงำนพัสดุครุภัณฑ์ 
พืไอ฿หຌกิดควำมถูกตຌอง สมบูรณ์ ละสำมำรถด ำนินกำรเดຌตำมขัๅนตอน ละระบียบวำดຌวยกำรพัสดุทีไก ำหนด
เวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.15 ก ำหนดนวทำง ละวิธีกำร฿นกำรกใบรักษำพัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของ
หนวยงำน รวมทัๅง฿บส ำคัญ หลักฐำน ละอกสำรตำงโ กีไยวกับพัสดุ พืไอ฿หຌกิดถูกตຌอง ครบถຌวน ป็นระบียบ
รียบรຌอย ละพรຌอม฿ชຌงำนอยูสมอ 

1.16 สนอนวทำง ประมิน ละตรวจสอบกำรจัดท ำอกสำรละทะบียนตำงโ      
ทีไกีไยวขຌองกับด ำนินงำนดຌำนพัสดุ ชน ทะบียนรำยละอียดพัสดุ ครุภัณฑ์ ทะบียนคุมทรัพย์สิน อกสำร฿บยืม
ทรัพย์สิน ละอกสำรติดตำมทวงคืนทรัพย์สิน  ป็นตຌน พืไอ฿หຌกิดควำมถูกตຌอง฿นกำรปฏิบัติงำน ละมี
หลักฐำนอกสำรยืนยัน฿นกำรติดตำมละตรวจสอบดຌำนพัสดุ 

1.17 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ       
ทีไ กีไยวขຌองกับงำนพัสดุครุภัณฑ์ละอำคำรสถำนทีไ  พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด   

1.18 ปฏิบัติงำนละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌ
หนวยงำนละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ   

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือ

กอง มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์
ทีไก ำหนด 

2.2 วำงผนงำน ขัๅนตอน ละนวทำงกำรด ำนินดຌำนกำรจัดซืๅอ กำรจัดจຌำง กำรจຌำง
ซอมซม ละกำรบ ำรุงรักษำพัสดุครุภัณฑ์ พืไอ฿หຌงำนพัสดุครุภัณฑ์มีคุณภำพ ประสิทธิภำพสูงขึๅน ละสำมำรถ
ตอบสนองควำมตຌองกำรกับจຌำหนຌำทีไ ละหนวยงำนตำงโ อยำงทຌจริงเดຌอยำงรวดรใว ละทันวลำ 
 
 



 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำง โ พืไอป็น

ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำละชีๅจง ฿นรืไองกีไยวกับงำนพัสดุทีไตนมีควำม

รับผิดชอบ ฿นระดับทีไยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถำยทอดฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌกหนวยงำนรำชกำร 
อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูล ควำมรูຌตำงโ ละน ำเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

4.2 ก ำหนดนวทำงกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไกีไยวกับงำนพัสดุ
พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน ละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน 
หลักกณฑ์ มำตรกำรตำงโ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรพัสดุ  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับชำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรพัสดุหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี หรือ
ด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำน
วิชำกำรพัสดุ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ ใ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ ใ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ ไ 
1.8 ควำมรูຌรืไองระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐ 

ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ิGFMISี    ระดับ ใ 
1.9 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ ไ 
1.10 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ ไ 

 
 
 
 



 
  

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.2 กำรบริหำรควำมสีไยง     ระดับ 3 
3.2.3 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 3 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรพัสดุ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรพัสดุ 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรพัสดุ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไ
ยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

    ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำรซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรพัสดุ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไ
ยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย         
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง฿นกำรวิครำะห์ละด ำนินกำรจัดซืๅอ กำรจัดจຌำง 

กำรจຌำงซอมซม ละกำรบ ำรุงรักษำพัสดุครุภัณฑ์ทุกประภทกจຌำหนຌำทีไ ละหนวยงำนตำงโ พืไอ฿หຌกำร
จัดซืๅอละจัดจຌำงถูกตຌองตำมระบียบวำดຌวยกำรพัสดุทีไก ำหนดเวຌ ละเดຌพัสดุครุภัณฑ์ทีไมีคุณภำพ ละ
สอดคลຌองตำมตຌองกำรของจຌำหนຌำทีไละหนวยงำนอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  

1.2 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง฿นกำรสอบรำคำ กำรประกวดรำคำ ละกำรตกลง
รำคำกับบริษัท ละหຌำงรຌำนตำงโ พืไอ฿หຌเดຌบริษัท ละหຌำงรຌำนตำงโ ทีไมีคุณสมบัติทีไหมำะสมละดีทีไสุด      
เดຌรำคำทีไตไ ำทีไสุด ละนຌนควำมปรง฿ส฿นกำรด ำนินงำน 

1.3 ฿หຌค ำปรึกษำ ละประมินผลกำรจัดซืๅอละจัดจຌำงบบตำงโ รวมถึงควบคุมดูล
กำรจัดท ำคูมือกำรปฏิบัติงำนพัสดุครุภัณฑ์ พืไอป็นคูมือ ละนวทำง฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนพัสดุครุภัณฑ์ทีไมี
คุณภำพ ละป็นมำตรฐำนดียวกันทัๅงองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  

1.4 วิจัยหรือจัดท ำผลงำนดຌำนวิชำกำรดຌำนพัสดุชนระบบรำคำ ระบบกำรจัดซืๅอจัด
จຌำง ระบบกำรค ำนวณกำรสืไอมคำ กำรบ ำรุงรักษำ ควำมขใงรงทนทำนป็นตຌน พืไอก ำหนดมำตรฐำนละ
คุณภำพของพัสดุขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน   

1.5 ประยุกต์฿ชຌนวทำงปฏิบัติทีไเดຌรับกำรยอมรับ฿นระดับสำกล  (Best Practices)   
฿นกำรก ำหนดกลเก กระบวนกำร หรือมำตรกำรกำรปฏิบัติงำนดຌำนกำรพัสดุ ครุภัณฑ์ละอำคำรสถำนทีไพืไอมำ
ปรับ฿ชຌ฿นกำรพัฒนำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไรับผิดชอบ 

1.6 สงสริมละพัฒนำศักยภำพของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกิดกำรพัฒนำองค์ควำมรูຌ
อยำงตอนืไองละ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.7 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌ
กำรด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 
 



 
1.8 ฿หຌค ำปรึกษำกีไยวกับกำรก ำกับดูลจัดซืๅอจัดจຌำงบบตำง โ ชน กำรตกลงรำคำ 

กำรสอบรำคำประกวดรำคำ วิธีพิศษ ละวิธีกรณีพิศษ พืไอ฿หຌป็นเปตำมระบียบวำดຌวยกำรพัสดุ 
1.9 ฿หຌค ำปรึกษำละควบคุมกำรจัดท ำรำยละอียด กีไยวกับคุณลักษณะฉพำะของ

วัสดุ บัญชี หรือทะบียนคุมทรัพย์สิน ยกประภทวัสดุ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของจຌำหนຌำทีไป็นเปอยำงมี
ประสิทธิภำพ 

1.10 ฿หຌค ำปรึกษำกีไยวกับกำรก ำหนดนวทำงกำรจ ำหนำยพัสดุมืไอช ำรุดหรือสืไอมสภำพ 
หรือเมจ ำป็น฿นกำร฿ชຌงำนทำงรำชกำรอีกตอเป พืไอ฿หຌพัสดุกิดประยชน์฿หຌกทำงรำชกำรเดຌมำกทีไสุด 

1.11 ปฏิบัติงำนละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน 

ครงกำร฿นระดับกลยุทธ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน มอบหมำยงำนกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนติดตำม 
ประมินผล พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 คำดกำรณ์ละวำงระบบ ผนยุทธศำสตร์ ละผนปฏิบัติงำน฿นภำพรวมของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นดຌำนกำรคลัง กำรงิน กำรพัสดุละกำรงบประมำณ พืไอป็นนวทำงหรือทิศทำง
฿นกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไกีไยวขຌอง฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

2.3 สรຌำงสรรค์ละบริหำรครงกำรทำงวิชำกำรทีไมีควำมซับซຌอนละสงผลกระทบตอ
กำรวำงนยบำยหรือผนงำน฿นระดับทຌองถิไน พืไอ฿หຌเดຌองค์ควำมรูຌทีไทันสมัยละ นำชืไอถือเปก ำหนดนยบำย 
มำตรกำร ขຌอบังคับ มำตรฐำนหรือนวทำงตำงโ ทีไมีคุณภำพละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

3. ดຌานการประสานงาน 

3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโ กับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี
บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับกอง หรือส ำนักรวมทัๅงทีไประชุมทัๅง
฿นละตำงประทศ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

3.3 ท ำหนຌำทีไป็นตัวทนขององค์กร฿นกำรประชุม จรจำละกำรสัมมนำตำงโ ทีไจัด
ขึๅน฿นระดับประทศละระหวำงประทศพืไอลกปลีไยนควำมรูຌควำมคิดหในรวมกัน  

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ฿นกำรจัดกิจกรรม ผยพรควำมรูຌขำวสำรกีไยวกับ

ขຌอมูลทำง กำรพัสดุกผูຌบริหำรละบุคลำกร฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำง
ถูกตຌอง มีประสิทธิภำพละคุຌมคำมำกทีไสุด   

4.2 ก ำหนดนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไ
กีไยวกับงำนกำรจัดกำรงำนกำรพัสดุ พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำนละ฿ชຌประกอบกำร
พิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำงโอ ำนวยกำรฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌ หรือ
นิทศงำน฿หຌกจຌำหนຌำทีไ฿นส ำนักงำนพืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จละสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌอง 
สมบูรณ์ละมีประสิทธิภำพ 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรพัสดุ  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับชำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรพัสดุหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดมำลຌวเมนຌอยกวำ 
โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรพัสดุ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ไ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ ใ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ ใ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ 5 
1.8 ควำมรูຌรืไองระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐ 

ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ิGFMISี    ระดับ ไ 
1.9 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ 5 
1.10 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 5 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 4 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 4 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 4 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 4 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 4 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 4 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

 
 
 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.2 กำรบริหำรควำมสีไยง     ระดับ 4 
3.2.3 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 4 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     ตรวจสอบภำย฿น 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโ ทีไปฏิบัติงำนกีไยวกับกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
หนวยงำนตำงโ ฿นดຌำนงบประมำณ บัญชีละพัสดุ รวมทัๅงตรวจสอบหลักฐำนอกสำรทำงกำรบัญชี กำรงิน  
ยอดงิน กำรท ำสัญญำ กำรจัดซืๅอพัสดุ กำรบิกจำย กำรลงบัญชี กำรจัดกใบรักษำพัสดุ฿นคลังพัสดุ ตรวจสอบ   
กำร฿ชຌ ละกใบรักษำยำนพำหนะ฿หຌประหยัด ละถูกตຌองตำมระบียบของทำงรำชกำร ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไ
กีไยวขຌอง 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนตรวจสอบป้องกันกำรรัไวเหลสียหำย฿นกำร฿ชຌ
จำยงินละทรัพย์สินของทำงรำชกำร กำรติดตำมละประมินผลกำรปฏิบัติงำน฿นฐำนะทีไป็นครืไองมือของ
ผูຌบริหำร ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรตรวจสอบกำรด ำนินงำนกำรบริหำรจัดกำรกำรงบประมำณ  
กำรงิน กำรบัญชี กำรพัสดุ ของหนวยงำน฿นสังกัดของสวนรำชกำร รวมทัๅงตรวจสอบหลักฐำนอกสำรทีไ
กีไยวขຌองพืไอ฿หຌถูกตຌองตำมกฏหมำยละระบียบของทำงรำชกำร ฿หຌสอดคลຌองกับผนงำน  ครงกำร ละ
นยบำยของสวนรำชกำร ก ำหนดหลักกณฑ์กำรประมินควำมสีไยง กำรประมินประสิทธิภำพระบบกำร
ควบคุมภำย฿น ละทคนิควิธีกำรตรวจสอบ สนอนะนยบำยละนวทำงกำรตรวจสอบ มำตรกำรกำร
ควบคุมภำย฿น ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักวิชำกำรตรวจสอบภำย฿น  ระดับปฏิบัติกำร 
   นักวิชำกำรตรวจสอบภำย฿น  ระดับช ำนำญกำร 
   นักวิชำกำรตรวจสอบภำย฿น  ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักวิชำกำรตรวจสอบภำย฿น  ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ตรวจสอบภำย฿น 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรตรวจสอบภำย฿น  
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนตรวจสอบภำย฿น ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 รวบรวมละตรวจสอบควำมถูกตຌองละควำมนำชืไอถือของขຌอมูล  ตัวลข 

หลักฐำนกำรท ำสัญญำ ละอกสำรตำง โ ทำงดຌำนกำรงิน กำรบัญชี พืไอ฿หຌกำรตรวจสอบด ำนินเปอยำง
ถูกตຌองละเดຌผลตรงกับหลักฐำนทีไกิดขึๅนจริง 

1.2 ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนกีไยวกับกำรบริหำรงบประมำณ กำรงิน พัสดุละ
ทรัพย์สิน รวมทัๅงกำรบริหำรดຌำนอืไน โ ของสวนรำชกำร พืไอดูล฿หຌกำร฿ชຌงบประมำณละทรัพยำกรป็นเปอยำง
ประหยัด มีประสิทธิภำพสูง ละตรงตำมวัตถุประสงค์ทีไก ำหนด 

1.3 รวมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนทำงกำรบริหำรงบประมำณ กำรงิน กำรบัญชี พัสดุ
ละทรัพย์สิน ละกำรบริหำรดຌำนอืไนโ ของหนวยงำนตำงโ ตำมหลักกณฑ์ละกรอบของกำรตรวจสอบภำย฿น 
พืไอ฿หຌมัไน฿จวำกำรด ำนินงำนของตละหนวยงำนป็นเปอยำงถูกตຌอง ละมีกำร฿ชຌงบประมำณละทรัพยำกร
ป็นเปอยำงประหยัด คุຌมคำ ละตรงตำมวัตถุประสงค์ทีไก ำหนด 

1.4 รวมจัดท ำอกสำรสรุปผลกำรตรวจสอบ ละรำยงำนกำรตรวจสอบตำง โ       
พืไอสนอผลกำรตรวจสอบ ขຌอตรวจพบ ละขຌอสนอนะ฿หຌผูຌบริหำรละหนวยงำนตຌนสังกัดรับทรำบผลกำร
ด ำนินงำนละน ำเปพัฒนำละปรับปรุงกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตอเป 

1.5 ตรวจสอบกำร฿ชຌละกใบรักษำยำนพำหนะ฿นหนวยงำน พืไอ฿หຌกิดควำมประหยัด
ละถูกตຌองตำมระบียบของทำงรำชกำร 

1.6 ตรวจสอบรำยละอียดงบประมำณรำยจำยละกำรกอหนีๅผูกพันงบประมำณ
รำยจำย รวมทัๅงงินยืมละกำรจำยงินทดรองรำชกำร ละงินนอกงบประมำณทุกประภท พืไอ฿หຌป็นเปตำม
ระบียบบบผนทีไก ำหนดเวຌ 

1.7 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนตรวจสอบภำย฿น พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  

1.8 ปฏิบัติงำนละสนับสนุนอืไนโตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌหนวยงำน
ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 
 
 
 
 



 

2. ดຌานการวางผน 

2.1 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำนหรือ
ครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 ประชุมสัมมนำ กำรจัดท ำงบประมำณ กำรงิน พืไอรวมก ำหนดนยบำย฿หຌถูกตຌอง
ละป็นเปตำมระบียบ 

3. ดຌานการประสานงาน  
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับหมอบหมำย 
3.3 ชีๅจงขຌอมูลหตุผลของระบียบ ขຌอบังคับ กฎหมำย฿นกำรตรวจสอบละ

ประชำสัมพันธ์ภำย฿นองค์กร พืไอ฿หຌทรำบถึงควำมส ำคัญ฿นกำรตรวจสอบองค์กร฿หຌหนวยงำนรับตรวจขຌำ฿จ฿น
กำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนตรวจสอบภำย฿น 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฝຄกอบรม ฿หຌค ำปรึกษำ สนอนะวิธีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนกหนวยรับตรวจ

ละจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ ละตอบขຌอซักถำมละชีๅจงรืไองตำงโ กีไยวกับงำน฿นหนຌำทีไ พรຌอมทัๅงชวย
กຌปัญหำขຌอขัดยຌง฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนถูกตຌองละมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน ฿หຌค ำนะน ำ 
ตอบปัญหำ ละชีๅจง กีไยวกับงำนตรวจสอบภำย฿นทีไตนมีควำมรับผิดชอบ ฿นระดับบืๅองตຌนกหนวยงำน 
รำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำง โ ทีไป็นประยชน์ 

4.2 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำละชีๅจงกีไยวกับงำนตรวจสอบภำย฿นทีไตนรับผิดชอบ
฿นระดับตຌน กหนวยงำน อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำงโทีไป็น
ประยชน์ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
บัญชี พำณิชยศำสตร์ กำรจัดกำรกำรคลัง บริหำรธุรกิจ ศรษฐศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
บัญชี พำณิชยศำสตร์ กำรจัดกำรกำรคลัง บริหำรธุรกิจ ศรษฐศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
บัญชี พำณิชยศำสตร์ กำรจัดกำรกำรคลัง บริหำรธุรกิจ ศรษฐศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
      
 

 

 



 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ แ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ แ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ แ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ แ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ แ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ แ 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ โ 
1.8 ควำมรูຌรืไองระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐ 

ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ิGFMISี    ระดับ แ 
1.9 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ โ 
1.10 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ โ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรบริหำรควำมสีไยง     ระดับ 1 
3.2.3 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดบั 1 

 
 
 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ตรวจสอบภำย฿น 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรตรวจสอบภำย฿น  
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรงำนตรวจสอบภำย฿น 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรงำนตรวจสอบภำย฿นปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก   ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ ละตรวจสอบควำมถูกตຌองละควำมนำชืไอถือของขຌอมูล ตัวลข 

หลักฐำนกำรท ำสัญญำ ละอกสำรตำงโทำงดຌำนกำรงิน กำรบัญชี พัสดุทรัพย์สินพืไอ฿หຌกำรตรวจสอบด ำนิน
เปอยำงถูกตຌองละเดຌผลตรงกับหลักฐำนทีไกิดขึๅนจริง 

1.2 ตรวจสอบกำรละประมินผลปฏิบัติงำนกีไยวกับกำรบริหำรงบประมำณ กำรงิน 
พัสดุทรัพย์สิน ละกำรบริหำรดຌำนอืไนโของสวนรำชกำร รวมทัๅงกำรสอบหำขຌอทใจจริง฿นกรณีทีไมีกำรทุจริต 
พืไอดูล฿หຌกำร฿ชຌงบประมำณละทรัพยำกรป็นเปอยำงประหยัด มีประสิทธิภำพสูง ละตรงตำมวัตถุประสงค์
ทีไก ำหนด 

1.3 จัดท ำกระดำษท ำกำรละรำยงำนกำรตรวจสอบรำยดือน พืไอสนอขຌอตรวจพบละ
ขຌอสนอนะ฿หຌผูຌบังคับบัญชำหรือหนวยงำนตຌนสังกัดรับทรำบผลกำรด ำนินงำน 

1.4 ถำยทอดควำมรูຌกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำละหนวยรับตรวจ ชน ฿หຌค ำนะน ำ฿น
กำรปฏิบัติงำน วำงครงกำรก ำหนดหลักสูตรละฝຄกอบรม จัดท ำคูมือประจ ำส ำหรับกำรฝຄกอบรม พืไอถำยทอด
ควำมรูຌทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนละขຌอก ำหนด 

1.5 ควบคุม ละดูลกำรรวบรวมขຌอมูล อกสำร สัญญำ ละรำยงำนตำงโ ทำงกำร
บริหำรงบประมำณ  กำรงิน กำรบัญชี พัสดุละทรัพย์สิน ละกำรบริหำรดຌำนอืไนโ ของหนวยงำนตำงโ         
พืไอน ำเปประกอบกำรจัดท ำผนกำรตรวจสอบทีไมีคุณภำพ ละ฿หຌกำรตรวจสอบด ำนินเปอยำงถูกตຌองละเดຌผล
ตรงกับหลักฐำนทีไกิดขึๅนจริงอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.6 ควบคุม ดูล ละจัดท ำอกสำรสรุปผลกำรตรวจสอบ ละรำยงำนกำรตรวจสอบ
ตำงโ พืไอสนอผลกำรตรวจสอบ ขຌอตรวจพบ ละขຌอสนอนะ฿หຌผูຌบริหำรละหนวยงำนตຌนสังกัดรับทรำบผล
กำรด ำนินงำนละน ำเปพัฒนำละปรับปรุงกำรด ำนินงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌมีประสิทธิภำพ
สูงสุดตอเป 
 
 



 
1.7 ออกบบ ประมิน ละสนอนะนวทำง฿นกำรปรับปรุงกำรวำงระบบกำร

ตรวจสอบภำย฿น กำรควบคุมภำย฿น ละกำรบริหำรควำมสีไยง฿นกำรปฏิบัติงำน฿หຌสอดคลຌองกับระบียบ ละ
หลักกณฑ์ทีไก ำหนดเวຌ พืไอน ำเปสูกำรก ำหนดนวทำงปฏิบัติพืไอป้องกัน ควบคุม ละลดควำมสีไยงขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌมีคุณภำพมำกยิไงขึๅน 

1.8 ควบคุมดูลกำรตรวจสอบกำร฿ชຌละกใบรักษำยำนพำหนะ฿นหนวยงำน พืไอ฿หຌกิด
กำรประหยัดละถูกตຌองตำมระบียบของทำงรำชกำร  

1.9 ควบคุมดูลกำรตรวจสอบรำยละอียดงบประมำณรำยจำยละกำรกอหนีๅผูกพัน
งบประมำณรำยจำย รวมทัๅงงินยืมละกำรจำยงินทดรองรำชกำร ละงินนอกงบประมำณทุกประภท พืไอ฿หຌ
ป็นเปตำมระบียบบบผนทีไก ำหนดเวຌ 

1.10 รวมจัดท ำคูมือ ละอกสำรนวทำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำย฿น พืไอ฿หຌ
สงสริมละสนับสนุนกำรด ำนินงำนตรวจสอบภำย฿นป็นมำตรฐำน ละนวทำงดียวกันทัๅงองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน  

1.11 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ        
ทีไกีไยวขຌองกับงำนตรวจสอบภำย฿น พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน 
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของ

หนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 รวมวำงผนงำน ขัๅนตอน ละนวทำงกำรด ำนินกำรตรวจสอบภำย฿น กำรบริหำร
ควำมสีไยง ละกำรควบคุมภำย฿นของหนวยงำน พืไอสนับสนุน฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมผนงำน ระยะวลำ 
ละวัตถุประสงค์ทีไก ำหนดเวຌ 

2.3 วำงผนกำรก ำหนดนวทำงกำรออกตรวจสอบประจ ำปี ดຌำนกำรงิน บัญชี พัสดุ  
งบประมำณ พืไอ฿หຌทรำบวำกำรด ำนินกำรถูกตຌองตำมระบียบ ป้องกันกำรทุจริต 

2.4 วำงผนกำรควบคุม นะน ำ ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ฿หຌปฏิบัติงำนป็นเปตำมระบียบ
กฎหมำย พืไอป็นนวทำง฿นกำรปฏิบัติดียวกันละ฿หຌค ำปรึกษำ฿นดຌำนระบียบหรือรืไองอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง  
พืไอ฿หຌบุคลำกรมีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จพียงพอ 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน

ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
3.3 ประสำนงำนดຌำนตรวจสอบภำย฿นกับหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองทัๅงภำย฿นละ

ภำยนอกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอสนับสนุน฿หຌกำรท ำงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละสรใจทันวลำทีไก ำหนด
เวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 
 
 
 



 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำละชีๅจงกีไยวกับงำนทีไตนรับผิดชอบ฿นระดับบืๅองตຌน

กหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำง โ ทีไป็น
ประยชน์ 

4.2 จัดกใบขຌอมูลบืๅองตຌน  ท ำสถิติ  ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบ
สำรสนทศทีไกีไยวกับงำนพืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน  ละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำ
ก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำง โ 

4.3 ฿หຌค ำนะน ำ฿นกำรจัดวำงระบบควบคุมภำย฿น พืไอลดควำมสีไยง฿นกำร
ปฏิบัติงำนทีไผิดพลำด฿หຌลดนຌอยลง 

4.4 ฿หຌค ำนะน ำปรึกษำ ชีๅจง สนอนะวิธีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนกหนวยรับ
ตรวจละจຌำหนຌำทีไระดับรอง พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนถูกตຌองละมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรตรวจสอบภำย฿น ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. คยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำนดຌำน วิชำกำร

ตรวจสอบภำย฿น หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี 
ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรตรวจสอบภำย฿น 
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรตรวจสอบ
ภำย฿น ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรตรวจสอบภำย฿นหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ โ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ โ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ ใ 
1.8 ควำมรูຌรืไองระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐ 

ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ิGFMISี    ระดับ โ 
1.9 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ ใ 
1.10 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ ใ 

 
 
 
 



  
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรบริหำรควำมสีไยง     ระดับ 2 
3.2.3 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรตรวจสอบภำย฿น 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรตรวจสอบภำย฿น  
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรงำนตรวจสอบ
ภำย฿นปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรงำนตรวจสอบภำย฿นปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไ
ยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ก ำกับดูลกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนกีไยวกับกำรบริหำรงบประมำณ  กำรงิน 

พัสดุทรัพย์สิน ละกำรบริหำรดຌำนอืไนโของสวนรำชกำร รวมทัๅงกำรสอบหำขຌอทใจจริง฿นกรณีทีไมีกำรทุจริต 
พืไอดูล฿หຌกำร฿ชຌงบประมำณละทรัพยำกรป็นเปอยำงประหยัด มีประสิทธิภำพสูง ละตรงตำมวัตถุประสงค์
ทีไก ำหนด 

1.2 ควบคุมกำรออกบบละกำรประมินผลควำมสีไยงของกำรจัดวำงระบบกำร
ควบคุมภำย฿นของหนวยตรวจสอบภำย฿น฿หຌป็นเปตำมระบียบคณะกรรมกำรตรวจงินผนดินวำดຌวยกำร
ก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำย฿น พืไอน ำเปสูกำรก ำหนดนวทำงปฏิบัติพืไอป้องกันละลดควำมสีไยงตอเป 

1.3 ถำยทอดควำมรูຌกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำละหนวยรับตรวจ ชน ฿หຌค ำนะน ำ
฿นกำรปฏิบัติงำน วำงครงกำรก ำหนดหลักสูตรละฝຄกอบรม จัดท ำคูมือประจ ำส ำหรับกำรฝຄกอบรม พืไอ
ถำยทอดควำมรูຌทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนละขຌอก ำหนด 

1.4 ควบคุมติดตำม วิครำะห์ละก ำหนดนวทำง฿นกำรตรวจสอบควำมถูกตຌองละ
ควำมนำชืไอถือของขຌอมูล ตัวลข หลักฐำนกำรท ำสัญญำ ละอกสำรตำงโ ทำงดຌำนกำรบริหำรงบประมำณ 
กำรงิน กำรบัญชี พัสดุละทรัพย์สิน ละกำรบริหำรดຌำนอืไนโ รวมทัๅงควบคุมดูลกำรประมินประสิทธิภำพของ
กำรบริหำรควำมสีไยง ละกำรควบคุมภำย฿นของหนวยงำนตำงโ พืไอ฿หຌกำรตรวจสอบด ำนินเปอยำงถูกตຌอง 
ครบถຌวน ละตรงตำมกฎระบียบ ละหลักกณฑ์กำรบริหำรควำมสีไยง ละกำรควบคุมภำย฿นอยำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

1.5 ควบคุมติดตำม วิครำะห์ละตรวจสอบควำมถูกตຌองของกำรจัดท ำอกสำรสรุปผล
กำรตรวจสอบ ละรำยงำนกำรตรวจสอบตำงโ พืไอสนอผลกำรตรวจสอบ ขຌอตรวจพบ ละขຌอสนอนะ฿หຌ
ผูຌบริหำรละหนวยงำนทีไกีไยวขຌองรับทรำบผลกำรด ำนินงำนละน ำเปพัฒนำละปรับปรุงกำรด ำนินงำนของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌมีประสิทธิภำพสูงสุดตอเป 
 
 



 
1.6 วิครำะห์ ละประมวลผลกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำย฿น กำรบริหำรควำม

สีไยง ละกำรควบคุมภำย฿น รวมทัๅงติดตำมผลกำรตรวจสอบ ละผลกำรปฏิบัติงำนตำมขຌอสนอนะตำงโ    
ของหนวยงำนรับตรวจ พืไอ฿หຌน฿จวำตละหนวยงำนสำมำรถปฏิบัติงำน หรือสำมำรถปรับปรุงกຌเขวิธีกำร
ปฏิบัติเดຌอยำงถูกตຌอง ละตรงตำมหลักกณฑ์กำรตรวจสอบสอบภำย฿น กำรควบคุมภำย฿น ละกำรบริหำร
ควำมสีไยงทีไก ำหนดเวຌ 

1.7 ศึกษำ วิครำะห์  วิจัย ละจัดท ำคูมือ ละอกสำรนวทำงกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำย฿น กำรบริหำรควำมสีไยง ละกำรควบคุมภำย฿น พืไอ฿หຌสงสริมละสนับสนุนกำรด ำนินงำน
ตรวจสอบภำย฿นป็นมำตรฐำน ละนวทำงดียวกันทัๅงองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  

1.8 พัฒนำละปรับปรุงระบบงำนกำรตรวจสอบภำย฿น พืไอ฿หຌกิดควำมมัไน฿จวำ
ระบบงำนทีไตัๅงเวຌสำมำรถสนับสนุนสวนงำนตำงโ เดຌอยำงมีประสิทธิภำพละสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละสภำวกำรณ์ปัจจุบัน  

1.9 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

1.10 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ        
ทีไกีไยวขຌองกับงำนตรวจสอบภำย฿น พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือ

กอง มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์
ทีไก ำหนด 

2.2 วำงผนงำน ขัๅนตอน ละนวทำงกำรด ำนินดຌำนตรวจสอบภำย฿น กำรบริหำร
ควำมสีไยง ละกำรควบคุมภำย฿นของหนวยงำน พืไอสนับสนุน฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมผนงำน ระยะวลำ 
ละวัตถุประสงค์ทีไก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำง พืไอป็น

ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
3.3 ประสำนงำนดຌำนตรวจสอบภำย฿นกับหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองทัๅงภำย฿นละ

ภำยนอกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอสนับสนุน฿หຌกำรท ำงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละสรใจทันวลำทีไก ำหนด
เวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำละชีๅจง ฿นรืไองกีไยวกับงำนตรวจสอบภำย฿น฿นควำม

รับผิดชอบ ฿นระดับทีไยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถำยทอดฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌกหนวยงำนรำชกำร 
อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูล ควำมรูຌตำง โ ละน ำเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

4.2 ก ำหนดนวทำงกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไ กีไยวกับงำน
ตรวจสอบภำย฿นพืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน ละป็นขຌอมูล฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำ
ก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำง โ 



 
4.3 ฿หຌค ำนะน ำปรึกษำ สนอนะวิธีกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนกหนวยรับตรวจ

ละจຌำหนຌำทีไระดับรองละตอบขຌอซักถำม ชีๅจงรืไองตำง โ กีไยวกับงำน฿นหนຌำทีไพรຌอมทัๅงชวยกຌเขปัญหำ 
ควำมขัดยຌง฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนถูกตຌอง฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 

4.4 สงสริม฿หຌองค์กรหในควำมส ำคัญของกำรควบคุมภำย฿นละ฿หຌค ำนะน ำตอบ
ปัญหำละชีๅจงกีไยวกับระบียบ กฎหมำย ขຌอบังคับ กหนวยงำนทีไรับผิดชอบหรือหนวยงำนภำยนอก พืไอ฿หຌ
กำรปฏิบัติงำนด ำนินกำรอยำงถูกตຌองละป็นนวทำงกำรปฏิบัติดียวกัน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรตรวจสอบภำย฿น ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรตรวจสอบภำย฿น หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอย
กวำ ไ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรจรวจสอบภำย฿น  หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ ใ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ ใ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ ไ 
1.8 ควำมรูຌรืไองระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐ 

ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ิGFMISี    ระดับ ใ 
1.9 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ ไ 
1.10 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ ไ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

 
 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.2 กำรบริหำรควำมสีไยง     ระดับ 3 
3.2.3 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 3 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดบั 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ตรวจสอบภำย฿น 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรตรวจสอบภำย฿น  
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 

 
หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน  ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรตรวจสอบภำย฿น ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

    ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำรซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรงำนตรวจสอบภำย฿นปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ
฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย    
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย สนอนะละก ำหนดนวทำงกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำน

กีไยวกับกำรบริหำรงบประมำณ กำรงิน พัสดุ ทรัพย์สิน ละกำรบริหำรดຌำนอืไน โ ของสวนรำชกำร รวมทัๅง
กำรสอบหำขຌอทใจจริง฿นกรณีทีไมีกำรทุจริต พืไอดูลกำร฿ชຌงบประมำณละทรัพยำกรป็นเปอยำงประหยัด        
มีประสิทธิภำพสูงละตรงตำมวัตถุประสงค์ทีไก ำหนด  

1.2 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย ก ำหนดนวทำงกำรออกบบละกำรประมินควำมสีไยง
ของกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำย฿นของหนวยตรวจสอบภำย฿น฿หຌป็นเปตำมระบียบคณะกรรมกำรตรวจ
งินผนดินวำดຌวยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำย฿น พืไอน ำเปสูกำรก ำหนดนวทำงปฏิบัติพืไอป้องกัน
ละลดควำมสีไยงตอเป 

1.3 ฿หຌค ำปรึกษำกีไยวกับปัญหำทีไส ำคัญทำงงำนตรวจสอบภำย฿น กจຌำหนຌำทีไระดับ
รองลงมำ พืไอถำยทอดควำมรูຌทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนละขຌอก ำหนด  

1.4 สนอนะขຌอควรปรับปรุงละนวทำงกำรกຌปัญหำตำง โ กีไยวกับงำน
ตรวจสอบภำย฿น พืไอประกอบกำรพิจำรณำนยบำย ผนงำนละนวทำงปฏิบัติขององค์กรปกครอง      
สวนทຌองถิไน  

1.5 ควบคุมดูลกำรประมินประสิทธิภำพของกำรบริหำรควำมสีไยง ละกำรควบคุม
ภำย฿นของหนวยงำนตำงโ พืไอ฿หຌกำรตรวจสอบด ำนินเปอยำงถูกตຌอง ครบถຌวน ละตรงตำมกฎระบียบ    
อยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.6 วิจัยหรือจัดท ำผลงำนดຌำนทำงกำรตรวจสอบสอบกำรบริหำรงบประมำณ กำรงิน 
พัสดุทรัพย์สิน ละกำรบริหำรดຌำนอืไนโ พืไอ฿หຌนวัตกรรมทีไเดຌรับกำรยอมรับ฿นระดับประทศหรือระดับ
นำนำชำติ 
 
 
 



  
1.7 ประยุกต์฿ชຌนวทำงปฏิบัติทีไเดຌรับกำรยอมรับ฿นระดับสำกล฿นกำรก ำหนดกลเก 

กระบวนกำร หรือมำตรกำรกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำย฿น กำรบริหำรควำมสีไยง ละกำรควบคุมภำย฿น
ของหนวยงำน พืไอมำปรับ฿ชຌ฿นกำรพัฒนำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไรับผิดชอบ 

1.8 สงสริมละพัฒนำศักยภำพของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌ กิดกำรพัฒนำองค์
ควำมรูຌอยำงตอนืไองละ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ละมีประสิทธิภำพ
สูงสุด 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน 

ครงกำร฿นระดับกลยุทธ์ของสวนรำชกำร มอบหมำยงำนกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนติดตำม ประมินผล 
พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 สรຌำงสรรค์ละบริหำรครงกำรทำงวิชำกำรทีไมีควำมซับซຌอนละสงผลกระทบตอ
กำรวำงนยบำยกำรควบคุมควำมสีไยงหรือกำรตรวจสอบภำย฿นระดับทຌองถิไน พืไอ฿หຌเดຌองค์ควำมรูຌทีไทันสมัย
ละนำชืไอถือเปก ำหนดนยบำย มำตรกำร ขຌอบังคับ มำตรฐำนหรือนวทำงตำงโ ทีไมีคุณภำพละมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโ กับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับกอง หรือส ำนักรวมทัๅงทีไประชุมทัๅง

฿นละตำงประทศ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน  
3.3 ท ำหนຌำทีไป็นตัวทนขององค์กร฿นกำรประชุม จรจำละกำรสัมมนำตำงโ ทีไจัด

ขึๅน฿นระดับประทศละระหวำงประทศพืไอลกปลีไยนควำมรูຌควำมคิดหในรวมกัน  
4. ดຌานการบริการ 

4.1 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ วินิจฉัย ชีๅจงละตอบปัญหำทีไส ำคัญทำง฿นงำนตรวจสอบ
ภำย฿น หรืออ ำนวยกำรถำยทอดฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌกหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป 
พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูล ควำมรูຌตำง โ ละน ำเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

4.2 ก ำกับดูลกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไ กีไยวกับงำน  พืไอ฿หຌ
สอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน ละป็น฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน 
หลักกณฑ์ มำตรกำรตำง โ 

4.3 อ ำนวยกำรฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌ หรือนิทศงำน฿หຌกจຌำหนຌำทีไ ฿น
ส ำนักงำน พืไอ฿หຌมีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ ละสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌอง สมบูรณ์ ละมีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรตรวจสอบภำย฿น ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรตรวจสอบภำย฿น หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด 
มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรตรวจสอบภำย฿น  หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ไ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ ใ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ ใ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ 5 
1.8 ควำมรูຌรืไองระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐ 

ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ิGFMISี    ระดับ ไ 
1.9 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ 5 
1.10 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 5 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 4 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.2 กำรบริหำรควำมสีไยง     ระดับ 4 
3.2.3 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 4 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 

 

 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     วิชำกำรพำณิชย์ 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรพำณิชย์ ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับกำรจัดระบียบทำงกำรคຌำ กำรจัดสรรควตำสินคຌำออกบำงประภท กำรพิจำรณำสนอควำมหใน฿น
กำรออก฿บอนุญำตละหนังสือรังรองตำงโ กีไยวกับกำรคຌำ กำพิจำรณำเกลกลีไยระงับขຌอพิพำททำงกำรคຌำ 
กำรส ำรวจขຌอมูลกำรผลิตละกำรจ ำหนำย กำรศึกษำวิครำะห์ละพิจำรณำสนอควำมหในกีไยวกับกำรก ำกับ
ดูลละสงสริมกำรพำณิชย์ กำรวิครำะห์รำคำสินคຌำ กำรบริกำรปละกำรชำซืๅอ กำรส ำรวจละรำยงำนภำวะ
ควำมคลืไอนเหวทำงกำรคຌำละกำรตลำด กำรอบรมละผยพรทำงกำรคຌำ กำรป้องกันกຌเขปัญหำทำง  
กำรคຌำ กำรพิจำรณำรับจดทะบียนกำรคຌำ ครืไองหมำยกำรคຌำละสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ละบบผลิตภัณฑ์ 
รวมทัๅงลิขสิทธิ์ กำรพิจำรณำกำรประกอบธุรกิจของคนตำงดຌำว กำรจัดท ำขຌอมูลสถิติกีไยวกับกำรจดทะบียน
กำรคຌำ งบกำรงินละขຌอมูลทำงศรษฐกิจกำรคຌำอืไนโ กำรศึกษำ วิครำะห์ ละ฿หຌบริกำรขຌอมูล ขຌอสนทศดຌำน
ธุรกิจกำรคຌำ ครืไองหมำยกำรคຌำ สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ละบบผลิตภัณฑ์ ละลิขสิทธิ์ ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไ
กีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักวิชำกำรพำณิชย์   ระดับปฏิบัติกำร 
   นักวิชำกำรพำณิชย์   ระดับช ำนำญกำร 
   นักวิชำกำรพำณิชย์   ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรพำณิชย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรพำณิชย์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับกำรพำณิชย์ ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย   
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ตรวจสอบกำรประกอบธุรกิจกำรคຌำ฿นพืๅนทีไ ระหวำงพืๅนทีไหรือระหวำงชำยดน 

พืไอ฿หຌบริกำรกผูຌประกอบกำร ละบุคคลทัไวเป ละพืไอประยชน์฿นกำรสงสริมกำรคຌำภำย฿นละระหวำง
ประทศ฿หຌกิดควำมป็นธรรม    

1.2 ศึกษำ รวบรวมขຌอมูลบืๅองตຌน กีไยวกับสถำนกำรณ์ศรษฐกิจกำรคຌำ กำรลงทุน
ละกำรตลำด นยบำย มำตรกำร ขຌอตกลงทำงกำรคຌำทัๅงภำย฿นละระหวำงประทศ ละขຌอมูลอืไนโ           
ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿ชຌประกอบกำรจัดท ำดัชนีศรษฐกิจกำรคຌำ กำรก ำหนดนยบำย มำตรกำร กำรสงสริมกำร
สงออก กำรสงสริมละพัฒนำธุรกิจ กำรคุຌมครองละสงสริมกำร฿ชຌทรัพย์สินทำงปัญญำ฿นชิงพำณิชย์      
กำรปกป้องผลประยชน์ ละกำรกຌเขปัญหำอุปสรรคทำงกำรคຌำ ละกำรผยพรประชำสัมพันธ์฿นงำน
พำณิชย์ตำงโ   

1.3 ตรวจสอบตຌนทุนละกระบวนกำรผลิตสินคຌำ ติดตำม สอดสองพฤติกรรมทำง 
กำรคຌำ ตรวจสอบละก ำกับกำรด ำนินธุรกิจตำมกฎหมำย฿นควำมรับผิดชอบของหนวยงำน พืไอประยชน์฿น
กำร฿ชຌสิทธิพิศษทำงกำรคຌำ กำรปกป้องผลประยชน์ทำงกำรคຌำ กำรพิทักษ์สิทธิประยชน์ผูຌบริภค กำรรั กษำ
ควำมป็นธรรมทำงกำรคຌำ  ละกำรป้องปรำมกำรละมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ     

1.4 ด ำนินกิจกรรมสงสริมละพัฒนำกำรตลำด ธุรกิจ งำนดຌำนทรัพย์สินทำงปัญญำ 
กำรสงสริมกำรสงออก รวมทัๅงกำรอ ำนวยควำมสะดวก กำรบริหำรจัดกำรดຌำนกำรคຌำ กำรลงทุน ละงำนดຌำน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ พืไอพิไมศักยภำพ฿นกำรประกอบธุรกิจละขยำยอกำส฿นกำรขงขันทำงกำรคຌำ  

1.5 ศึกษำ วิครำะห์ รวบรวมขຌอมูลกีไยวกับกำรพัฒนำระบบ วิธีกำรปฏิบัติรำชกำร
ของสวนรำชกำร พืไอ฿หຌป็นเปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบຌำนมืองทีไดี    

1.6 รวบรวมละประมวลผลขຌอมูลดຌำนศรษฐกิจกำรคຌำ กำรลงทุน กำรผ ลิต 
กำรตลำด พืไอประกอบกำรวำงผนสงสริมละพัฒนำธุรกิจของประชำชนหรือผูຌประกอบกำร฿นพืๅนทีไ 

1.7 รวมก ำหนดมำตรกำร หลักกณฑ์  ระบียบบริหำรกำรคຌำตำงโ ฿นพืๅนทีไ         
พืไอสงสริมคุຌมครองละปกป้องผลประยชน์ทำงกำรคຌำของผูຌบริภค฿นพืๅนทีไ 

1.8 ด ำนินกิจกรรมสงสริมละพัฒนำกำรตลำดหรือธุรกิจของผูຌประกอบกำร฿นพืๅนทีไ 
ระหวำงพืๅนทีไ หรือระหวำงนวชำยดน รวมทัๅงกำรอ ำนวยควำมสะดวกดຌำนกำรบริหำรจัดกำรดຌำนกำรคຌำ กำร
ลงทุน ละงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอพิไมศักยภำพ฿นกำรประกอบธุรกิจละขยำยอกำส฿นกำรขงขันทำงกำรคຌำ 
 



 
1.9 ศึกษำ ละประมินผลกำรด ำนินงำน฿นภำพรวมของนยบำยหรือมำตรกำรดຌำน

ศรษฐกิจ ละกำรพำณิชย์ พืไอสนับสนุนกำรสนอนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพ ละประสิทธิผลของกำร
ปฏิบัติงำน หรือนวทำงกຌเขหรือปรับปรุงปัญหำอุปสรรคทีไกิดขึๅน 

1.10 ออกบบ จัดท ำ ละผลิตสืไอสิไงพิมพ์ อกสำร บทควำม ละรำยงำนตำงโ         
ทีไกีไยวขຌอง ชน วำรสำรธุรกิจ ละคูมือตำงโ ป็นตຌน  พืไอผยพรละประชำสัมพันธ์ขຌอมูลขำวสำรก
ประชำชน฿นรืไองตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนพำณิชย์ 

1.11 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนพำณิชย์ละศรษฐกิจกำรคຌำ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำนหรือ
ครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นระดับบืๅองตຌนกผูຌประกอบกำร บุคคลทัไวเป รวมทัๅง

หนวยงำนอืไนทีไ กีไยวขຌอง พืไอ฿หຌผูຌรับบริกำรเดຌขຌอมูล ละสำมำรถด ำนินกำร฿หຌถูกตຌองตำมกฎหมำย           
กฎ ระบียบ     

4.2 ฿หຌบริกำรขຌอมูลวิชำกำร สถิติกำรคຌำ กำรตลำดทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงตอบขຌอหำรือ
ตำงโ ฿นระดับบืๅองตຌนกผูຌประกอบกำร บุคคลทัไวเป รวมทัๅงหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌขຌอมูลดຌำนกำร
พำณิชย์ทีไป็นประยชน์ตอกำรด ำนินงำนของผูຌประกอบกำร บุคคลทัไวเป ละหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
กฎหมำย ศรษฐศำสตร์ พำณิชย์ศำสตร์ บริหำรธุรกิจ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
กฎหมำย ศรษฐศำสตร์ พำณิชย์ศำสตร์ บริหำรธุรกิจ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
กฎหมำย ศรษฐศำสตร์ พำณิชย์ศำสตร์ บริหำรธุรกิจ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 
 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ แ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ แ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ แ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดบั แ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ แ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ แ 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ โ 
1.8 ควำมรูຌรืไองระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐ 

ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ิGFMISี    ระดับ แ 
1.9 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญช ี    ระดับ โ 
1.10 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ โ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1  
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรบริหำรควำมสีไยง     ระดับ 1 
3.2.3 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 

 
 
 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรพำณิชย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรพำณิชย์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรพำณิชย์ปฏิบัติงำนทีไ
ตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรพำณิชย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ขຌอมูลกีไ ยวกับนยบำย มำตรกำร กฎระบียบ ขຌอมูลดຌำน

ศรษฐกิจกำรคຌำ กำรลงทุน กำรผลิต กำรตลำด ละงำนดຌำนทรัพย์สินทำงปัญญำ ตลอดจนขຌอมูลอืไนทีไ
กีไยวขຌอง จัดท ำดัชนีศรษฐกิจกำรคຌำ พืไอประกอบกำรวำงผน ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรคຌำ ผนกำรสงสริม
ละพัฒนำธุรกิจ ผนพัฒนำกำรสงออก สงสริมคุຌมครองละปกป้องผลประยชน์ทำงกำรคຌำ กำรคุຌมครองละ
สงสริมกำร฿ชຌทรัพย์สินทำงปัญญำ฿นชิงพำณิชย์  กำรจัดท ำรำยงำนภำวะควำมคลืไอนเหวทำงกำรคຌำละ
กำรตลำด ละกำรผยพรประชำสัมพันธ์ 

1.2 ก ำกับ ดูลกำรตรวจสอบตຌนทุนละกระบวนกำรผลิตสินคຌำ ติดตำม สอดสอง
พฤติกรรมทำงกำรคຌำ ตรวจสอบละก ำกับกำรด ำนินธุรกิจตำมกฎหมำย฿นควำมรับผิดชอบของ หนวยงำน 
กำรปกป้องผลประยชน์ทำงกำรคຌำ กำรพิทักษ์สิทธิประยชน์ผูຌบริภค กำรรักษำควำมป็นธรรมทำงกำรคຌำ 
ละกำรป้องปรำมกำรละมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 

1.3 ก ำกับ ดูลกำรด ำนินกิจกรรมสงสริมละพัฒนำกำรตลำด ธุรกิจ งำนดຌำน
ทรัพย์สินทำงปัญญำกผูຌประกอบกำร กำรสงสริมละขยำยธุรกิจกำรสงออก รวมทัๅงกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
กำรบริหำรจัดกำรดຌำนกำรคຌำ กำรลงทุน ละงำนดຌำนทรัพย์สินทำงปัญญำ พืไอพิไมศักยภำพ฿นกำรประกอบ
ธุรกิจละขยำยอกำส฿นกำรขงขันทำงกำรคຌำ 

1.4 ศึกษำ วิครำะห์ รวบรวมขຌอมูล ละ฿หຌขຌอสนอนะกีไยวกับกำรพัฒนำระบบ 
วิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบຌำนมืองทีไดี 

1.5 ก ำหนดมำตรกำร หลักกณฑ์ ระบียบบริหำรกำรคຌำตำงโ ฿นพืๅนทีไ พืไอสงสริม
คุຌมครองละปกป้องผลประยชน์ทำงกำรคຌำของผูຌบริภค฿นพืๅนทีไ 

1.6 วำงผน สงสริมละพัฒนำกำรตลำดหรือธุรกิจของผูຌประกอบกำร฿นพืๅนทีไ ระหวำง
พืๅนทีไ หรือระหวำงนวชำยดน รวมทัๅงกำรอ ำนวยควำมสะดวกดຌำนกำรบริหำรจัดกำรดຌำนกำรคຌำ กำรลงทุน ละ
งำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอพิไมศักยภำพ฿นกำรประกอบธุรกิจละขยำยอกำส฿นกำรขงขันทำงกำรคຌำ 
 



 
1.7 ศึกษำ วิครำะห์ละประมินผลกำรด ำนินงำน฿นภำพรวมของนยบำยหรือ

มำตรกำรดຌำนศรษฐกิจ ละกำรพำณิชย์ พืไอสนับสนุนกำรสนอนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพละ
ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน หรือนวทำงกຌเขหรือปรับปรุงปัญหำอุปสรรคทีไกิดขึๅน 

1.8 ควบคุม ติดตำม ละดูลกำรออกบบ จัดท ำ ละผลิตสืไอสิไงพิมพ์ อกสำร 
บทควำม ละรำยงำนตำงโ ทีไ กีไยวขຌอง ชน วำรสำรธุรกิจ ละคูมือตำงโ ป็นตຌน  พืไอผยพรละ
ประชำสัมพันธ์ขຌอมูลขำวสำรกประชำชน฿นรืไองตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนพำณิชย์ 

1.9 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

2. ดຌานการวางผน 
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของ

หนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 รวมวำงผนงำนขัๅนตอน นวทำง กำรด ำนินงำนละก ำหนดมำตรฐำนงำน
พำณิชย์ หรืองำนศรษฐกิจกำรคຌำของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน ละสอดคลຌอง
ตำมป้ำหมำยละนยบำยทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนก ำหนดเวຌ 

3. ดຌานการประสานงาน  
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน

ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4.  ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำชิงวิชำกำร฿นระดับทีไซับซຌอนขึๅนกผูຌประกอบกำร บุคคล

ทัไวเป รวมทัๅงหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌผูຌรับบริกำรเดຌรับขຌอมูลละสำมำรถด ำนินกำร฿หຌถูกตຌองตำม
กฎหมำย กฎ ระบียบ 

4.2 ฝຄกอบรม ถำยทอดควำมรูຌ หรือทคนลยีตำงโ ฿หຌกขຌำรำชกำร พืไอพิไม
ศักยภำพ฿นกำรปฏิบัติงำน ละฝຄกอบรม สัมมนำ฿หຌกผูຌประกอบกำร ละบุคคลทัไวเป  พืไอสริมสรຌำงควำมรูຌ
ควำมขຌำ฿จ฿นกฎหมำย ระบียบตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนกำรพำณิชย์  
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรพำณิชย์  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำนดຌำนกำรพำณิชย์หรืองำน

อืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุก.ท.ุหรือ ก.อบต. ก ำหนดมำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี
ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรพำณิชย์  ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี 
ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรพำณิชย์  ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนง
อยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุก.ท.ุหรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรพำณิชย์
หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ โ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ โ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ ใ 
1.8 ควำมรูຌรืไองระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐ 

ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ิGFMISี    ระดับ โ 
1.9 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ ใ 
1.10 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ ใ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยดึมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรบริหำรควำมสีไยง     ระดับ 2 
3.2.3 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 
 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรพำณิชย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรพำณิชย์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรพำณิชย์ 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

    ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรพำณิชย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก    
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ตรวจสอบ ก ำกับดูล ติดตำม ประมินผล ละ/หรือ ศึกษำ วิ ครำะห์ 

ปรียบทียบขຌอมูล กีไยวกับนยบำย มำตรกำร กฎระบียบ ขຌอมูลดຌำนศรษฐกิจกำรคຌำ กำรลงทุน กำรผลิต 
กำรตลำด ละงำนดຌำนทรัพย์สินทำงปัญญำ ตลอดจนขຌอมูลอืไนทีไกีไยวขຌอง กำรจัดท ำดัชนีศรษฐกิจกำรคຌำ   
พืไอสนอควำมหในประกอบกำรวำงผน ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรคຌำ ผนกำรสงสริมละพัฒนำธุรกิจ 
ผนพัฒนำกำรสงออก กำรสงสริมคุຌมครองละปกป้องผลประยชน์ทำงกำรคຌำ กำรสงสริมละคุຌมครองกำร
฿ชຌทรัพย์สินทำงปัญญำ฿นชิงพำณิชย์    

1.2 ก ำกับ ดูล ติดตำม ประมินผลกำรตรวจสอบตຌนทุนละกระบวนกำรผลิตสินคຌำ  
ติดตำม สอดสองพฤติกรรมทำงกำรคຌำ ตรวจสอบละก ำกับกำรด ำนินธุรกิจตำมกฎหมำย พืไอประยชน์฿นกำร
฿ชຌสิทธิพิศษทำงกำรคຌำ กำรปกป้องผลประยชน์ทำงกำรคຌำ กำรพิทักษ์สิทธิประยชน์ผูຌบริภค กำรรักษำควำม
ป็นธรรมทำงกำรคຌำ ละกำรป้องปรำมกำรละมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 

1.3 ก ำกับ ดูล ติดตำม ประมินผลกำรด ำนินกิจกรรมสงสริมละพัฒนำกำรตลำด 
ธุรกิจ งำนดຌำนทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรสงสริมละขยำยธุรกิจกำรสงออก รวมทัๅงกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
กำรบริหำรจัดกำรดຌำนกำรคຌำ กำรลงทุน ละงำนดຌำนทรัพย์สินทำงปัญญำ พืไอพิไมศักยภำพ฿นกำรประกอบ
ธุรกิจละขยำยอกำส฿นกำรขงขันทำงกำรคຌำ 

1.4 ศึกษำ วิครำะห์ ติดตำม ประมินผล ละ฿หຌขຌอสนอนะกีไยวกับกำรพัฒนำ
ระบบ วิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของหนวยงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบຌำนมืองทีไดี 

1.5 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ละควบคุมดูลกำรตรวจสอบกำรประกอบธุรกิจ
กำรคຌำ฿นพืๅนทีไ ระหวำงพืๅนทีไหรือระหวำงชำยดน พืไอ฿หຌบริกำรกผูຌประกอบกำร ละบุคคลทัไวเป ละพืไอ
ประยชน์฿นกำรสงสริมกำรคຌำภำย฿นละระหวำงประทศ฿หຌกิดควำมป็นธรรม 

1.6 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ละควบคุมดูลกำรวิครำะห์ละสรุปขຌอมูลดຌำน
ศรษฐกิจกำรคຌำ กำรลงทุน กำรผลิต กำรตลำด พืไอประกอบกำรวำงผนสงสริมละพัฒนำธุรกิจของ
ประชำชนหรือผูຌประกอบกำร฿นพืๅนทีไ   



 
1.7 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ละควบคุมดูลกำรก ำหนดมำตรกำร หลักกณฑ์ 

ระบียบบริหำรกำรคຌำตำงโ ฿นพืๅนทีไ พืไอสงสริมคุຌมครองละปกป้องผลประยชน์ทำงกำรคຌำของผูຌบริภค฿นพืๅนทีไ 
1.8 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ละควบคุมดูลกำรสงสริมละพัฒนำกำรตลำด

หรือธุรกิจของผูຌประกอบกำร฿นพืๅนทีไ ระหวำงพืๅนทีไ หรือระหวำงนวชำยดน รวมทัๅงกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ดຌำนกำรบริหำรจัดกำรดຌำนกำรคຌำ กำรลงทุน ละงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอพิไมศักยภำพ฿นกำรประกอบธุรกิจ
ละขยำยอกำส฿นกำรขงขันทำงกำรคຌำ 

1.9 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ละควบคุมดูลกำรประมินผลกำรด ำนินงำน฿น
ภำพรวมของนยบำยหรือมำตรกำรดຌำนศรษฐกิจ ละกำรพำณิชย์ พืไอสนับสนุนกำรสนอนวทำงกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพ ละประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน หรือนวทำงกຌเขหรือปรับปรุงปัญหำอุปสรรคทีไกิดขึๅน 

1.10 ควบคุม ติดตำม ละดูลกำรออกบบ จัดท ำ ละผลิตสืไอสิไงพิมพ์  อกสำร 
บทควำม ละรำยงำนตำงโ ทีไ กีไยวขຌอง ชน วำรสำรธุรกิจ ละคูมือตำงโ ป็นตຌน  พืไอผยพรละ
ประชำสัมพันธ์ขຌอมูลขำวสำรกประชำชน฿นรืไองตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนพำณิชย์  

1.11 พัฒนำละปรับปรุงระบบงำน฿นหนวยงำน พืไอ฿หຌกิดควำมมัไน฿จวำระบบงำนทีไตัๅง
เวຌสำมำรถสนับสนุนสวนงำนตำงโ เดຌอยำงมีประสิทธิภำพละสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนละสภำวกำรณ์ปัจจุบัน  

1.12 สอนงำน ถำยทอดควำมรูຌ หรือถำยทอดฝຄกอบรมกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ 
ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌละถำยทอดหลักกำรท ำงำนภำย฿นองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน ละสำมำรถน ำเปปรับ฿ชຌ฿นกำรท ำงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง 

มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 วำงผนงำนขัๅนตอน นวทำง กำรด ำนินงำนละก ำหนดมำตรฐำนงำนพำณิชย์ 
หรืองำนศรษฐกิจกำรคຌำของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน ละสอดคลຌองตำม
ป้ำหมำยละนยบำยทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนก ำหนดเวຌ 

3. ดຌานการประสานงาน 

3.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ
หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  

3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำง โ พืไอป็น
ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำดຌำนทคนิคละวิชำกำร รวมทัๅงกฎ ระบียบ ขຌอตกลงตำงโ  

ทีไกีไยวขຌอง฿หຌกผูຌประกอบกำร บุคคลทัไวเป รวมทัๅงหนวยงำนทีไกีไยวขຌองทัๅงภำย฿นละภำยนอกสวนรำชกำร  
พืไอ฿หຌผูຌรับบริกำรเดຌรับขຌอมูลละสำมำรถด ำนินกำร฿หຌถูกตຌองตำมกฎหมำย กฎ ระบียบ  

4.2 อ ำนวยกำร ละ/หรือฝຄกอบรม ถำยทอดควำมรูຌ หรือทคนลยีตำงโ ฿หຌก
ขຌำรำชกำร พืไอพิไมศักยภำพ฿นกำรปฏิบัติงำน ละฝຄกอบรม สัมมนำกผูຌประกอบกำร ละบุคคลทัไวเป พืไอ฿หຌ
ควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นกฎหมำย ระบียบตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนกำรพำณิชย์ 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรพำณิชย์  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำนดຌำนกำรพำณิชย์หรือ

งำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุก.ท.ุหรือ ก.อบต. ก ำหนดมำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ
ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุก.ท.ุหรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรพำณิชย์หรืองำนอืไนทีไ
กีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ ใ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ ใ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌรืไองกำรท ำงบกำรงินละงบประมำณ   ระดับ ไ 
1.8 ควำมรูຌรืไองระบบกำรบริหำรงำนกำรคลังภำครัฐ 

ดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ิGFMISี    ระดับ ใ 
1.9 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ ไ 
1.10 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ ไ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

 
 
 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดบั 3 
3.2.2 กำรบริหำรควำมสีไยง     ระดับ 3 
3.2.3 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 3 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 

 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท  วิชำกำร    
 

สายงาน    ประชำสัมพันธ์ 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

 สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโ ทีไปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์ ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับ
กำรส ำรวจ รวบรวม รับฟังควำมคิดหในของประชำชน กำรกใบรวบรวมขຌอมูลขำวสำรละอกสำรควำมรูຌ฿น
ดຌำนตำงโ พืไอกำรด ำนินกำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดปำฐกถำ กำรจัดสัมมนำ กำรจัดนิทรรศกำร พืไอผยพร
ขำวสำรควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จกีไยวกับกำรด ำนินงำนหรือผลงำนของหนวยงำนหรือของรัฐบำลหรือนยบำยของ
รัฐบำล กำรผยพรศิลปวัฒนธรรมของชำติ พืไอป็นสืไอชืไอมยงระหวำงรัฐบำลกับประชำชน กำรควบคุม กำร
ตรวจสอบ กำรด ำนินงำนกระจำยสียง ทัๅงทำงสถำนีวิทยุกระจำยสียงละสถำนีวิทยุทรทัศน์฿หຌป็นเปตำม
ผนงำนละนยบำยกำรประชำสัมพันธ์หรือตำมกฎหมำย ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักประชำสัมพันธ์   ระดับปฏิบัติกำร 

   นักประชำสัมพันธ์   ระดับช ำนำญกำร 

   นักประชำสัมพันธ์   ระดับช ำนำญกำรพิศษ 

นักประชำสัมพันธ์   ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ประชำสัมพันธ์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักประชำสัมพันธ์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน  ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿น     
กำรท ำงำน ปฏิบัติงำนดຌำนประชำสัมพันธ์ ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย 

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 จัดกิจกรรมตำมครงกำรประชำสัมพันธ์ทัๅง฿นละตำงประทศ ดยประสำนงำนกับ

หนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนประชำสัมพันธ์บรรลุผลส ำรใจตำมป้ำหมำย 
1.2 ส ำรวจควำมคิดหในของประชำชน ละรวบรวมขຌอมูลขำวสำรตำงโ ละสรุปผลพืไอ

ป็นขຌอมูล฿นกำรด ำนินกำรประชำสัมพันธ์ 
1.3 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ขຌอมูล พืไอประกอบกำรวิจัย วำงผนกำรประชำสัมพันธ์ละ

ติดตำมผล 
1.4 จัดท ำอกสำร ละผลิตบทควำม พืไอกำรประชำสัมพันธ์ละผยพร 
1.5 ศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนะควำมคิดหใน฿นกำรวำงผนงำนกำรสืไอสำร

ประชำสัมพันธ์ กำรก ำหนดนยบำย ละผนยุทธศำสตร์฿นกำรผยพรขำวสำรละกำร฿ชຌสืไอตำงโ พืไอน ำเป
ปรับปรุงงำนกำรสืไอสำรประชำสัมพันธ์ขององค์กร฿หຌดียิไงขึๅน 

1.6 ศึกษำ คຌนควຌำ ละรวบรวมขຌอมูลทำงวิชำกำร รวมทัๅงวิครำะห์ ละสังครำะห์
ขຌอมูล พืไอ฿ชຌประกอบ฿นกำรจัดท ำผนงำน ครงกำร ละกำรผยพรประชำสัมพันธ์ของหนวยงำน 

1.7 รวมจัดท ำผนประชำสัมพันธ์฿นระยะสัๅน ระยะกลำง ละระยะยำวขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌกำรผยพรละสืไอสำรประชำสัมพันธ์สอดคลຌองกับยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน ละสำมำรถสรຌำงภำพลักษณ์ทีไดี  

1.8 วิครำะห์ ละสังครำะห์ขຌอมูล ขำวสำร ละประดในตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌ
สำมำรถขียนขำว บทควำม ละสำรคดีผยพรประชำสัมพันธ์เดຌอยำงมีประสิทธิภำพละมีผลกระทบตอ
ภำรกิจขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.9 ออกบบ ละจัดกิจกรรม นิทรรศกำร ละครงกำรตำงโ รวมทัๅงผยพรขຌอมูล 
ขำวสำร ละนะน ำกำรบริกำรตำงโ ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนกผูຌประกอบกำร ละประชำชนทัไวเป 
พืไอชวยกระจำยขຌอมูล ขำวสำร ละประชำสัมพันธ์บริกำรตำงโ ขององค์กร฿หຌมีควำมทันสมัย ทันหตุกำรณ์  
ละป็นปัจจุบันอยูสมอ 
 
 
 
 



 
1.10 ออกบบ จัดท ำ ละผลิตสืไอสิไงพิมพ์ อกสำร บทควำม ละรำยงำนตำงโ ทีไ

กีไยวขຌอง ชน วำรสำรอุตสำหกรรม รำยงำนประจ ำปี ละคูมือตำงโ ป็นตຌน  พืไอผยพรละประชำสัมพันธ์
ขຌอมูลขำวสำรทัๅงภำย฿นละภำยนอกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.11 จัดท ำอกสำร รำยงำน ละสรุปผลกำรด ำนินงำนดຌำนกำรสืไอสำรประชำสัมพันธ์ 
กำรจัดกิจกรรม/ครงกำร กำร฿ชຌสืไอ ละกำรผยพรขຌอมูลขำวสำรตำงโ พืไอป็นขຌอมูลทีไป็นประยชน์ก
ผูຌบริหำร฿นกำรพัฒนำละปรับปรุงระบบงำนตอเป 

1.12 ส ำรวจประชำมติตำมรืไองทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอน ำมำวิครำะห์ผลทำงสถิติพืไอ
ประกอบกำรตัดสิน฿จของผูຌบริหำร฿นอนำคต 

1.13 สรຌำง ละรักษำสัมพันธภำพทีไดีกับสืไอมวลชน นักขำว ละหนวยงำนอืไนโ ทีไ
กีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนดຌำนกำรผยพรประชำสัมพันธ์มีควำมงำย ละสะดวกมำกขึๅน 

1.14 รวมด ำนินประมินผลกำรผยพรประชำสัมพันธ์ กำร฿ชຌสืไอ กำรผลิตสืไอ ละกำร
จัดครงกำรละกิจกรรมตำงโ พืไอปรับปรุงกำรผยพรประชำสัมพันธ์ กำร฿ชຌสืไอ กำรผลิตสืไอ ละกำรจัด
ครงกำรละกิจกรรมตำงโ ฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน ละสอดคลຌองกับกลุมป้ำหมำย 

1.15 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนประชำสัมพันธ์ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบ รวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำนรำชกำร
สวนทຌองถิไนหรือครงกำร พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน  พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ประสำนงำนดຌำนประชำสัมพันธ์กับหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองทัๅงภำย฿นละ

ภำยนอกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอสนับสนุน฿หຌกำรท ำงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละสรใจทันวลำทีไก ำหนด
เวຌ 

3.3 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ
กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
ไ.แ  ฿หຌบริกำรขຌอมูลกำรประชำสัมพันธ์กประชำชนละหนวยงำนตำงโ พืไอ฿หຌกิด

ควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง ตรงตำมขຌอทใจจริงทีไกิดขึๅน 
4.2  นะน ำ฿หຌค ำปรึกษำดຌำนขຌอมูลขำวสำรขององค์กรพืไอ฿หຌตรงตำมควำมตຌองกำรของ

ผูຌ฿ชຌบริกำร 
 
 
 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

ํ. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
สืไอสำรมวลชน วำรสำรศำสตร์ นิทศศำสตร์ ประชำสัมพันธ์ กำรบริหำร รัฐประศำสนศำสตร์ บริหำรธุรกิจ      
อักษรศำสตร์ สำรสนทศ กำรจัดกำร กำรฆษณำ คอมพิวตอร์ กำรทองทีไยว กำรรงรม ภำษำตำงประทศ หรือ฿น
สำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท.หรือ ก.อบต. ทีไ ก.จ.ุ ก.ท.หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะ
ส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ หรือ 

๎. เดຌรับปริญญำททุกสำขำวิชำหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำ
หรือทำงสืไอสำรมวลชน วำรสำรศำสตร์ นิทศศำสตร์ ประชำสัมพันธ์ กำรบริหำร รัฐประศำสนศำสตร์ บริหำรธุรกิจ      
อักษรศำสตร์ สำรสนทศ กำรจัดกำร กำรฆษณำ คอมพิวตอร์ กำรทองทีไยว กำรรงรม ภำษำตำงประทศ หรือ฿น
สำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ  ก.จ.ุ ก.ท .หรือ ก.อบต.ก ำหนด ทีไ  ก .จ .ุ ก.ท.หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌ ป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ หรือ   

๏. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
สืไอสำรมวลชน วำรสำรศำสตร์ นิทศศำสตร์  ประชำสัมพันธ์ กำรบริหำร รัฐประศำสนศำสตร์ บริหำรธุรกิจ      
อักษรศำสตร์ สำรสนทศ กำรจัดกำร กำรฆษณำ คอมพิวตอร์ กำรทองทีไยว กำรรงรม ภำษำตำงประทศ หรือ฿น
สำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท.หรือ ก.อบต.ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ แ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ แ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ แ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ แ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ แ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ แ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ แ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ แ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ โ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 

 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 ควำมขຌำ฿จผูຌอืไนละตอบสนองอยำงสรຌำงสรรค์  ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ประชำสัมพันธ์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักประชำสัมพันธ์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูง ฿นดຌำนประชำสัมพันธ์  
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

      ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำนประชำสัมพันธ์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
1. ดຌานการปฏิบัติการ     

1.1 ศึกษำ วิครำะห์ สภำพกำรณ์ละปัญหำกีไยวกับงำนประชำสัมพันธ์ พืไอสนอ
ควำมหใน฿นกำรจัดท ำนยบำยละผนกำรประชำสัมพันธ์ 

1.2 ปฏิบัติงำนทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌควำมช ำนำญกีไยวกับงำนประชำสัมพันธ์ ดยกำรศึกษำ 
วิครำะห์ กำรพัฒนำทคนิค฿หม฿นกำรผลิตละออกบบสืไอประภทตำง โ ประมวลจัดท ำขำวสำร/บทควำม 
พืไอกำรประชำสัมพันธ์ละผยพร 

1.3 รับผิดชอบกำรจัดกิจกรรมตำมครงกำร พืไอ฿หຌส ำรใจตำมป้ำหมำยทีไก ำหนดละ
มีประสิทธิภำพ 

1.4 ปรับปรุง กຌเขปัญหำขຌอขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำนทีไรับผิดชอบ  พืไอ฿หຌกำร
ปฏิบัติงำนภำย฿นหนวยงำนส ำรใจลุลวงเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.5 รวมก ำหนดงบประมำณ  ละค ำ฿ชຌ จ ำย ฿นกำรด ำนิ น งำนกำรสืไ อสำร
ประชำสัมพันธ์ พืไอ฿หຌสำมำรถมีงินงบประมำณทีไหมำะสมละพียงพอ฿นกำรด ำนินงำนของหนวยงำน 

1.6 จัดท ำผนประชำสัมพันธ์฿นระยะสัๅน ระยะกลำง ละระยะยำว พืไอ฿หຌกำร
ผยพรละสืไอสำรประชำสัมพันธ์สอดคลຌองกับยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละสำมำรถสรຌำง
ภำพลักษณ์ทีได ี 

1.7 ควบคุม ดูล ละติดตำมกำรวิครำะห์ ละกำรสังครำะห์ขຌอมูล ขำวสำร ละ
ประดในตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌสำมำรถกຌเข ละปรับปรุงกำรขียนขำว บทควำม ละสำรคดีผยพร
ประชำสัมพันธ์฿หຌมีควำมถูกตຌอง ตรงตำมกลุมป้ำหมำย ละมีผลกระทบตอภำรกิจขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน 

1.8 ควบคุมดูล ละติดตำมกำรส ำรวจประชำมติตำมรืไองทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอ
น ำมำวิครำะห์ผลทำงสถิติพืไอประกอบกำรตัดสิน฿จของผูຌบริหำร฿นอนำคต 
 
 
 



 
1.9 ควบคุม ละดูลกำรผยพรขຌอมูล ขำวสำร ละกำรนะน ำกำรบริกำรตำงโ 

ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนกประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌน฿จวำกำรผยพรขຌอมูลขำวสำรมีควำมถูกตຌอง 
ชัดจน ครบถຌวน ละสำมำรถกระจำยขຌอมูล ขำวสำร ละประชำสัมพันธ์บริกำรตำงโ ขององค์กร฿หຌมีควำม
ทันสมัย ทันหตุกำรณ์ ละป็นปัจจุบันอยูสมอ 

1.10 ควบคุม ดูล ละติดตำมกำรออกบบ ละกำรจัดกิจกรรม นิทรรศกำร ละ
ครงกำรตำงโ พืไอสนับสนุนงำนตำงโ ตำมภำรกิจขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนกผูຌประกอบกำร ประชำชน 
ละบุคคลทัไวเป 

1.11 สนอรูปบบ พัฒนำวิธีกำร฿ชຌสืไอ ละควบคุมดูลกำรจัดท ำ ละกำรผลิตสืไอ
สิไงพิมพ์ อกสำร บทควำม ละรำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง ชน วำรสำร รำยงำนประจ ำปี ละคูมือตำงโ ป็น
ตຌน พืไอผยพรละประชำสัมพันธ์ขຌอมูลขำวสำรทัๅงภำย฿นละภำยนอกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌมีควำม
นำสน฿จ ละประสิทธิภำพสูงสุด 

1.12 วำงผนละด ำนินกำรประมินผลกำรผยพรประชำสัมพันธ์ กำร฿ชຌสืไอ กำร
ผลิตสืไอ ละกำรจัดครงกำรละกิจกรรมตำงโ พืไอปรับปรุงกำรผยพรประชำสัมพันธ์ กำร฿ชຌสืไอ กำรผลิตสืไอ 
ละกำรจัดครงกำรละกิจกรรมตำงโ ฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน ละสอดคลຌองกับกลุมป้ำหมำย 

1.13 วิครำะห์พฤติกรรม สังคม ตลำด ควำมพึงพอ฿จของผูຌประกอบกำร ละ
ประชำชนทัไวเป ละขຌอมูลตำงโ ทีไป็นประยชน์ พืไอน ำมำก ำหนดผนงำนประชำสัมพันธ์ กำร฿ชຌสืไอ ละกำร
ผยพรขຌอมูลขำวสำรเดຌตรงประดใน ละตรงตำมกลุมป้ำหมำยอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.14 ควบคุม ดูล ละตรวจสอบกำรจัดท ำอกสำร รำยงำน ละกำรสรุปผลกำร
ด ำนินงำนดຌำนกำรสืไอสำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดกิจกรรม/ครงกำร กำร฿ชຌสืไอ ละกำรผยพรขຌอมูลขำวสำร
ตำงโ พืไอป็นขຌอมูลทีไป็นประยชน์กผูຌบริหำร฿นกำรพัฒนำละปรับปรุงระบบงำนตอเป 

1.15 สรຌำง ละรักษำสัมพันธภำพทีไดีกับสืไอมวลชน นักขำว ละหนวยงำนอืไนโ ทีไ
กีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนดຌำนกำรผยพรประชำสัมพันธ์มีควำมงำย ละสะดวกมำกขึๅน 

1.16 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌ
กำรด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด  

1.17 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนประชำสัมพันธ์ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน 
2.1   วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของ

หนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2   รวมวำงผนงำนกำรสืไอสำรประชำสัมพันธ์ กำร฿ชຌละกำรผลิตสืไอ อกสำร ละ
กำรผยพรขຌอมูลขำวสำรตำงโ พืไอ฿หຌมีควำมทันสมัย นำสน฿จ ละสรຌำงภำพลักษณ์ทีไดี฿หຌกับผูຌประกอบกำร 
บุคคล ละประชนทัไวเป ละสนับสนุน฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมผนงำน ละวัตถุประสงค์ทีไก ำหนดเวຌ  
 
 
 
 
 



 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ประสำนงำนดຌำนประชำสัมพันธ์กับหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองทัๅงภำย฿นละ

ภำยนอกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอสนับสนุน฿หຌกำรท ำงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละสรใจทันวลำทีไก ำหนดเวຌ 
3.3 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1   ถำยทอดควำมรูຌละประสบกำรณ์฿หຌกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ ละบุคคลผูຌทีไมีควำม

สน฿จทัไวเป พืไอ฿หຌมีควำมรูຌ ละควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติ฿ชຌเดຌจริง฿หຌกิดประยชน์ 
4.2   จัดกใบขຌอมูลบืๅองตຌน ท ำสถิติ  ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบ

สำรสนทศพืไอประชำสัมพันธ์งำนตำง โ ของหนวยงำนหรือองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
  

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักประชำสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำนดຌำนประชำสัมพันธ์ หรือ

งำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดมำลຌว เมนຌอยกวำ 6 ป ีก ำหนดวลำ 6 ปี ฿หຌลดป็น 
4 ปีส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักประชำสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น 2 ป ี
ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง นักประชำสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือต ำหนงอยำงอืไนทีไ 
ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.ทียบทำ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนประชำสัมพันธ์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำม
ระยะวลำทีไก ำหนด 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ โ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ โ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ โ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ โ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ ใ 

 
 
 
 
 



  
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมขຌำ฿จผูຌอืไนละตอบสนองอยำงสรຌำงสรรค์  ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ประชำสัมพันธ์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักประชำสัมพันธ์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   
  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก ฿นดຌำนประชำสัมพันธ์  
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ  

      ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นดຌำนประชำสัมพันธ์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
1. ดຌานการปฏิบัติการ 

1.1 ก ำกับ ดูล ติดตำม ประมินละรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนดຌำนประชำสัมพันธ์ 
พืไอนะน ำปรับปรุงกำรพัฒนำระบบละวิธีกำรประชำสัมพันธ์ 

1.2 ก ำกับ ดูล กำรจัดกิจกรรมตำมครงกำรประชำสัมพันธ์ พืไอ฿หຌบรรลุผลส ำรใจตำม
วัตถุประสงค ์

1.3 วำงผนปฏิบัติกำรสนออัตรำก ำลังละงบประมำณของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ  
พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนประชำสัมพันธ์ป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.4 ฿หຌค ำนะน ำปรึกษำ ปรับปรุงกຌเข ติดตำมประมินผล ละกຌปัญหำขຌอขัดขຌอง
฿นกำรปฏิบัติงำนกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพละป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 

1.5 ก ำหนดงบประมำณ ละคำ฿ชຌจำย฿นกำรด ำนินงำนกำรสืไอสำรประชำสัมพันธ์  
พืไอ฿หຌสำมำรถมีงินงบประมำณทีไหมำะสมละพียงพอ฿นกำรด ำนินงำนของหนวยงำน 

1.6 ฿หຌค ำปรึกษำ ควบคุม ละดูลงบประมำณคำ฿ชຌจำยตำงโ ฿นงำนผยพร
ประชำสัมพันธ์ พืไอ฿หຌสำมำรถ฿ชຌงบประมำณทีไมีอยำงจ ำกัดเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด ละสงสริม฿หຌก ำร
ปฏิบัติงำนป็นเปตำมผน ละบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.7 ฿หຌค ำปรึกษำ ควบคุม ดูล ละจัดท ำผนประชำสัมพันธ์฿นระยะสัๅน ระยะกลำง 
ละระยะยำว พืไอ฿หຌกำรผยพรละสืไอสำรประชำสัมพันธ์สอดคลຌองกับยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน ละสำมำรถสรຌำงภำพลักษณ์ทีได ี 

1.8 วิครำะห์จุดขใง จุดออน ละวิจัยสภำพกำรณ์ละปัญหำตำงโ กีไยวกับงำน
ผยพรประชำสัมพันธ์ กำร฿ชຌละกำรผลิตสืไอตำงโ พืไอสนอควำมหใน฿นกำรจัดท ำนยบำยละผนกำร
ประชำสัมพันธ์฿นภำพรวม฿หຌตอบจทย์ยุทธศำสตร์ ละพันธกิจขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.9 วำงผนละควบคุมดูลกำรจัดกิจกรรมตำมครงกำรประชำสัมพันธ์  พืไอ฿หຌ
บรรลุผลส ำรใจตำมวัตถุประสงค์ 

1.10 ฿หຌค ำนะน ำปรึกษำ  ปรับปรุงกຌเข  ติดตำมประมินผล   ละกຌปัญหำ
ขຌอขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำนกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ 



 
1.11 ก ำหนดผนงำน นวทำง ละบริหำรจัดกำรครงกำร กิจกรรมพิศษ กิจกรรม

ภำครัฐ กิจกรรมพืไอสังคม ละกิจกรรมตำงโ ทีไนำสน฿จละมีประยชน์ทีไสนับสนุนงำนตำมภำรกิจขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน พืไอสรຌำงภำพลักษณ์ทีไดีละสนับสนุนนยบำยหลักของหนวยงำนอยำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด 

1.12 ก ำหนดนวคิด รูปบบ วิธีกำร฿ชຌสืไอ ละกำรผยพรขຌอมูลขำวสำรผำนชองทำง
ตำงโ อยำงสรຌำงสรรค์ พืไอสงสริม฿หຌงำนป็นเปตำมนวทำง ป้ำหมำย ละวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน 

1.13 ตรวจสอบ กຌเข ละปรับปรุงขຌอควำมกำรผยพรประชำสัมพันธ์ กำรสืไอ
ควำมหมำย ละควำมถูกตຌองชัดจนของนืๅอหำ พืไอ฿หຌกิดควำมถูกตຌองตำมหลักกำรสืไอสำรประชำสัมพันธ์ละ
กิดประสิทธิผล฿นชิงสืไอสำรประชำสัมพันธ์ละกำรผยพรตำมวัตถุประสงค์ทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ก ำหนดเวຌ 

1.14 ติดตำม ตรวจสอบ ละควบคุมดูลกำรประมินผลกำรผยพรประชำสัมพันธ์ 
กำร฿ชຌสืไอ กำรผลิตสืไอ ละกำรจัดครงกำรละกิจกรรมตำงโ พืไอปรับปรุงกำรผยพรประชำสัมพันธ์ กำร฿ชຌ
สืไอ กำรผลิตสืไอ ละกำรจัดครงกำรละกิจกรรมตำงโ ฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน  ละสอดคลຌองกับ
กลุมป้ำหมำยอยำงทຌจริง 

1.15 วิครำะห์ วิจัย ละติดตำมควำมคลืไอนเหว สถำนกำรณ์ พฤติกรรม สังคม ตลำด 
ควำมพึงพอ฿จของผูຌประกอบกำร ละประชำชนทัไวเป ละขຌอมูลตำงโ ทีไป็นประยชน์ พืไอน ำมำก ำหนด
ผนงำนกำรสืไอสำรประชำสัมพันธ์ กำร฿ชຌสืไอ ละกำรผยพรขຌอมูลขำวสำรเดຌตรงประดใน ตรงตำม
กลุมป้ำหมำย ละ฿หຌกำรด ำนินงำนดຌำนประชำสัมพันธ์ขององค์กรป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.16 สรຌำง ละรักษำสัมพันธภำพทีไดีกับสืไอมวลชน นักขำว ละหนวยงำนอืไนโ ทีไ
กีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนดຌำนกำรผยพรประชำสัมพันธ์มีควำมงำย ละสะดวกมำกขึๅน 

1.17 พัฒนำละปรับปรุงระบบงำนกำรสืไอสำรประชำสัมพันธ์ กำรผลิตสืไอ กำรผยพร
ขຌอมูลขำวสำร กำร฿ชຌชองทำงกำรสืไอสำรตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดควำมมัไน฿จวำระบบงำนทีไตัๅงเวຌสำมำรถ
สนับสนุนสวนงำนตำงโ เดຌอยำงมีประสิทธิภำพละสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ละสภำวกำรณ์ปัจจุบัน  

1.18 สอนงำน ถำยทอดควำมรูຌ หรือถำยทอดฝຄกอบรมกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ 
ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌละถำยทอดหลักกำรท ำงำนภำย฿นองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน ละสำมำรถน ำเปปรับ฿ชຌ฿นกำรท ำงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 

1.19 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌ
กำรด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด  

1.20 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนประชำสัมพันธ์ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน  
2.1  วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือ

กอง มอบหมำยงำน ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผล พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2  วำงผนงำน  ละก ำหนดรูปบบ ขัๅนตอน ละนวทำง฿นกำรสืไ อสำร
ประชำสัมพันธ์ กำร฿ชຌละกำรผลิตสืไอ อกสำร ละกำรผยพรขຌอมูลขำวสำรตำงโ พืไอ฿หຌมีควำมทันสมัย 
นำสน฿จ ละสรຌำงภำพลักษณ์ทีไดี฿หຌกับผูຌประกอบกำร บุคคล ละประชนทัไวเป ละสนับสนุน฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปตำมผนงำน ละวัตถุประสงค์ทีไก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 



 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกัน฿นทีมงำน ดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำน

หรือหนวยงำนอืไน฿นระดับส ำนักหรือกอง พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำง โ พืไอ฿หຌกิด

ประยชน์ละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
3.3 ฿หຌค ำปรึกษำ ขຌอคิดหในกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง  

พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
3.4 ฿หຌค ำปรึกษำ฿นกำรก ำหนดกิจกรรม พืไอ฿หຌกิดกำรมีสวนรวมระหวำงหนวยงำน

กับมวลชน฿นระดับทຌองถิไนละระดับจังหวัด 
3.5 ฿หຌค ำนะน ำ฿นกำรคัดลือกผูຌประสำนงำนดຌำนงำนประชำสัมพันธ์จำกชุมชน  พืไอ

ก ำหนดทิศทำงดຌำนกำรประชำสัมพันธ์รวมกัน 
3.6 ฿หຌขຌอคิดหใน฿นกำรหำชองทำงกำรประสำนงำนกับสืไอมวลชน฿หຌหลำกหลำยละ

ครอบคลุมมำกขึๅน พืไอ฿หຌกิดกำรประสำนงำนทีไมีประสิทธิภำพ 
3.7 ประสำนงำนดຌำนประชำสัมพันธ์กับหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองทัๅงภำย฿นละ

ภำยนอกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอสนับสนุน฿หຌกำรท ำงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละสรใจทันวลำทีไก ำหนดเวຌ 
3.8 ชีๅจง ละ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงโ พืไอป็น

ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
ไ.แ  ฿หຌกำรอบรมละผยพรควำมรูຌ สรຌำงควำมขຌำ฿จกีไยวกับหลักกำรละวิธีกำร

ของงำนประชำสัมพันธ์฿นควำมรับผิดชอบ พืไอ฿หຌมีควำมรูຌ ละควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติ
฿ชຌเดຌจริง฿หຌกิดประยชน์อยำงสูงสุด 

ไ.โ  ออกบบ วำงผนละควบคุมติดตำมกำรจัดกใบขຌอมูลหรือจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือ
ระบบสำรสนทศพืไอประชำสัมพันธ์งำนตำงโ ของหนวยงำนหรือองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักประชำสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำนดຌำนประชำสัมพันธ์ 

หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดมำลຌวเมนຌอยกวำ 4 ป ีหรือด ำรงต ำหนงอยำง
อืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบทำ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนบริหำรจัดกำรภำย฿นส ำนักงำนหรือกำร
บริหำรรำชกำรทัไวเป หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนด 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ ใ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ ใ 

 



 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ ใ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ โ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ ไ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.3 ควำมขຌำ฿จผูຌอืไนละตอบสนองอยำงสรຌำงสรรค์  ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 3 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ประชำสัมพันธ์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักประชำสัมพันธ์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   
  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นดຌำนประชำสัมพันธ์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำร
ทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 
       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำรระดับกระทรวง  กรม ซึไง฿ชຌ
ควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์ละควำมชีไยวชำญ฿นดຌำนประชำสัมพันธ์  
  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ
฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

       ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
1. ดຌานการปฏิบัติการ 

1.1 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ควบคุม ก ำกับ ดูล ติดตำม ประมินละรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติงำนดຌำนประชำสัมพันธ์ พืไอนะน ำปรับปรุงกำรพัฒนำระบบละวิธีกำรประชำสัมพันธ์ 

1.2 วำงผนปฏิบัติกำรสนออัตรำก ำลังละงบประมำณของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ  
พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนประชำสัมพันธ์ป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.3 ฿หຌค ำนะน ำปรึกษำ ปรับปรุงกຌเข ติดตำมประมินผล ละกຌปัญหำขຌอขัดขຌอง
฿นกำรปฏิบัติงำนกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพละป็นเปตำมป้ำหมำยทีไ
ก ำหนด 

1.4 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ควบคุมดูลละติดตำมกำรด ำนินกิจกรรมตำม
ครงกำรประชำสัมพันธ์ขนำด฿หญขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไรับผิดชอบชน กิจกรรมพิศษ กิจกรรม
ภำครัฐ กิจกรรมพืไอสังคม ละกิจกรรมตำงโ ทีไนำสน฿จละมีประยชน์ทีไสนับสนุนงำนตำมภำรกิจขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌบรรลุผลส ำรใจตำมวัตถุประสงค์ 

1.5 ฿หຌค ำปรึกษำ ละก ำหนดนวทำงกำรจัดผนประชำสัมพันธ์฿นระยะสัๅน ระยะ
กลำง ละระยะยำว พืไอ฿หຌกำรผยพรละสืไอสำรประชำสัมพันธ์สอดคลຌองกับยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน ละสำมำรถสรຌำงภำพลักษณ์ทีไดี  

1.6 วิครำะห์จุดขใง จุดออน ละวิจัยสภำพกำรณ์ละปัญหำตำงโ กีไยวกับงำน
ผยพรประชำสัมพันธ์ กำร฿ชຌละกำรผลิตสืไอตำงโ พืไอสนอควำมหใน฿นกำรจัดท ำนยบำยละผนกำร
ประชำสัมพันธ์฿นภำพรวม฿หຌตอบจทย์ยุทธศำสตร์ ละพันธกิจขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.7 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวคิด รูปบบ วิธีกำร฿ชຌสืไอ ละกำรผยพรขຌอมูล
ขำวสำรผำนชองทำงตำงโ อยำงสรຌำงสรรค์ พืไอสงสริม฿หຌงำนป็นเปตำมนวทำง ป้ำหมำย ละวัตถุประสงค์
ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
 
 
 



 
1.8 ก ำหนดนวทำง฿นกำรติดตำม ตรวจสอบ ละควบคุมดูลกำรประมินผลกำร

ผยพรประชำสัมพันธ์ กำร฿ชຌสืไอ กำรผลิตสืไอ ละกำรจัดครงกำรละกิจกรรมตำงโ พืไอปรับปรุงกำร
ผยพรประชำสัมพันธ์ กำร฿ชຌสืไอ กำรผลิตสืไอ ละกำรจัดครงกำรละกิจกรรมตำงโ ฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 
ละสอดคลຌองกับกลุมป้ำหมำยอยำงทຌจริง 

1.9 วิจัยหรือจัดท ำผลงำนดຌำนวิชำกำรดຌำนกำรงิน  กำรคลั ง กำรบัญชีละ
กำรงบประมำณ พืไอ฿หຌนวัตกรรมทีไเดຌรับกำรยอมรับ฿นระดับประทศหรือระดับนำนำชำติ 

1.10 ประยุกต์฿ชຌนวทำงปฏิบัติทีไเดຌรับกำรยอมรับ฿นระดับสำกล (Best Practices) ฿น
กำรก ำหนดกลเก กระบวนกำร หรือมำตรกำรกำรปฏิบัติงำนดຌำนกำรงิน กำรคลัง กำรบัญชี ละ
กำรงบประมำณ พืไอมำปรับ฿ชຌ฿นกำรพัฒนำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไรับผิดชอบ 

1.11 สงสริมละพัฒนำศักยภำพของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกิดกำรพัฒนำองค์ควำมรูຌ
อยำงตอนืไองละ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.12 วำงกรอบกำรจัดท ำอกสำรวิชำกำร ต ำรำ ขຌอสอบ ทำงวิชำกำรกำรงิน กำรคลัง 
กำรบัญชี ละกำรงบประมำณ พืไอประกอบกำรรียนกำรสอนทีไกีไยวขຌอง 

2. ดຌานการวางผน  
2.1   คำดกำรณ์ละวำงระบบ ผนยุทธศำสตร์ ละผนปฏิบัติงำน฿นภำพรวมของ

องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นดຌำนงำนประชำสัมพันธ์ พืไอป็นนวทำงหรือทิศทำง฿นกำรปฏิบัติงำนของ
หนวยงำนละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไกีไยวขຌอง฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.2   สรຌำงสรรค์ละบริหำรครงกำรทำงวิชำกำรทีไมีควำมซับซຌอนละสงผลกระทบตอ
กำรประชำสัมพันธ์หรือสรຌำงภำพลักษณ์฿นระดับทຌองถิไน พืไอ฿หຌเดຌองค์ควำมรูຌทีไทันสมัยละ นำชืไอถือเป
ก ำหนดนยบำย มำตรกำร ขຌอบังคับ มำตรฐำนหรือนวทำงตำงโ ทีไมีคุณภำพละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1   ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโ กับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำว พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2   ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง รวมทัๅงทีไประชุม ทัๅง

฿นละตำงประทศ พืไอ฿หຌกิดประยชน์ละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
3.3   ท ำหนຌำทีไป็นตัวทนขององค์กร฿นกำรประชุม จรจำละกำรสัมมนำตำงโ ทีไจัด

ขึๅน฿นระดับประทศละระหวำงประทศพืไอลกปลีไยนควำมรูຌควำมคิดหในรวมกัน  
4. ดຌานการบริการ 

 ไ.แ  ฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌ หรือนิทศงำน฿หຌกพนักงำนหรือจຌำหนຌำทีไ฿น
หนวยงำน พรຌอมทัๅงผยพรควำมรูຌ฿นรำชกำรสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จละสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌ
อยำงถูกตຌองสมบูรณ์ละมีประสิทธิภำพ 
 4.2  ฿หຌค ำนะน ำผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ฿นกำรจัดกิจกรรม ผยพรควำมรูຌขำวสำรกีไยวกับ
ขຌอมูลวิชำกำรประชำสัมพันธ์กผูຌบริหำรละบุคลำกร฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำน
ป็นเปอยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพละคุຌมคำมำกทีไสุด 
 4.3  ฿หຌค ำปรึกษำละก ำหนดนวทำง฿นกำรออกบบ วำงผนละควบคุมติดตำมกำร
จัดกใบขຌอมูลหรือจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศพืไอประชำสัมพันธ์งำนตำงโ ของหนวยงำนหรือองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักประชำสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนง฿ดต ำหนง ประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละปฏิบัติงำน  

ดຌำนประชำสัมพันธ์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.ก ำหนดมำลຌว เมนຌอยกวำ โ ปี หรือ
ด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท.หรือ ก.อบต.ทียบทำ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนประชำสัมพันธ์หรืองำนอืไน
ทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนด 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ไ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ ใ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ ใ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ ใ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ โ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 5 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 4 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4  
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.3 ควำมขຌำ฿จผูຌอืไนละตอบสนองอยำงสรຌำงสรรค์  ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 4 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     พัฒนำกำรทองทีไยว 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ  ทีไปฏิบัติงำนทำงพัฒนำกำรทองทีไยวขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรส ำรวจ รวบรวมศึกษำ ขຌอมูล ปัญหำตำง โ กีไยวกับหลง
ทองทีไยว ธุรกิจกำรทองทีไยว บริกำรกำรทองทีไยว ตลอดจนปัจจัยพืๅนฐำนทำงกำรทองทีไยว พืไอ฿ชຌด ำนินกำร 
พัฒนำปรับปรุงหลงทองทีไยวทีไกิดขึๅน฿หม ละหลงทองทีไยวทีไมีอยูลຌว อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บ ำรุงรักษำ
สภำพวดลຌอม วัฒนธรรมประพณี ศิลปกรรม บรำณวัตถุ ปูชนียสถำนตำง โ ฿หຌอยู฿นสภำพทีไสมบูรณ์   
ก ำหนดมำตรฐำน กฎกณฑ์ธุรกิจกำรทองทีไยว บริกำรทองทีไยวขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละจัด
ระบียบธุรกิจกำรทองทีไยวตลอดจนตรวจสอบประมินผล ฿หຌค ำนะน ำ ค ำปรึกษำ฿นกำรปฏิบัติงำนพัฒนำ 
กำรทองทีไยว฿หຌป็นเปตำมผนทีไวำงเวຌ  ละปฏิบัติงำนอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักพัฒนำกำรทองทีไยว   ระดับปฏิบัติกำร 
   นักพัฒนำกำรทองทีไยว   ระดับช ำนำญกำร 
   นักพัฒนำกำรทองทีไยว   ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักพัฒนำกำรทองทีไยว   ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    พัฒนำกำรทองทีไยว 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักพัฒนำกำรทองทีไยว 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนดຌำนพัฒนำกำรทองทีไยว ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 รวบ รวม  ป ระมวล  จั ดท ำขຌ อมู ล สถิ ติ ท ำงวิ ช ำกำรบืๅ อ งตຌ น  วิ ค รำะห์              

พืไอประกอบกำรวำงผนงำน ครงกำร หรือนวทำงกำรพัฒนำกำรทองทีไยว กำรก ำหนดมำตรฐำนกำร
ทองทีไยว กำรพัฒนำบริกำรทองทีไยว กำรพัฒนำหลงทองทีไยว กำรพัฒนำงำนทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละ
มัคคุทศก์ ละกำรพัฒนำหลงทองทีไยว฿นพืๅนทีไ  

1.2 ส ำรวจ รวบรวม ศึกษำ สรุปจัดท ำรำยงำน รวมทัๅงประมวล ละวิครำะห์ขอมูล 
ทำงวิชำกำร วิจัย จัดท ำฐำนขຌอมูล พืไอวำงผน จัดท ำหลักกณฑ์ มำตรฐำนกำรทองทีไยว กำรพัฒนำบริกำร
ทองทีไยว กำรพัฒนำหลงทองทีไยว กำรพัฒนำงำนทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละมัคคุทศก์ ละกำรพัฒนำหลง
ทองทีไยว฿นพืๅนทีไ 

1.3 รวบรวม จัดกใบขຌอมูล สถิติกีไยวกับกำรด ำนินงำนดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว 
กำรสรຌำงละพัฒนำครืไองมือ จัดท ำคูมือ นวทำงปฏิบัติ อกสำรวิชำกำรละสืไอ พืไอน ำเป฿ชຌ฿นกำร
ด ำนินงำนพัฒนำกำรทองทีไยว ดຌำนกำรพัฒนำบริกำรทองทีไยว กำรพัฒนำหลงทองทีไยว กำรพัฒนำงำน
ทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละมัคคุทศก์ ละกำรพัฒนำหลงทองทีไยว฿นพืๅนทีไ 

1.4 จัดท ำขຌอมูลกีไยวกับสถำนกำรณ์ละปัญหำกีไยวกับกำรด ำนินกำรดຌำนกำร
ทองทีไยว พืไอประกอบกำรวำงผนดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว กำรพัฒนำบริกำรทองทีไยว กำรพัฒนำ หลง
ทองทีไยว กำรพัฒนำงำนทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละมัคคุทศก์ ละกำรพัฒนำหลงทองทีไยว฿นพืๅนทีไ 

1.5 รวมด ำนินกำรกีไยวกับกำรก ำหนดมำตรฐำน หลักกณฑ์ นวทำง วิธีกำร ฿นกำร
อนุมัติ อนุญำตดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว รวมติดตำมประมินผลกำรด ำนินงำน กิจกรรม ละสรุป
กำรศึกษำ วิครำะห์ วิจัย รวมทัๅงรวมสงสริม สนับสนุน พืไอหำนวทำง฿นกำรพัฒนำกำรทองทีไยว กำรพัฒนำ
บริกำรทองทีไยว กำรพัฒนำหลงทองทีไยว กำรพัฒนำงำนทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละมัคคุทศก์ ละกำร
พัฒนำหลงทองทีไยว฿นพืๅนทีไ 

1.6 รวมวำงผนกำรพัฒนำกำรบริกำรทองทีไยว  ละหลงทองทีไยว พืไอ฿หຌพืๅนทีไ
สำมำรถดึงดูดนักทองทีไยวอันจะสรຌำงรำยเดຌละภำพลักษณ์ทีไดีของพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ ละ฿หຌบริกำรกำร
ทองทีไยว฿นพืๅนทีไขององค์กรปกครองทຌองถิไนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌนักทองทีไยวเดຌรับควำมพึงพอ฿จสูงสุด 

1.7 ศึกษำ วิครำะห์ ตรวจสอบละควบคุมกำรพัฒนำ บ ำรุงรักษำ อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู 
ปรับปรุงหลงทองทีไยว฿นพืๅนทีไรวมถึงธ ำรงรักษำสภำพวดลຌอม วัฒนธรรม ประพณี ศิลปกรรม  บรำณวัตถุ 
ปูชนียสถำนตำงโ ฿หຌอยู฿นสภำพสมบูรณ์พืไอสงสริมกำรทองทีไยวของพืๅนทีไ 
 



 
1.8 รวบรวม ประมวล จัดท ำขຌอมูลนักทองทีไยว หรือสถิติอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ

วิครำะห์ ละสรุปจัดท ำรำยงำนประกอบกำรวำงผนงำน ครงกำร หรือนวทำงกำรพัฒนำกำรทองทีไยว   
กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรทองทีไยว กำรพัฒนำบริกำรทองทีไยว ละกำรพัฒนำหลงทองทีไยว฿นพืๅนทีไ  

1.9 ฿หຌบริกำรกำรทองทีไยว฿นพืๅนทีไขององค์กรปกครองทຌองถิไนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌ
นักทองทีไยวเดຌรับควำมพึงพอ฿จสูงสุด  

1.10 รวมรวม ละจัดกใบขຌอมูลดຌำนกำรทองทีไยว ชน สถำนทีไทองทีไยว ฯลฯ พืไอ
จัดท ำสืไอประชำสัมพันธ์ตำงโ ชน คูมือ ผนทีไทองทีไยว วใบเซต์ ฯลฯ  

1.11 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนพัฒนำทองทีไยว พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบ รวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำน หรือ
ครงกำร พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด  

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน  พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล  ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำน      

ทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำละ฿หຌบริกำรทำงวิชำกำรบืๅองตຌนกหนวยงำนทีไกีไยวขຌองทัๅงภำย฿น

ละภำยนอก ละประชำชน พืไอป็นนวทำง฿นกำรพัฒนำกำรทองทีไยว กำรพัฒนำบริกำรทองทีไยว กำร
พัฒนำหลงทองทีไยว พืไอ฿หຌประชำชนละหนวยงำนตำงโ เดຌรับขຌอมูลตำงโ ทีไถูกตຌอง ละกิดประยชน์
สูงสุด 

4.2 ฿หຌบริกำรขຌอมูล อกสำร สืไอ ฿นรูปบบตำง โ พืไอผยพรประชำสัมพันธ์ ตอบ
ขຌอซักถำมกีไยวกับกำรพัฒนำกำรทองทีไยว กำรพัฒนำบริกำรทองทีไยว กำรพัฒนำหลงทองทีไยว กำรพัฒนำ
งำนทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละมัคคุทศก์ ละกำรสงสริมสนับสนุนธุรกิจกำร ถำยท ำภำพยนตร์ตำงประทศ฿น
ประทศเทย 

4.3 อ ำนวยควำมสะดวกดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว พืไอกำรพัฒนำบริกำรทองทีไยว 
กำรพัฒนำหลงทองทีไยว กำรพัฒนำงำนทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละมัคคุทศก ์ละกำรสงสริมสนับสนุนธุรกิจ
กำรถำยท ำภำพยนตร์ตำงประทศ฿นประทศเทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง   
รัฐประศำสนศำสตร์ บริหำรธุรกิจ วำรสำรศำสตร์ สืไอสำรมวลชน นิทศศำสตร์ ประชำสัมพันธ์ อักษรศำสตร์ 
สำรสนทศ กำรจัดกำร กำรฆษณำ คอมพิวตอร์ กำรทองทีไยว กำรรงรม ภำษำตำงประทศ หรือ฿น
สำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ     

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง   
รัฐประศำสนศำสตร์ บริหำรธุรกิจ วำรสำรศำสตร์ สืไอสำรมวลชน นิทศศำสตร์ ประชำสัมพันธ์ อักษรศำสตร์ 
สำรสนทศ กำรจัดกำร กำรฆษณำ คอมพิวตอร์ กำรทองทีไยว กำรรงรม ภำษำตำงประทศ  หรือ฿น
สำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ        

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง   
รัฐประศำสนศำสตร์ บริหำรธุรกิจ วำรสำรศำสตร์ สืไอสำรมวลชน นิทศศำสตร์ ประชำสัมพันธ์ อักษรศำสตร์ 
สำรสนทศ กำรจัดกำร กำรฆษณำ คอมพิวตอร์ กำรทองทีไยว กำรรงรม ภำษำตำงประทศ หรือ฿น
สำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ     
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ แ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ แ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ แ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ แ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ แ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ แ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ แ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ แ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ โ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 

 
 
 
 



3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 ควำมขຌำ฿จผูຌอืไนละตอบสนองอยำงสรຌำงสรรค์  ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
  

ชื่อสายงาน    พัฒนำกำรทองทีไยว 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักพัฒนำกำรทองทีไยว 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำนพัฒนำกำรทองทีไยว 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ  

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำนพัฒนำกำรทองทีไยว  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ขຌอมูล ปัญหำ ทำงกำรทองทีไยว พืไอหำนวทำง฿นกำรวำงผน

งำน ครงกำร ฿นกำรพัฒนำกำรทองทีไยว กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรทองทีไยว กำรพัฒนำบริกำรทองทีไยว กำร
พัฒนำหลงทองทีไยว กำรพัฒนำงำนทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละมัคคุทศก์ ละกำรพัฒนำหลงทองทีไยว฿น
พืๅนทีไ 

1.2 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย จัดท ำรำยงำนละฐำนขຌอมูล รวมทัๅงประมวลขຌอมูลทำง
วิชำกำร สถำนกำรณ์ ละปัญหำดຌำนกำรทองทีไยว พืไอวำงผน จัดท ำหลักกณฑ์มำตรฐำนกำรทองทีไยว กำร
พัฒนำบริกำรทองทีไยว กำรพัฒนำหลงทองทีไยว กำรพัฒนำงำนทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละมัคคุทศก์ ละ
กำรพัฒนำหลงทองทีไยว฿นพืๅนทีไ 

1.3 วิครำะห์ขຌอมูล สถิติ กฎระบียบ หลักกณฑ์กีไยวกับกำรด ำนินงำนดຌำนกำร
พัฒนำกำรทองทีไยว พืไอประกอบกำรสรຌำงละพัฒนำครืไองมือ จัดท ำคูมือ นวทำงปฏิบัติ อกสำรวิชำกำร
ละสืไอ พืไอน ำเป฿ชຌ฿นกำรด ำนินงำนดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว กำรพัฒนำบริกำรทองทีไยว กำรพัฒนำ
หลงทองทีไยว กำรพัฒนำงำนทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละมัคคุทศก์ ละกำรพัฒนำหลงทองทีไยว฿นพืๅนทีไ  

1.4 ประมวล วิครำะห์ขຌอมูล สถำนกำรณ์ละปัญหำกีไยวกับกำรด ำนินกำรดຌำน กำร
ทองทีไยว พืไอวำงผนดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว กำรพัฒนำบริกำรทองทีไยว กำรพัฒนำ หลงทองทีไยว 
กำรพัฒนำงำนทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละมัคคุทศก์ ละกำรสงสริมสนับสนุนธุรกิจกำรถำยท ำภำพยนตร์
ตำงประทศ฿นประทศเทย 

1.5 ด ำนินกำรกีไยวกับกำรก ำหนดมำตรฐำน หลักกณฑ์ นวทำง วิธีกำร ฿นกำร
อนุมัติ อนุญำตดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ประมินผลละสรุปผลกำรด ำนินงำน  กิจกรรม ครงกำร 
กำรศึกษำวิครำะห์ วิจัย ดຌำนพัฒนำกำรทองทีไยว รวมทัๅงสงสริม สนับสนุน พืไอหำนวทำง฿นกำรพัฒนำกำร
ทองทีไยว กำรพัฒนำบริกำรทองทีไยว กำรพัฒนำหลงทองทีไยว กำรพัฒนำงำนทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละ
มัคคุทศก์ ละธุรกิจกำรถำยท ำภำพยนตร์ตำงประทศ฿นประทศเทย  
 



 
1.6 ควบคุม ติดตำมละดูลกำรวำงผนกำรพัฒนำกำรบริกำรทองทีไยว  ละหลง

ทองทีไยว พืไอ฿หຌพืๅนทีไสำมำรถดึงดูดนักทองทีไยวอันจะสรຌำงรำยเดຌละภำพลักษณ์ทีไดีของพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ 
ละ฿หຌบริกำรกำรทองทีไยว฿นพืๅนทีไขององค์กรปกครองทຌองถิไนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌนักทองทีไยวเดຌรับควำมพึง
พอ฿จสูงสุด 

1.7 ตรวจสอบละควบคุมกำรพัฒนำ บ ำรุงรักษำ อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู ปรับปรุงหลง
ทองทีไยว฿นพืๅนทีไรวมถึงธ ำรงรักษำสภำพวดลຌอม วัฒนธรรม ประพณี ศิลปกรรม  บรำณวัตถุ ปูชนียสถำน
ตำงโ ฿หຌอยู฿นสภำพสมบูรณ์พืไอสงสริมกำรทองทีไยวของพืๅนทีไ 

1.8 ควบคุม ติดตำมละดูลกำรก ำหนดมำตรฐำน ระบียบ กฎกณฑ์ รวมทัๅง
ตรวจสอบละประมินผลกำรพัฒนำบริกำรทองทีไยวละกำรประกอบธุรกิจทองทีไยว พืไอ฿หຌงำนกำรทองทีไยว
ป็นเปอยำงมำตรฐำนละกิดภำพลักษณ์ทีไดีตอพืๅนทีไ 

1.9 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌ
กำรด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

1.10 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนประชำสัมพันธ์ละพัฒนำกำรทองทีไยว พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำน
ระดับส ำนักหรือกอง ละกຌปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์
ทีไก ำหนด  

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน 

ทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำละ฿หຌบริกำรทำงวิชำกำรกหนวยงำนทีไกีไยวขຌองทัๅงภำย฿นละ

ภำยนอก ละประชำชน พืไอป็นนวทำง฿นกำรพัฒนำกำรทองทีไยว กำรพัฒนำบริกำรทองทีไยว กำรพัฒนำ
หลงทองทีไยว กำรพัฒนำงำนทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละมัคคุทศก์ พืไอผยพร ชิญชวนละ฿หຌควำมรูຌกผูຌทีไ
สน฿จ 

4.2 ฿หຌบริกำรผยพร ประชำสัมพันธ์ ตอบขຌอหำรือ พืไอกำรพัฒนำกำรทองทีไยว 
กำรพัฒนำบริกำรทองทีไยว กำรพัฒนำหลงทองทีไยว กำรพัฒนำงำนทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละมัคคุทศก์ 
พืไอผยพร ชิญชวนละ฿หຌควำมรูຌกผูຌทีไสน฿จ 

4.3 ด ำนินกำรพัฒนำฐำนขຌอมูล น ำระบบทคนลยีสำรสนทศ พืไอมำประยุกต์฿ชຌ 
฿นกำรพัฒนำกำรทองทีไยว กำรพัฒนำบริกำรทองทีไยว กำรพัฒนำหลงทองทีไยว กำรพัฒนำงำนทะบียน
ธุรกิจน ำทีไยวละมัคคุทศก์ ละธุรกิจกำรทองทีไยวทีไกีไยวขຌอง 
 

 



 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักพัฒนำกำรทองทีไยว ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนสงสริมละพัฒนำกำรทองทีไยว หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดมำลຌว     
เมนຌอยกวำ 6 ปี ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักพัฒนำกำร
ทองทีไยว ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น  โ  ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติ ฉพำะส ำหรับต ำหนง             
นักพัฒนำกำรทองทีไยว ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนสงสริมละพัฒนำกำรทองทีไยว หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง
ตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ โ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ โ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับโ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับโ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ ใ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดบั 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

 
 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมขຌำ฿จผูຌอืไนละตอบสนองอยำงสรຌำงสรรค์  ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    พัฒนำกำรทองทีไยว 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักพัฒนำกำรทองทีไยว 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ     
ผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นดຌำนพัฒนำกำร
ทองทีไยว ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นดຌำนพัฒนำกำรทองทีไยว ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ ทีไยำกมำก 
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย    

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ปัญหำ พืไอหำนวทำง฿นกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรพัฒนำกำร

ทองทีไยว มำตรฐำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว  กำรพัฒนำบริกำรทองทีไยว  กำรพัฒนำหลงทองทีไยว          
กำรพัฒนำงำนทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละมัคคุทศก์ ละกำรสงสริมสนับสนุนธุรกิจกำรถำยท ำภำพยนตร์
ตำงประทศ฿นพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ 

1.2 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย พัฒนำองค์ควำมรูຌละฐำนขຌอมูลทำงวิชำกำรละ 
ทีไกีไยวขຌองกับกำรพัฒนำกำรทองทีไยว พืไอก ำหนดนวทำง หลักกณฑ์ มำตรฐำนกำรทองทีไยว กำรพัฒนำ
บริกำรทองทีไยว กำรพัฒนำหลงทองทีไยว กำรพัฒนำงำนทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละมัคคุทศก์ ละกำร
พัฒนำธุรกิจน ำทีไยว หรือดຌำนอืไนทีไกีไยวขຌอง 

1.3 สรຌำงละพัฒนำครืไองมือ คูมือ นวทำงปฏิบัติ อกสำรวิชำกำร สืไอ พืไอน ำเป฿ชຌ 
฿นกำรด ำนินงำนดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว กำรพัฒนำบริกำรทองทีไยว กำรพัฒนำหลงทองทีไยว กำร
พัฒนำงำนทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละมัคคุทศก์  ละกำรพัฒนำวิชำกำรอืไน โ ทีไสนับสนุนสงสริมกำร
พัฒนำกำรทองทีไยว 

1.4 จัดท ำขຌอสนอผน กลยุทธ์ นวทำงกำรพัฒนำกำรทองทีไยว พืไอกำรด ำนินงำน
ดຌำน กำรพัฒนำกำรทองทีไยว กำรพัฒนำบริกำรทองทีไยว กำรพัฒนำหลงทองทีไยว กำรพัฒนำงำนทะบียน
ธุรกิจน ำทีไยวละมัคคุทศก์ ละกำรสงสริมสนับสนุนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว  

1.5 วำงนวทำง฿นกำรด ำนินกำรพืไอก ำหนดมำตรฐำน หลักกณฑ์ นวทำง วิธีกำร 
฿นกำรอนุมัติ อนุญำตดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ติดตำม ประมินผลกำรศึกษำ วิครำะห์ วิจัยดຌำนกำร
พัฒนำกำรทองทีไยว พัฒนำกำรด ำนินงำน ผนงำน ครงกำรดຌำนพัฒนำกำรทองทีไยว รวมทัๅงวำงนวทำง฿น
กำรสงสริม สนับสนุน พืไอหำนวทำง฿นกำรพัฒนำกำรทองทีไยว กำรพัฒนำบริกำรทองทีไยว กำรพัฒนำหลง
ทองทีไยว กำรพัฒนำงำนทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละมัคคุทศก์ ละกำรพัฒนำหลงทຌองทีไยว฿นพืๅนทีไ 
 
 



 
1.6 ฿หຌค ำปรึกษำ ละควบคุมติดตำมกำรวำงผนกำรพัฒนำกำรบริกำรทองทีไยว  

ละหลงทองทีไยว พืไอ฿หຌพืๅนทีไสำมำรถดึงดูดนักทองทีไยวอันจะสรຌำงรำยเดຌละภำพลักษณ์ทีไดีของพืๅนทีไทีไ
รับผิดชอบ ละกຌเขปัญหำกำร฿หຌบริกำรกำรทองทีไยว฿นพืๅนทีไขององค์กรปกครองทຌองถิไนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌ
นักทองทีไยวเดຌรับควำมพึงพอ฿จสูงสุด 

1.7 วำงผนละควบคุมดูลกำรพัฒนำ บ ำรุงรักษำ อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู ปรับปรุงหลง
ทองทีไยว฿นพืๅนทีไรวมถึงธ ำรงรักษำสภำพวดลຌอม วัฒนธรรม ประพณี ศิลปกรรม  บรำณวัตถุ ปูชนียสถำน
ตำงโ ฿หຌอยู฿นสภำพสมบูรณ์พืไอสงสริมกำรทองทีไยวของพืๅนทีไ 

1.8 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ละควบคุมดูลกำรจัดท ำรำยงำนขຌอมูล
นักทองทีไยว หรือสถิติอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอประกอบกำรวำงผนงำน ครงกำร หรือนวทำงกำรพัฒนำกำร
ทองทีไยว กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรทองทีไยว กำรพัฒนำบริกำรทองทีไยว ละกำรพัฒนำหลงทองทีไยว฿น
พืๅนทีไ  

1.9 ประสำนงำนหนวยงำนหรือครือขำยภำคีทีไกีไยวขຌองกับกำรทองทีไยวพืไอรวมกัน
พัฒนำละสงสริมกำรทองทีไยว฿นพืๅนทีไ 

1.10 พัฒนำละปรับปรุงระบบงำนกำรสืไอสำรประชำสัมพันธ์ กำรผลิตสืไอ กำรผยพร
ขຌอมูลขำวสำร กำร฿ชຌชองทำงกำรสืไอสำรตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดควำมมัไน฿จวำระบบงำนทีไตัๅงเวຌสำมำรถ
สนับสนุนละสงสริมกำรทองทีไยวของพืๅนทีไเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.11 สอนงำน ถำยทอดควำมรูຌ หรือถำยทอดฝຄกอบรมกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ 
ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌละถำยทอดหลักกำรท ำงำนภำย฿นองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน ละสำมำรถน ำเปปรับ฿ชຌ฿นกำรท ำงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 

1.12 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนประชำสัมพันธ์ละกำรพัฒนำกำรทองทีไยว พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง 
มอบหมำยงำน กຌปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผล พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำย ละผลสัมฤทธิ์
ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกัน฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำง โ พืไอ฿หຌ กิด

ประยชน์ละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ละสนอนวทำงทำงวิชำกำรกหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง    

ทัๅงภำย฿นละภำยนอก ละประชำชน พืไอป็นนวทำง฿นกำรพัฒนำกำรทองทีไยว  กำรพัฒนำบริกำร
ทองทีไยว กำรพัฒนำหลงทองทีไยว กำรพัฒนำงำนทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละมัคคุทศก์ พืไอผยพร ชิญ
ชวนละ฿หຌควำมรูຌกผูຌทีไสน฿จ 
 
 



 
4.2 วำงนวทำง฿นกำรถำยทอดควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ จัดฝຄกอบรม พืไอกำรพัฒนำ กำร

ทองทีไยวดຌำนกำรพัฒนำบริกำรทองทีไยว กำรพัฒนำหลงทองทีไยว กำรพัฒนำงำนทะบียนธุรกิจ น ำทีไยว
ละมัคคุทศก ์

4.3 พัฒนำบุคลำกร฿หຌมีองค์ควำมรูຌ พืไอกำรพัฒนำกำรทองทีไยวดຌำนกำรพัฒนำ
บริกำรทองทีไยว กำรพัฒนำหลงทองทีไยว กำรพัฒนำงำนทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละมัคคุทศก์ ละธุรกิจกำร
ถำยท ำภำพยนตร์ตำงประทศ฿นประทศเทย 

4.4 ด ำนินกำรพัฒนำฐำนขຌอมูล น ำระบบทคนลยีสำรสนทศมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำร
พัฒนำกำรทองทีไยว กำรพัฒนำบริกำรทองทีไยว กำรพัฒนำหลงทองทีไยว ละธุรกิจกำรทองทีไยวทีไกีไยวขຌอง 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักพัฒนำกำรทองทีไยว ระดบัปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนสงสริมละพัฒนำกำรทองทีไยว หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌว     
เมนຌอยกวำ ไ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ตำมทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด     
ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนสงสริมละพัฒนำกำรทองทีไยว หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ ใ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ ใ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดบั โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ ใ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ โ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ ใ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

 
 
 
 



  
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.3 ควำมขຌำ฿จผูຌอืไนละตอบสนองอยำงสรຌำงสรรค์  ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    พัฒนำกำรทองทีไยว 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักพัฒนำกำรทองทีไยว 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน  ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นดຌำนพัฒนำกำรทองทีไยว ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ  

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำร  ซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นดຌำนพัฒนำกำรทองทีไยว ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ปัญหำ พืไอก ำหนดนยบำย กลยุทธ์ ยุทธศำสตร์฿นกำรพัฒนำ 

กำรทองทีไยว กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรทองทีไยว กำรพัฒนำบริกำรทองทีไยว กำรพัฒนำหลงทองทีไยว กำร
พัฒนำงำนทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละมัคคุทศก์ ละกำรพัฒนำหลงทองทีไยว฿นพืๅนทีไ 

1.2 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย พัฒนำองค์ควำมรูຌ สรຌำงนวัตกรรม รวมทัๅง฿หຌ
ค ำปรึกษำกีไยวกับกำรพัฒนำระบบฐำนขຌอมูล กำรก ำหนด ทิศทำง นวทำง฿นกำรพัฒนำกำรทองทีไยว พืไอ
ก ำหนดหลักกณฑ์ มำตรฐำนกำรทองทีไยว ละสนอนยบำย ทิศทำง ฿นกำรพัฒนำกำรทองทีไยว ดຌำนกำร
บริกำรทองทีไยว กำรพัฒนำหลงทองทีไยว กำรพัฒนำงำนทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละมัคคุทศก์ ละดຌำนอืไน 
โ ทีไกีไยวขຌองกับกำรพัฒนำกำรทองทีไยว฿หຌขຌมขใงละยัไงยืน 

1.3 ก ำหนดนวทำงละกลยุทธ์฿นกำรสรຌำงละพัฒนำครืไองมือ คูมือ นวทำงปฏิบัติ 
อกสำรวิชำกำร สืไอ พืไอน ำเป฿ชຌ฿นกำรด ำนินงำนพัฒนำกำรทองทีไยว กำรพัฒนำบริกำรทองทีไยว กำรพัฒนำ
หลงทองทีไยว กำรพัฒนำงำนทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละมัคคุทศก์ กำรพัฒนำหลงทองทีไยว฿นพืๅนทีไละกำร
พัฒนำวิชำกำรอืไนโ ทีไสนับสนุนสงสริมกำรพัฒนำกำรทองทีไยว 

1.4 ก ำหนดผน กลยุทธ์ ยุทธศำสตร์ นยบำย ทิศทำง ปลงนยบำยละยุทธศำสตร์
พืไอกำรด ำนินงำนดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว กำรพัฒนำบริกำรทองทีไยว กำรพัฒนำหลงทองทีไยว กำร
พัฒนำงำนทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละมัคคุทศก์ ละกำรพัฒนำหลงทองทีไยว฿นพืๅนทีไ 

1.5 ก ำหนดละพัฒนำนวทำง฿นกำรด ำนินกำรวำงมำตรฐำน หลักกณฑ์ นวทำง 
วิธีกำร ฿นกำรอนุมัติ อนุญำตดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว พืไอกำรพัฒนำบริกำรทองทีไยว กำรพัฒนำหลง
ทองทีไยว กำรพัฒนำงำนทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละมัคคุทศก์ ละกำรพัฒนำหลงทองทีไยว฿นพืๅนทีไ 

1.6 ก ำกับดูล รงรัด ติดตำม ประมินผลกำรพัฒนำกำรด ำนินงำน  ผนงำน 
ครงกำร ยุทธศำสตร์ สนอนะหลักกณฑ์นวทำง฿นกำรสงสริม สนับสนุน พืไอกำรพัฒนำกำรทองทีไยว   
กำรพัฒนำบริกำรกำรทองทีไยว กำรพัฒนำหลงทองทีไยว ละกำรพัฒนำงำนทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละ
มัคคุทศก์ ละกำรพัฒนำหลงทองทีไยว฿นพืๅนทีไ  



 
1.7 ฿หຌค ำปรึกษำ ละก ำหนดนวทำง฿นกำรบ ำรุงรักษำ อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู ปรับปรุง

หลงทองทีไยวสภำพวดลຌอม วัฒนธรรม ประพณี ศิลปกรรม  บรำณวัตถุ ปูชนียสถำนตำงโ ฿หຌอยู฿นสภำพ
สมบูรณ์พืไอสงสริมกำรทองทีไยวของพืๅนทีไ 

1.8 ประยุกต์฿ชຌนวทำงปฏิบัติทีไเดຌรับกำรยอมรับ฿นระดับสำกล (Best Practices) ฿น
กำรก ำหนดกลเก กระบวนกำร หรือมำตรกำรกำรปฏิบัติงำนพัฒนำกำรทองทีไยว กำรพัฒนำบริกำรทองทีไยว 
ละกำรพัฒนำหลงทองทีไยว พืไอมำปรับ฿ชຌ฿นกำรพัฒนำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไรับผิดชอบ 

1.9 วิจัยหรือจัดท ำผลงำนดຌำนกำรพัฒนำกำรทองทีไยว พืไอ฿หຌนวัตกรรมทีไเดຌรับกำร
ยอมรับ฿นระดับประทศหรือระดับนำนำชำติ 

1.10 สงสริมละพัฒนำศักยภำพของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกิดกำรพัฒนำองค์
ควำมรูຌอยำงตอนืไองละ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ละมีประสิทธิภำพ
สูงสุด 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน ครงกำร฿น
ระดับกลยุทธ์ของสวนรำชกำรระดับกรม มอบหมำยงำน กຌปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน ติดตำม ประมินผล 
พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำง โ กับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำว พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง รวมทัๅงทีไประชุม 

ทัๅง฿นละตำงประทศ พืไอ฿หຌกิดประยชน์ละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
3.3 ท ำหนຌำทีไป็นตัวทนขององค์กร฿นกำรประชุม จรจำละกำรสัมมนำตำงโ ทีไจัด

ขึๅน฿นระดับประทศละระหวำงประทศพืไอลกปลีไยนควำมรูຌควำมคิดหในรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 สนอควำมหใน วินิจฉัย พืไอสนอนะนวทำงทำงวิชำกำรกหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌองทัๅงภำย฿นละภำยนอก ละประชำชน กีไยวกับนวทำงกำรพัฒนำกำรทองทีไยว กำรพัฒนำบริกำร
ทองทีไยว กำรพัฒนำหลงทองทีไยว กำรพัฒนำงำนทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละมัคคุทศก์ 

4.2 ผยพร ถำยทอดองค์ควำมรูຌ พืไอกำรพัฒนำกำรทองทีไยว กำรพัฒนำบริกำร
ทองทีไยว กำรพัฒนำหลงทองทีไยว กำรพัฒนำงำนทะบียนธุรกิจน ำทีไยวละมัคคุทศก์ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักพัฒนำกำรทองทีไยว  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญ พิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนสงสริมละพัฒนำกำรทองทีไยวหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด 
มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนสงสริมละพัฒนำกำรทองทีไยวหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไ
ก ำหนดดຌวย 
 

 



 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ไ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ ใ  
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ ใ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ ใ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ โ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 5 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 4 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.3 ควำมขຌำ฿จผูຌอืไนละตอบสนองอยำงสรຌำงสรรค์  ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 4 

 
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     วิทศสัมพันธ์ 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโ ทีไปฏิบัติงำนทำงวิทศสัมพันธ์ ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับกำรติดตอประสำนงำนกับองค์กำรลก องค์กำรระหวำงประทศ ผูຌชีไยวชำญหรือจຌำหนຌำทีไตำงประทศ 
หนวยช ำนัญพิศษตำงโ ตลอดจนกำรปลอกสำรละรำงตຌตอบหนังสือภำษำตำงประทศละปฏิบัติหนຌำทีไ
อืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักวิทศสัมพันธ์    ระดับปฏิบัติกำร 
   นักวิทศสัมพันธ์    ระดับช ำนำญกำร 
   นักวิทศสัมพันธ์    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิทศสัมพันธ์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิทศสัมพันธ์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนดຌำนวิทศสัมพันธ์ ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 รำง ตຌตอบหนังสือป็นภำษำตำงประทศ  งำนปลอกสำรภำษำเทยละ

ภำษำตำงประทศ พืไอ฿ชຌ฿นกำรติดตอประสำนงำนกีไยวกับองค์กรทัๅง฿นประทศ หรือระหวำงประทศ 
1.2 รวบรวมขຌอมูล วิครำะห์ละติดตำมประมินผล จัดท ำบันทึก สรุปรำยงำนกำร

ประชุมควำมรวมมือกับตำงประทศ พืไอน ำสนอผูຌบังคับบัญชำ 
1.3 จัดตรียมขຌอมูลส ำหรับกำรจรจำควำมรวมมือทำงวิชำกำรกับตำงประทศ พืไอ฿หຌ

กำรประชุมจรจำบรรลุผลตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 
1.4 สงสริม สนับสนุน ด ำนินกำรกีไยวกับทุนกำรศึกษำ ฝຄกอบรม ดูงำน ผูຌชีไยวชำญ 

วัสดุอุปกรณ์  อำสำสมัคร องค์กำรพัฒนำอกชนละอืไน โ ทีไ กีไยวขຌองกับงำนควำมรวมมือ พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินกำรป็นเปดຌวยควำมรำบรืไน 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบ รวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำนหรือ
ครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ผยพรควำมรูຌทัไวเปดຌำนกำรตำงประทศกผูຌมำติดตอ พืไอ฿หຌกิดควำมขຌำ฿จอัน

ดีละถูกตຌอง ผยพรควำมรูຌ ฿หຌค ำปรึกษำละชีๅจงตอบปัญหำดຌำนกำรตำงประทศกผูຌทีไมำติดตอพืไอ฿หຌกิด
ควำมขຌำ฿จอันดีละถูกตຌองตำมระบียบกฎหมำย 

4.2 รวบรวมขຌอมูลกีไยวกับงำนดຌำนตำงประทศ พืไอจัดท ำป็นฐำนขຌอมูล 
 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
อักษรศำสตร์ ภำษำตำงประทศ ภำษำอังกฤษ ควำมสัมพันธ์ระหวำงประทศ ทำงกำรระหวำงประทศ  
ทำงกำรระหวำงประทศละกำรทูต ทำงควำมสัมพันธ์ระหวำงประทศละกำรมืองปรียบทียบ            
หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ      

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
อักษรศำสตร์ ภำษำตำงประทศ ภำษำอังกฤษ ควำมสัมพันธ์ระหวำงประทศ ทำงกำรระหวำงประทศ  
ทำงกำรระหวำงประทศละกำรทูต ทำงควำมสัมพันธ์ระหวำงประทศละกำรมืองปรียบทียบ            
หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ      

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
อักษรศำสตร์ ภำษำตำงประทศ ภำษำอังกฤษ ควำมสัมพันธ์ระหวำงประทศ ทำงกำรระหวำงประทศ   
ทำงกำรระหวำงประทศละกำรทูต ทำงควำมสัมพันธ์ระหวำงประทศละกำรมืองปรียบทียบ            
หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ      

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ แ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ แ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ แ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ แ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ แ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ แ 
1.7 ควำมรูຌรืไองทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ แ 
1.8 ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบ 

ตอศรษฐกิจละสังคมพืๅนทีไ     ระดับ แ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ แ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 

 
 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.4 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิทศสัมพันธ์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิทศสัมพันธ์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำนวิทศสัมพันธ์ ปฏิบัติงำน
ทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ  

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำนวิทศสัมพันธ์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ตรวจสอบงำนรำง ตຌตอบหนังสือป็นภำษำตำงประทศ  งำนปลอกสำร

ภำษำเทยละภำษำตำงประทศ พืไอควำมถูกตຌองละสมบูรณ ์
1.2 ศึกษำ วิครำะห์ ติดตำมควำมคลืไอนเหวของขຌอมูลขำวสำรจำกหลงขຌอมูล

ตำงประทศ พืไอ฿ชຌป็นขຌอมูลวำงนวทำงกำรจัดท ำครงกำรควำมรวมมือระหวำงประทศ 
1.3 ติดตำมประมินผลควำมรวมมือกับตำงประทศ  ดยจัดท ำรำยงำนละ

ขຌอสนอนะพืไอสนอผลกำรด ำนินงำนละนวทำงกຌปัญหำอุปสรรคตอเป 
1.4 ควบคุม ดูล ติดตำม ประมินผล ฿หຌค ำปรึกษำ ฿นกำรด ำนินงำนของจຌำหนຌำทีไ

ระดับรองลงมำ พืไอกຌปัญหำอุปสรรค฿นกำรด ำนินงำน ท ำ฿หຌงำนป็นเปดຌวยควำมรำบรืไน 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำนระดับ
ส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน

ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ผยพรควำมรูຌ ฿หຌค ำปรึกษำ฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนตำงประทศกบุคคลหรือ

หนวยงำน พืไอสริมสรຌำงควำมขຌำ฿จ฿นกำรด ำนินครงกำรควำมรวมมือระหวำงประทศ 
4.2 ตรวจสอบขຌอมูลกีไยวกับงำนดຌำนตำงประทศ  พืไอผลิต ผยพร จัดท ำป็น

อกสำรทำงวิชำกำร 



 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิทศสัมพนัธ์  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิทศสัมพันธ์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี 
ก ำหนดวลำ ๆ ปี  ฿หຌ ลดป็น  ไ ปี  ส ำหรับผูຌมี คุณสมบัติ ฉพำะส ำ หรับต ำหน งนั กวิ ทศสัมพันธ์              
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิทศสัมพันธ์     
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิทศสัมพันธ์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ โ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ โ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌรืไองทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ โ 
1.8 ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบ 

ตอศรษฐกิจละสังคมพืๅนทีไ     ระดับ โ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ โ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2  

 
 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.4 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิทศสัมพันธ์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิทศสัมพันธ์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นดຌำนวิทศสัมพันธ์ 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นดຌำนวิทศสัมพันธ์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย    

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 พิจำรณำรำง ตຌตอบหนังสือป็นภำษำตำงประทศ งำนปลอกสำรภำษำเทย

ละภำษำตำงประทศ พืไอ฿ชຌ฿นกำรติดตอประสำนงำนกับองค์กรระหวำงประทศ 
1.2 ศึกษำ วิครำะห์ ติดตำมสถำนกำรณ์ละประมินสถำนกำรณ์฿นตำงประทศทีไ

เทยป็นสมำชิก พืไอ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำวำงนวทำงกำรจัดท ำครงกำรควำมรวมมือระหวำงประทศ 
1.3 ควบคุม ก ำกับดูล ละติดตำมประมินผลกำรด ำนินกำรตำมครงกำรควำม

รวมมือกับตำงประทศ พืไอ฿หຌป็นเปตำมผนควำมรวมมือละขຌอตกลง 
1.4 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัยละกຌเขปัญหำดຌำนควำมรวมมือ

ระหวำงประทศกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ พืไอน ำองค์ควำมรูຌทีไเดຌสนอตอหนวยงำนละน ำเป฿ชຌ฿หຌกิด
ประยชน์สูงสุด 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง 
มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผล พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกัน฿นทีมงำน ดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะจูง฿จ ทีมงำน 

หนวยงำนหรือสวนรำชกำรอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงโ สมำชิก฿น

ทีมงำน บุคคล หรือหนวยงำนทีไกีไยวขຌองพืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ป็นวิทยำกร ผยพรควำมรูຌ ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำกีไยวกับงำนดຌำนตำงประทศ

กบุคคลหรือหนวยงำน พืไอสริมสรຌำงควำมขຌำ฿จ฿นกำรด ำนินครงกำรควำมรวมมือระหวำงประทศ 
4.2 ฿หຌค ำนะน ำละชีๅจงกีไยวกับอกสำรทำงวิชำกำร พืไอ฿หຌบริกำรดຌำนควำมรูຌก

ผูຌสน฿จหรือหนวยงำนตำง โ กิดควำมขຌำ฿จละน ำเป฿ชຌประยชน์ตอเป 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิทศสัมพันธ์  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิทศสัมพันธ์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดมำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี หรือ
ด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำน
วิทศสัมพันธ์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ ใ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ ใ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌรืไองทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ ใ 
1.8 ควำมรูຌรืไองสถำนกำรณ์ภำยนอกละผลกระทบ 

ตอศรษฐกิจละสังคมพืๅนทีไ     ระดับ โ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ ใ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

 
 
 
 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.4 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 4 

 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     วิชำกำรกษตร 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรกษตร ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับศึกษำ คຌนควຌำ ทดลอง ละวิครำะห์วิจัยทำงกำรกษตร ชน กำรพำะปลูก กำรปรับปรุงพันธ์ กำร
ขยำยพันธ์ กำรคัดพันธ์ตຌำนทำงรคละศัตรูพืช กำรวิครำะห์ดิน ละกำรจัดละรักษำมำตรฐำนพันธุ์พืช 
กำรศึกษำ วิครำะห์วิจัยพืไอควบคุมพันธ์พืช วัตถุมีพิษ ละปุ๋ยคมี กำร฿หຌค ำปรึกษำนะน ำละสำธิตงำน
วิชำกำรกษตร ป็นตຌน ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักวิชำกำรกษตร   ระดับปฏิบัติกำร 
   นักวิชำกำรกษตร   ระดับช ำนำญกำร 
   นักวิชำกำรกษตร   ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักวิชำกำรกษตร   ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรกษตร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรกษตร 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนวิชำกำรกษตร ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ศึกษำ พัฒนำ ระบบกำรควบคุม กำรผลิต กำรจ ำหนำย กำรน ำขຌำ กำรสงออกพืช 

พันธุ์พืช ปุ๋ย วัตถุมีพิษ ยำง รวมทัๅงศึกษำ พัฒนำระบบกำรคุຌมครองพันธุ์พืช ละกำรคຌำพืชตำมอนุสัญญำ 
พืไอ฿หຌป็นเปตำมกฎหมำย 

1.2 ศึกษำ รวบรวม คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย ละพัฒนำดຌำนพืชกีไยวกับกำรอนุรักษ์ 
ดຌำนพฤกษศำสตร์ ทคนลยีชีวภำพ กำรปรับปรุงพันธุ์ กำรขยำยพันธุ์ วิทยำกำรดຌำนพันธุ์  กำรขตกรรม กำร
อำรักขำ งำนวิทยำกำรกอนละหลังกำรกใบกีไยว  กำรปรรูปพืไอพิไมมูลคำละพัฒนำผลิตภัณฑ์ รวมทัๅงงำน
ดຌำนกำรผลิตสำรบ ำรุงพืช ละอืไนโ พืไอ฿หຌเดຌทคนลยีทีไหมำะสมทำงกำรกษตร ละชวยพัฒนำผลผลิต฿หຌ
เดຌมำตรฐำน ละปลอดภัย ทัๅงผูຌผลิตละผูຌบริภค รวมทัๅงผลกระทบของภูมิอำกำศตอกำรกษตร 

1.3 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัยละพัฒนำกีไยวกับดิน นๅ ำละกำรชลประทำน ปุ๋ย 
ปัจจัยกำรผลิต วัตถุมีพิษกำรกษตร พืไอพิไมผลผลิตพืชละปรับปรุงดิน฿หຌมีคุณภำพ 

1.4 ศึกษำ วิครำะห์ สถำนกำรณ์กำรผลิต กำรตลำดของพืช  สินคຌำกษตรละสินคຌำ
กษตรปรรูป ชน ปริมำณกำรผลิต กำรตลำด รำคำผลผลิต ภัยธรรมชำติ ศัตรูพืช ละประทศคูขง ป็นตຌน 
พืไอวำงผนละนะน ำกำรผลิต ละกำรสงสริม฿หຌกษตรกร ผูຌประกอบกำร สำมำรถผลิต฿หຌเดຌมำตรฐำน
คุณภำพสินคຌำกษตร 

1.5 ศึกษำ ทดสอบ วิครำะห์ ละวิจัยกีไยวกับงำนพัฒนำทีไดินดຌำนกำรอนุรักษ์ดิน 
ละนๅ ำ กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรกຌเขดินทีไมีปัญหำ กำรวิครำะห์สภำพกำร฿ชຌทีไดินละกำรวำงผนกำร฿ชຌ
ทีไดินพืไอกำรพัฒนำทีไดิน 

1.6 ศึกษำ คຌนควຌำ วิจัย ละพัฒนำดຌำนหมอนเหม  พืไอพัฒนำผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌ
มำตรฐำนสำกล อนุรักษ์คุຌมครองหมอนเหมละเมຌยຌอมสี ตลอดจนพัฒนำภูมิปัญญำทຌองถิไน ละตรวจสอบ
หลักฐำนกำรผลิตผຌำเหมพืไอกำรออก฿บรับรองตำมมำตรฐำน  รวมทัๅงตรวจสอบพืไอกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์หมอนละเหม 

1.7 สงสริมละสนับสนุน฿นกำร฿หຌบริกำรวิชำกำร  ถำยทอดทคนลยีทำงดຌำน
กำรกษตรละปัจจัยกำรผลิต ละภูมิปัญญำทຌองถิไน ทัๅงดຌำนพืชละเหม ตลอดจนกำรฝຄกอบรมละสำธิต 
พืไอ฿หຌกษตรกรละผูຌทีไกีไยวขຌองเดຌน ำเป฿ชຌประยชน์ 
 
 



 
1.8 ฿หຌบริกำรดຌำนวิชำกำรทำงกำรกษตร กีไยวกับกำรวินิจฉัย ตรวจสอบ วิครำะห์ 

ปัจจัยกำรผลิต รคมลงศัตรูพืช วัชพืช กำรตรวจสอบรับรองผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชละกำรตือนภัยกำรระบำด
ของรคมลงศัตรูพืช พืไอกำรป้องกันก ำจัดทีไหมำะสม 

1.9 ควบคุมตรวจสอบพืช พันธุ์พืช วัตถุมีพิษละปุ๋ยคมี พืไอควบคุมละด ำนินกำร
฿หຌป็นเปตำมกฎหมำย 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำนหรือ
ครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 รวบรวม จัดท ำขຌอมูล กำรจัดท ำรำยงำนกีไยวกับสำรสนทศทำงกำรกษตร     

พืไอ฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ ละ฿หຌบริกำรขຌอมูลกผูຌผลิต ผูຌประกอบกำร ละผูຌกีไยวขຌอง 
4.2 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ จัดท ำสืไอผยพรควำมรูຌทำงวิชำกำรกษตรกหนวยงำน 

ทีไกีไยวขຌอง กษตรกร ผูຌประกอบกำร ละประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌสำมำรถน ำควำมรูຌเป฿ชຌปฏิบัติ฿หຌกิด
ประยชน์ ละมีผลผลิตทำงกำรกษตรทีไดี 

4.3 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ฿นงำนดຌำนวิชำกำรกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ พืไอ฿หຌ
สำมำรถด ำนินงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

4.4 จัดกใบขຌอมูลบืๅองตຌน ท ำสถิติ  ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบ
สำรสนทศทีไกีไยวกับงำนวิชำกำรกษตร  พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน  

4.5 ถำยทอดองค์ควำมรูຌ  ทคนลยีทำงวิชำกำรกษตร กกษตรกร นักศึกษำละ
ประชำชน พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จละสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌองละมีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
กษตรศำสตร์ กำรกษตร วิทยำศำสตร์ชีวภำพ สัตว์พทย์ ทคนลยีทำงกำรกษตร กำรจัดกำรศัตรูพืช พืชเร 
พืชสวน รคพืชวิทยำ พัฒนำกำรกษตร ทคนลยีกำรผลิต ทคนลยีมลใดพันธุ์ พัฒนำผลิตภัณฑ์ 
อุตสำหกรรมกษตร หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะ
ส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
กษตรศำสตร์ กำรกษตร วิทยำศำสตร์ชีวภำพ สัตว์พทย์ ทคนลยีทำงกำรกษตร กำรจัดกำรศัตรูพืช พืชเร 
พืชสวน รคพืชวิทยำ พัฒนำกำรกษตร ทคนลยีกำรผลิต ทคนลยีมลใดพันธุ์ พัฒนำผลิตภัณฑ์ 
อุตสำหกรรมกษตร หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะ
ส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 



 
3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 

กษตรศำสตร์ กำรกษตร วิทยำศำสตร์ชีวภำพ สัตว์พทย์ ทคนลยีทำงกำรกษตร กำรจัดกำรศัตรูพืช พืชเร 
พืชสวน รคพืชวิทยำ พัฒนำกำรกษตร ทคนลยีกำรผลิต ทคนลยีมลใดพันธุ์ พัฒนำผลิตภัณฑ์ 
อุตสำหกรรมกษตร หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะ
ส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ แ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ แ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ โ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ แ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ แ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ แ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ แ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ แ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ แ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรกษตร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรกษตร 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไ งตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรกษตร ปฏิบัติงำนทีไ
ตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรกษตร ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบ    

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ศึกษำ พัฒนำ มำตรกำร ละวิธีปฏิบัติกำรกีไยวกับ กำรควบคุม กำรผลิต      

กำรจ ำหนำยกำรน ำขຌำ กำรสงออกพืช พันธุ์พืช ปุ๋ย วัตถุมีพิษ ยำง รวมทัๅงด ำนินกำรกีไยวกับกำรคุຌมครองพันธุ์
พืช ละกำรคຌำพืชตำมอนุสัญญำ ซึไงมีควำมยุงยำกซับซຌอนมำกตຌองอำศัยควำมรูຌทำงวิชำกำร ควำมช ำนำญงำน 
ละประสบกำรณ์สูงมำก พืไอ฿หຌป็นเปตำมกฎหมำย   

1.2 ศึกษำ คຌนควຌำ วิ ครำะห์  วิจัย  ละพัฒนำดຌ ำนพืชกีไ ยวกับกำรอนุ รักษ์          
ดຌำนพฤกษศำสตร์ ทคนลยีชีวภำพ  กำรปรับปรุงพันธุ์  กำรขยำยพันธุ์ วิทยำกำรดຌำนพันธุ์ กำรขตกรรม    
กำรอำรักขำ งำนวิทยำกำรกอนละหลังกำรกใบกีไยว กำรปรรูปพืไอพิไมมูลคำละพัฒนำผลิตภัณฑ์  รวมทัๅง
งำนดຌำนกำรผลิตสำรบ ำรุงพืช ละอืไนโ ซึไงมีควำมยุงยำกซับซຌอนมำกตຌองอำศัยควำมรูຌทำงวิชำกำร          
ควำมช ำนำญงำน ละประสบกำรณ์สูงมำก พืไอ฿หຌเดຌทคนลยีทีไหมำะสมทำงกำรกษตร ละชวยพัฒนำ
ผลผลิต฿หຌเดຌมำตรฐำน ละปลอดภัย ทัๅงผูຌผลิตละผูຌบริภค รวมทัๅงผลกระทบของภูมิอำกำศตอกำรกษตร 

1.3 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัยละพัฒนำกีไยวกับดิน นๅ ำละกำรชลประทำน ปุ๋ย 
วัตถุมีพิษกำรกษตร ซึไงมีควำมยุงยำกซับซຌอนมำกตຌองอำศัยควำมรูຌทำงวิชำกำร ควำมช ำนำญงำน ละ
ประสบกำรณ์สูงมำก พืไอพิไมผลผลิตพืชละปรับปรุงดิน฿หຌมีคุณภำพ      

1.4 ศึกษำ วิครำะห์ สถำนกำรณ์กำรผลิต กำรตลำดของพืช สินคຌำกษตรละสินคຌำ
กษตรปรรูป ชน ปริมำณกำรผลิต กำรตลำด รำคำผลผลิต ภัยธรรมชำติ ศัตรูพืช ละประทศคูขงป็นตຌน 
ซึไงมีควำมยุงยำกซับซຌอนมำกตຌองอำศัยควำมรูຌทำงวิชำกำร ควำมช ำนำญงำน ละประสบกำรณ์สูงมำก       
พืไอวำงผนละนะน ำกำรผลิต ละกำรสงสริม฿หຌกษตรกร ผูຌประกอบกำร สำมำรถผลิต฿หຌเดຌมำตรฐำน
คุณภำพสินคຌำกษตร 

1.5 ศึกษำ ทดสอบ วิครำะห์ ละวิจัยกีไยวกับงำนพัฒนำทีไดินดຌำนกำรอนุรักษ์ดิน 
ละนๅ ำ กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรกຌเขดินทีไมีปัญหำ กำรวิครำะห์สภำพกำร฿ชຌทีไดินละกำรวำงผนกำร฿ชຌ
ทีไดินพืไอกำรพัฒนำทีไดิน ซึไงมีควำมยุงยำกซับซຌอนมำกตຌองอำศัยควำมรูຌทำงวิชำกำร ควำมช ำนำญงำนละ
ประสบกำรณ์สูงมำก 



 
1.6 ศึกษำ คຌนควຌำ วิจัย ละพัฒนำดຌำนหมอนเหม  ซึไงมีควำมซับซຌอนมำก ตຌองอำศัย

ควำมรูຌทำงวิชำกำร ควำมช ำนำญงำน ละประสบกำรณ์สูงมำก  พืไอพัฒนำผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมำตรฐำนสำกล 
อนุรักษ์คุຌมครองหมอนเหมละเมຌยຌอมสี  ตลอดจนพัฒนำภูมิปัญญำทຌองถิไน ละจัดท ำขຌอก ำหนด฿นกำร
ตรวจสอบหลักฐำนกำรผลิตผຌำเหมละออก฿บรับรองตำมมำตรฐำน ละตรวจสอบหลักฐำนกำรผลิตผຌำเหมพืไอ
กำรออก฿บรับรองตำมมำตรฐำน รวมทัๅงตรวจสอบพืไอกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์หมอนละเหม   

1.7 สงสริมละสนับสนุน฿นกำร฿หຌบริกำรวิชำกำรถำยทอดทคนลยีทำงดຌำน
กำรกษตรละปัจจัยกำรผลิต ละภูมิปัญญำทຌองถิไน ทัๅงดຌำนพืชละเหม ตลอดจนกำรฝຄกอบรมละสำธิต
พืไอ฿หຌกษตรกรละผูຌทีไกีไยวขຌองเดຌน ำเป฿ชຌประยชน์   

1.8 ฿หຌบริกำรดຌำนวิชำกำรทำงกำรกษตร กีไยวกับกำรวินิจฉัย ตรวจสอบ วิครำะห์ 
ปัจจัยกำรผลิต รคมลงศัตรูพืช วัชพืช กำรตรวจสอบรับรองผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชละกำรตือนภัยกำรระบำด
ของรคมลงศัตรูพืช พืไอกำรป้องกันก ำจัดทีไหมำะสม 

1.9 ถำยทอดควำมรูຌทำงกำรจัดกำรงำนกษตรกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ นักศึกษำ 
ละบุคลำกรสำธำรณสุข ชน ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำน วำงครงกำร ก ำหนดหลักสูตรละ
ฝຄกอบรม จัดท ำคูมือประจ ำส ำหรับกำรฝຄกอบรมละวิธี฿ชຌอุปกรณ์ครืไองมือทีไถูกตຌอง ป็นตຌน พืไอถำยทอด
ควำมรูຌทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนละขຌอก ำหนด 

1.10 สนอนะนวทำง฿หม฿นกำรปรับปรุงกำรด ำนินงำน หรือสนอรวบรวมขຌอมูล
ละศึกษำดຌำนวิชำกำรจัดกำรงำนกษตร฿นประดในตำงโ พืไอปรับปรุงผลผลิตทำงกำรกษตร฿หຌหมำะสมกับ
สภำวกำรณ์ละพืๅนทีไซึไงรับผิดชอบ 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำน
ระดับส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน 

ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 รวบรวม จัดท ำขຌอมูล กำรจัดท ำรำยงำน กีไยวกับสำรสนทศทำงกำรกษตร 

สินคຌำละบริกำรทำงกำรกษตร พืไอ฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ  ละ฿หຌบริกำรขຌอมูลกผูຌผลิต 
ผูຌประกอบกำร ละผูຌกีไยวขຌอง 

4.2 พัฒนำ ปรับปรุงจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไกีไยวกับงำนกำรจัดกำร
งำนกษตรละงำนสัตวพทย์พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน 

4.3 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ จัดท ำสืไอผยพรจัดท ำอกสำรวิชำกำร ต ำรำ คูมือทำง
วิชำกำรจัดกำรงำนกษตร ละกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรจัดกำรงำนกษตรละสัตวพทย์          
กหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง กษตรกร ผูຌประกอบกำร ละประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌสำมำรถน ำควำมรูຌเป฿ชຌปฏิบัติ฿หຌ
กิดประยชน์ 
 



 
4.4 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจง กีไยวกับงำนกำรจัดกำรงำนกษตรทีไตนมี

ควำมรับผิดชอบกกษตรกร หนวยงำนทีไกีไยวขຌอง ภำคอกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบ
ขຌอมูลละควำมรูຌตำง โ ทีไป็นประยชน์ มีผลผลิตทีไดีละมีศักยภำพสูงสุด 

4.5 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ฿นงำนดຌำนวิชำกำรกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ พืไอ฿หຌ
สำมำรถด ำนินงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรกษตร ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรกษตร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด  มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี 
ก ำหนดวลำ ๆ ปี  ฿หຌลดป็น ไ ปี  ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติ ฉพำะส ำหรับต ำหนง นักวิชำกำรกษตร            
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรกษตร  
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรกษตร หรอืงำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ ใ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ โ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ โ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ โ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ โ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

 
 
 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรกษตร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรกษตร 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรกษตร  
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรกษตร ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก      
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ พัฒนำ ระบบกำรควบคุม กำรผลิต กำรจ ำหนำย กำรน ำขຌำ กำรสงออกพืช 

พันธุ์พืช ปุ๋ย วัตถุมีพิษ ยำง รวมทัๅงศึกษำ พัฒนำระบบกำรคุຌมครองพันธุ์พืช ละกำรคຌำพืชตำมอนุสัญญำ      
ทีไมีควำมยุงยำกซับซຌอนมำกป็นพิศษ ตຌองอำศัยควำมรูຌทำงวิชำกำร ควำมช ำนำญงำน ละประสบกำรณ์สูง
มำกป็นพิศษ พืไอ฿หຌป็นเปตำมกฎหมำย 

1.2 ศึกษำ คຌนควຌำ วิ ครำะห์  วิจัย  ละพัฒนำดຌ ำนพืชกีไ ยวกับกำรอนุ รักษ์           
ดຌำนพฤกษศำสตร์ ทคนลยีชีวภำพ กำรปรับปรุงพันธุ์ กำรขยำยพันธุ์ วิทยำกำรดຌำนพันธุ์ กำรขตกรรม    
กำรอำรักขำ งำนวิทยำกำรกอนละหลังกำรกใบกีไยว กำรปรรูปพืไอพิไมมูลคำละพัฒนำผลิตภัณฑ์ รวมทัๅง
งำนดຌำนกำรผลิตสำรบ ำรุงพืช ละอืไนโ ทีไมีควำมยุงยำกซับซຌอนมำกป็นพิศษ ตຌองอำศัยควำมรูຌทำงวิชำกำร 
ควำมช ำนำญงำน ละประสบกำรณ์สูงมำกป็นพิศษ พืไอ฿หຌเดຌทคนลยีทีไหมำะสมทำงกำรกษตรละชวย
พัฒนำผลผลิต฿หຌเดຌมำตรฐำนละปลอดภัยทัๅงผูຌผลิตละผูຌบริภค รวมทัๅงผลกระทบของภูมิอำกำศตอ
กำรกษตร 

1.3 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัยละพัฒนำกีไยวกับดิน นๅ ำละกำรชลประทำน ปุ๋ย 
วัตถุมีพิษกำรกษตร ทีไมีควำมยุงยำกซับซຌอนมำกป็นพิศษ ตຌองอำศัยควำมรูຌทำงวิชำกำร ควำมช ำนำญงำน 
ละประสบกำรณ์สูงมำกป็นพิศษ  พืไอพิไมผลผลิตพืชละปรับปรุงดิน฿หຌมีคุณภำพ 

1.4 ศึกษำ วิครำะห์ สถำนกำรณ์กำรผลิต กำรตลำดของพืช สินคຌำกษตรละสินคຌำ
กษตรปรรูป ชน ปริมำณกำรผลิต กำรตลำด รำคำผลผลิต ภัยธรรมชำติ ศัตรูพืช ละประทศคูขงป็นตຌน 
ทีไมีควำมยุงยำกซับซຌอนมำกป็นพิศษ ตຌองอำศัยควำมรูຌทำงวิชำกำร ควำมช ำนำญงำน ละประสบกำรณ์สูง
มำกป็นพิศษ พืไอวำงผนละนะน ำกำรผลิต ละกำรสงสริม฿หຌกษตรกร ผูຌประกอบกำร สำมำรถผลิต฿หຌ
เดຌมำตรฐำนคุณภำพสินคຌำกษตร 
 
 
 



 
1.5 ศึกษำ ทดสอบ วิครำะห์ ละวิจัยกีไยวกับงำนพัฒนำทีไดินดຌำนกำรอนุรักษ์ดิน 

ละนๅ ำ กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรกຌเขดินทีไมีปัญหำ กำรวิครำะห์สภำพกำร฿ชຌทีไดินละกำรวำงผนกำร฿ชຌ
ทีไดินพืไอกำรพัฒนำทีไดิน ทีไมีควำมยุงยำกซับซຌอนมำกป็นพิศษ ตຌองอำศัยควำมรูຌทำงวิชำกำร ควำมช ำนำญ
งำน ละประสบกำรณ์สูงมำกป็นพิศษ 

1.6 ศึกษำ คຌนควຌำ วิจัย ละพัฒนำดຌำนหมอนเหม  ทีไมีควำมยุงยำกซับซຌอนมำกป็น
พิศษ ตຌองอำศัยควำมรูຌทำงวิชำกำร ควำมช ำนำญงำน ละประสบกำรณ์สูงมำกป็นพิศษ พืไอพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมำตรฐำนสำกล อนุรักษ์คุຌมครองหมอนเหมละเมຌยຌอมสี  ตลอดจนพัฒนำภูมิปัญญำทຌองถิไน 
ละจัดท ำขຌอก ำหนด฿นกำรตรวจสอบหลักฐำนกำรผลิตผຌำเหมละออก฿บรับรองตำมมำตรฐำน ละตรวจสอบ
หลักฐำนกำรผลิตผຌำเหมพืไอกำรออก฿บรับรองตำมมำตรฐำน รวมทัๅงตรวจสอบพืไอกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์หมอนละเหม 

1.7 สงสริมละสนับสนุน฿นกำร฿หຌบริกำรวิชำกำรถำยทอดทคนลยีทำงดຌำน
กำรกษตรละปัจจัยกำรผลิต ละภูมิปัญญำทຌองถิไน ทัๅงดຌำนพืชละเหม ตลอดจนกำรฝຄกอบรมละสำธิต
พืไอ฿หຌกษตรกรละผูຌทีไกีไยวขຌองเดຌน ำเป฿ชຌประยชน์   

1.8 ฿หຌบริกำรดຌำนวิชำกำรทำงกำรกษตร กีไยวกับกำรวินิจฉัย ตรวจสอบ วิครำะห์ 
ปัจจัยกำรผลิต รคมลงศัตรูพืช วัชพืช กำรตรวจสอบรับรองผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชละกำรตือนภัยกำรระบำด
ของรคมลงศัตรูพืช  พืไอกำรป้องกันก ำจัดทีไหมำะสม 

1.9 สนอนะนวทำง฿หม฿นกำรปรับปรุงกำรด ำนินงำน หรือสนอรวบรวมขຌอมูล
ละศึกษำดຌำนวิชำกำรจัดกำรงำนกษตร฿นประดในตำงโ พืไอปรับปรุงผลผลิตทำงกำรกษตร฿หຌหมำะสมกับ
สภำวกำรณ์ละพืๅนทีไซึไงรับผิดชอบ 

1.10 ปฏิบัติงำนละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง 
มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงพืไอป็น

ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ก ำหนดนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไ

กีไยวกับงำนกำรจัดกำรงำนกษตร สินคຌำละบริกำรทำงกำรกษตรกผูຌผลิต ผูຌประกอบกำร ละผูຌทีไกีไยวขຌอง 
พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน 

4.2 ฿หຌค ำปรึกษำอ ำนวยกำรพัฒนำ฿นกำรถำยทอด หรือถำยทอดองค์ควำมรูຌ  
ทคนลยีทำงกำรจัดกำรงำนกษตรกกษตรกร ประชำชนละนักศึกษำผูຌสน฿จ  พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ
ละสำมำรถน ำเปปรับ฿ชຌเดຌอยำงถูกตຌองละมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 



 
4.3 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ จัดท ำสืไอผยพรควำมรูຌทำงวิชำกำรกษตรกหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌองกษตรกร  ผูຌประกอบกำร  ละประชำชนทัไวเป  พืไอ฿หຌสำมำรถน ำควำมรูຌเป฿ชຌปฏิบัติ฿หຌกิด
ประยชน์ 

4.4 ฿หຌค ำปรึกษำ ตอบปัญหำ  ละชีๅจง  กีไยวกับงำนกำรจัดกำรงำนกษตร ภำย฿ตຌ
ควำมรับผิดชอบ฿นระดับทีไซับซຌอน พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำงโ ทีไป็นประยชน์ ละ
สำมำรถน ำเปปรับ฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

4.5 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ฿นงำนดຌำนวิชำกำรกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ พืไอ฿หຌ
สำมำรถด ำนินงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรกษตร ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรกษตร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด  มำลຌวนຌอยกวำ ไ ปี หรือ
ด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำน
วิชำกำรกษตร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ ไ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ ใ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ ใ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ โ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดบั ใ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

 
 
  



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 3 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรกษตร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรกษตร 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรกษตร ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำร
ทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำร ซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรกษตร ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำร
ทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบ 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ก ำกับดูลละพัฒนำ ระบบกำรควบคุม กำรผลิต กำรจ ำหนำย กำรน ำขຌำ     

กำรสงออกพืช พันธุ์พืช ปุ๋ย วัตถุมีพิษ ยำง รวมทัๅงศึกษำ พัฒนำกีไยวกับระบบกำรคุຌมครองพันธุ์พืช ละกำรคຌำ
พืชตำมอนุสัญญำ ทีไ฿ชຌหลักวิชำกำรทีไลึกซึๅงมีควำมยุงยำกละซับซຌอนมำก฿นกำรปฏิบัติงำน ตຌองอำศัยควำมรูຌ 
ควำมชีไยวชำญ ละประสบกำรณ์สูง ละป็นทีไยอมรับ฿นวงกำรวิชำกำร พืไอ฿หຌป็นเปตำมกฎหมำย 

1.2 ก ำกับดูลกำรศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย ละพัฒนำดຌำนพืชกีไยวกับกำร
อนุรักษ์ ดຌำนพฤกษศำสตร์ ทคนลยีชีวภำพ  กำรปรับปรุงพันธุ์  กำรขยำยพันธุ์  วิทยำกำรดຌำนพันธุ์ กำรขต
กรรม กำรอำรักขำ งำนวิทยำกำรกอนละหลังกำรกใบกีไยว   กำรปรรูปพืไอพิไมมูลคำละพัฒนำผลิตภัณฑ์  
รวมทัๅงงำนดຌำนกำรผลิตสำรบ ำรุงพืช ละอืไนโ ทีไ฿ชຌหลักวิชำกำรทีไลึกซึๅงมีควำมยุงยำกละซับซຌอนมำก฿นกำร
ปฏิบัติงำน ตຌองอำศัยควำมรูຌ ควำมชีไยวชำญ ละประสบกำรณ์สูง ละป็นทีไยอมรับ฿นวงกำรวิชำกำร     
พืไอ฿หຌเดຌทคนลยีทีไหมำะสมทำงกำรกษตร ละชวยพัฒนำผลผลิต฿หຌเดຌมำตรฐำน ละปลอดภัย  ทัๅงผูຌผลิต
ละผูຌบริภค รวมทัๅงผลกระทบของภูมิอำกำศตอกำรกษตร 

1.3 ก ำกับดูลกำรศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัยละพัฒนำกีไยวกับดิน นๅ ำละกำร
ชลประทำน ปุ๋ย วัตถุมีพิษกำรกษตร ทีไ฿ชຌหลักวิชำกำรทีไลึกซึๅงมีควำมยุงยำกละซับซຌอนมำก฿นกำรปฏิบัติงำน 
ตຌองอำศัยควำมรูຌ ควำมชีไยวชำญ ละประสบกำรณ์สูง ละป็นทีไยอมรับ฿นวงกำรวิชำกำร   พืไอพิไมผลผลิต
พืชละปรับปรุงดิน฿หຌมีคุณภำพ 

1.4 ก ำกับดูลกำรศึกษำ วิครำะห์ สถำนกำรณ์กำรผลิต กำรตลำดของพืช สินคຌำ
กษตรละสินคຌำกษตรปรรูป ชน ปริมำณกำรผลิต กำรตลำด รำคำผลผลิต ภัยธรรมชำติ ศัตรูพืช ละ
ประทศคูขงป็นตຌน ทีไ฿ชຌหลักวิชำกำรทีไลึกซึๅงมีควำมยุงยำกละซับซຌอนมำก฿นกำรปฏิบัติงำน ตຌองอำศัย
ควำมรูຌ ควำมชีไยวชำญ ละประสบกำรณ์สูง ละป็นทีไยอมรับ฿นวงกำรวิชำกำร พืไอวำงผนละนะน ำกำร
ผลิต ละกำรสงสริม฿หຌกษตรกร ผูຌประกอบกำร สำมำรถผลิต฿หຌเดຌมำตรฐำนคุณภำพสินคຌำกษตร 
 
 



 
1.5 ก ำกับดูลกำรศึกษำ ทดสอบ วิครำะห์ ละวิจัยกีไยวกับงำนพัฒนำทีไดินดຌำนกำร

อนุรักษ์ดิน ละนๅ ำ กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน กำรกຌเขดินทีไมีปัญหำ กำรวิครำะห์สภำพกำร฿ชຌทีไดินละกำรวำง
ผนกำร฿ชຌทีไดินพืไอกำรพัฒนำทีไดิน ทีไ฿ชຌหลักวิชำกำรทีไลึกซึๅงมีควำมยุงยำกละซับซຌอนมำก฿นกำรปฏิบัติงำน 
ตຌองอำศัยควำมรูຌ ควำมชีไยวชำญ ละประสบกำรณ์สูง ละป็นทีไยอมรับ฿นวงกำรวิชำกำร 

1.6 ก ำกับดูลกำรศึกษำ คຌนควຌำ วิจัย ละพัฒนำดຌำนหมอนเหม  ทีไ฿ชຌหลักวิชำกำรทีไ
ลึกซึๅงมีควำมยุงยำกละซับซຌอนมำก฿นกำรปฏิบัติงำน ตຌองอำศัยควำมรูຌ ควำมชีไยวชำญ ละประสบกำรณ์สูง 
ละป็นทีไยอมรับ฿นวงกำรวิชำกำร พืไอพัฒนำผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมำตรฐำนสำกล อนุรักษ์คุຌมครองหมอนเหมละ
เมຌยຌอมสีตลอดจนพัฒนำภูมิปัญญำทຌองถิไน ละจัดท ำขຌอก ำหนด฿นกำรตรวจสอบหลักฐำนกำรผลิตผຌำเหม ละ
ออก฿บรับรองตำมมำตรฐำน ละตรวจสอบหลักฐำนกำรผลิตผຌำเหมพืไอกำรออก฿บรับรองตำมมำตรฐำน 
รวมทัๅงตรวจสอบพืไอกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์หมอนละเหม 

1.7 สงสริมละสนับสนุน฿นกำร฿หຌบริกำรวิชำกำรถำยทอดทคนลยีทำงดຌำน
กำรกษตรละปัจจัยกำรผลิต ละภูมิปัญญำทຌองถิไน ทัๅงดຌำนพืชละเหม ตลอดจนกำรฝຄกอบรมละสำธิต  
พืไอ฿หຌกษตรกรละผูຌทีไกีไยวขຌองเดຌน ำเป฿ชຌประยชน์   

1.8 วำงกรอบกำรจัดท ำอกสำรวิชำกำร ต ำรำ ทำงวิชำกำรจัดกำรงำนกษตร ละ
฿หຌบริกำรดຌำนวิชำกำรทำงกำรกษตร กีไยวกับกำรวินิจฉัย ตรวจสอบ วิครำะห์ ปัจจัยกำรผลิต รคมลง
ศัตรูพืช วัชพืช กำรตรวจสอบรับรองผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชละกำรตือนภัยกำรระบำดของรคมลงศัตรูพืช  
พืไอกำรป้องกันก ำจัดทีไหมำะสม 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน 

ครงกำรมอบหมำยงำนกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนติดตำม ประมินผล พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์
ทีไก ำหนด 

2.2 คำดกำรณ์ละวำงระบบ ผนยุทธศำสตร์ ละผนปฏิบัติงำน฿นภำพรวมของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นดຌำนกำรกษตร พืไอป็นนวทำงหรือทิศทำง฿นกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนละ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไกีไยวขຌอง฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.3 สรຌำงสรรค์ละบริหำรครงกำรทำงวิชำกำรทีไมีควำมซับซຌอนละสงผลกระทบตอ
กำรวำงนยบำยหรือผนงำน฿นระดับทຌองถิไน พืไอ฿หຌเดຌองค์ควำมรูຌทีไทันสมัยละ นำชืไอถือเปก ำหนดนยบำย 
มำตรกำร ขຌอบังคับ มำตรฐำนหรือนวทำงตำงโ ทีไมีคุณภำพละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโ กับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับกอง หรือส ำนักรวมทัๅงทีไประชุมทัๅง

฿นละตำงประทศ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
 
 
 
 
 
 



 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ วินิจฉัย ชีๅจง ละตอบปัญหำทีไส ำคัญทำงกำรกษตร หรือ

อ ำนวยกำรถำยทอด ฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌ กหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌ
ทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูล ควำมรูຌตำงโ ละน ำเป฿ชຌปฏิบัติ฿หຌกิดประยชน์   

4.2 ก ำกับดูลกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทำงกำรกษตร  พืไอ฿หຌ
สอดคลຌอง ละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน ละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย  ผนงำน 
หลักกณฑ์ มำตรกำรตำงโ 

4.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำกผูຌบริหำร  วินิจฉัย ชีๅจง ละ ตอบปัญหำส ำคัญ ฿นงำน
กำรจัดกำรงำนกษตรกรรมกหนวยงำนรำชกำรอกชน ละประชำชนทัไวเป  พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูล 
ควำมรูຌตำงโ ละน ำเปปฏิบัติ฿หຌมีสุขภำพทีได ี
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรกษตร ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรกษตร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด  มำลຌวนຌอยกวำ 
โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรกษตร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ไ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 5 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ ใ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ ใ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ โ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ ใ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 4 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 4 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 4 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 4 

 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     วิชำกำรประมง 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรประมง ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับกำรศึกษำ ส ำรวจ วิครำะห์ วิจัยกีไยวกับสัตว์นๅ ำละพืช พืไอวำงมำตรกำร฿นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรกำร
พัฒนำละบริหำรกำรประมง฿หຌมีประสิทธิภำพสูงสุด คຌนควຌำ ทดลอง กีไยวกับกำรผสมทียม พำะลีๅยงละ
คัดลือกพันธุ์ พืไอปรับปรุง฿หຌคุณลักษณะดีขึๅน คຌนควຌำวิจัยคุณคำทำงอำหำร รคพยำธิละศัตรูอืไนของสัตว์นๅ ำ 
ทคนิคตำงโ ฿นกำรลีๅยงสัตว์นๅ ำ ตลอดจนกำรส ำรวจหลงประมงทัๅงภำย฿นประทศละ฿นนำนนๅ ำสำกล     
ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักวิชำกำรประมง   ระดับปฏิบัติกำร 
   นักวิชำกำรประมง   ระดับช ำนำญกำร 
   นักวิชำกำรประมง   ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักวิชำกำรประมง   ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรประมง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรประมง 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนดຌำนวิชำกำรประมง ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย ฿นสำขำประมงทุกดຌำนทีไกีไยวกับสัตว์นๅ ำละหลงนๅ ำตำม 

พระรำชบัญญัติประมง รวมทัๅงระบียบละกฎหมำยทีไกีไยวขຌอง พืไอพัฒนำงำนละอำชีพประมง฿หຌมี
ประสิทธิภำพ 

1.2 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย ละประมินทคนลยีดຌำนกำรประมง พืไอก ำหนดระบบ
ละรูปบบของกำรผลิตสัตว์นๅ ำ พืไอพิไมประสิทธิภำพกำรผลิตละพิไมคุณภำพผลิตผลทีไเดຌจำกกำรพำะลีๅยง 

1.3 ส ำรวจ  ศึกษำ  วิครำะห์  วิจัย  กีไยวกับทรัพยำกรสัตว์นๅ ำละสิไงวดลຌอม฿น
ระบบนิวศทำงทะลชำยฝัດง วิครำะห์คุณสมบัติของนๅ ำ อำหำรธรรมชำติของปลำ ตลอดจนสภำพวดลຌอมของ
หลงนๅ ำ฿นดຌำนนิวศวิทยำของปลำ พืไอปรับปรุงหลงนๅ ำ ละพิไมผลผลิต หรือผสมทียมสัตว์นๅ ำทีไมีคุณคำทำง
ศรษฐกิจ ทดลองกำรผสมละ฿หຌอำหำรสัตว์นๅ ำ฿หຌเดຌสัดสวนถูกตຌอง 

1.4 ตรวจรับรองกระบวนกำรผลิตสัตว์นๅ ำละตรวจสอบผลผลิตจำกกำรท ำกำรประมง
฿หຌเดຌมำตรฐำนดຌำนควำมปลอดภัยตอผูຌบริภคละผูຌผลิตตลอดจนป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม 

1.5 ด ำนินกำรตำมผนกำรอนุรักษ์ละฟ้ืนฟูทรัพยำกรสัตว์นๅ ำละสิไงวดลຌอม 
1.6 ด ำนินกำรละกຌปัญหำขຌอขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนกำรประมงพืไอ฿หຌงำน

ละอำชีพกำรประมงมีควำมยัไงยืนละป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 
1.7 ส ำรวจละรวบรวมขຌอมูลดຌำนงำนประมง จัดท ำทะบียนชำวประมง  ตลอดจน

กำรจัดขตพืๅนทีไหลงนๅ ำ พืไอกำรพัฒนำศักยภำพของกษตรกรประมงละพิไมผลผลิตสัตว์นๅ ำ฿นพืๅนทีไ฿หຌ
ครอบคลุมอยำงทัไวถึง 

1.8 สรุปรำยงำนสนอนะนวทำงกำรด ำนินงำน  กำรศึกษำวิครำะห์ วิจัย ละ
ตรวจสอบกຌปัญหำดຌำนประมงพืไอพัฒนำคุณภำพงำน฿หຌสูงสุด ถำยทอดควำมรูຌดຌำนประมงกจຌำหนຌำทีไระดับ
รองลงมำ ชน ฿หຌค ำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำน วำงผนครงกำรก ำหนดหลักสูตรละฝຄกอบรม จัดท ำคูมือ
ประจ ำส ำหรับกำรฝຄกอบรมละวิธี฿ชຌอุปกรณ์ครืไองมือทีไถูกตຌอง ป็นตຌน พืไอถำยทอดควำมรูຌทีไป็นประยชน์฿น
กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนละขຌอบังคับทีไก ำหนด 
 
 
 
 



 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบ รวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำน หรือ
ครงกำร พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด  

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล  ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำน      

ทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำละชีๅจงกีไยวกับงำนประมง฿นพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ      

฿นระดับบืๅองตຌนกหนวยงำนรำชกำร อกชนหรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไมีสวนเดຌสวนสียเดຌรับทรำบขຌอมูล
ละควำมรูຌพืไอน ำเปกຌเขปัญหำละพืไอ฿หຌกำรบริกำรกิดควำมสะดวก  มีควำมรวดรใวละปรง฿ส 

4.2 จัดกใบขຌอมูลบืๅ องตຌน ท ำสถิติ  ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบ
สำรสนทศทีไกีไยวกับงำนประมง พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน ละ฿ชຌประกอบกำร
พิจำรณำ ก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรฐำนตำงโ 

4.3 สนอนะกีไยวกับกำรวำงมำตรกำรอนุรักษ์สัตว์นๅ ำ ผยพรควำมรูຌละสำธิ ต
ทคนิคกำรลีๅยงปลำละสัตว์นๅ ำอืไน ฿หຌกผูຌประกอบอำชีพกำรพำะลีๅยงสัตว์นๅ ำละประชำชนทัไวเป 

4.4 พัฒนำอกสำรวิชำกำร คูมือกีไยวกับงำน฿นควำมรับผิดชอบ ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ 
ตอบปัญหำละชีๅจงกีไยวกับงำน฿นหนຌำทีไละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
กษตรศำสตร์ กำรประมง กำรจัดกำรประมง ชีววิทยำประมง พำะลีๅยงสัตว์นๅ ำ กำรพำะลีๅยงสัตว์นๅ ำ  
วิทยำศำสตร์ทำงทะล คมี ชีววิทยำ วิทยำศำสตร์กำรประมง หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.
อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ     

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
กษตรศำสตร์ กำรประมง กำรจัดกำรประมง ชีววิทยำประมง พำะลีๅยงสัตว์นๅ ำ กำรพำะลีๅยงสัตว์นๅ ำ  
วิทยำศำสตร์ทำงทะล คมี ชีววิทยำ วิทยำศำสตร์กำรประมง หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.
อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ     

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
กษตรศำสตร์ กำรประมง กำรจัดกำรประมง ชีววิทยำประมง พำะลีๅยงสัตว์นๅ ำ กำรพำะลีๅยงสัตว์นๅ ำ  
วิทยำศำสตร์ทำงทะล คมี ชีววิทยำ วิทยำศำสตร์กำรประมง หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.
อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ     
 
 

 

 



 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ แ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ แ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ โ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ แ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ แ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ แ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ แ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ แ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ แ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

  
 
 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรประมง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรประมง 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรประมง ปฏิบัติงำน   
ทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรประมง ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย ฿นสำขำประมงทุกดຌำนทีไกีไยวกับสัตว์นๅ ำละหลงนๅ ำ 

พระรำชบัญญัติประมง  รวมทัๅงระบียบละกฎหมำยทีไกีไยวขຌอง ซึไงมีควำมซับซຌอนตຌองอำศัยควำมรูຌทำง
วิชำกำร หรือประสบกำรณ์สูง พืไอพัฒนำงำนประมง฿หຌมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.2 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย ละประมินทคนลยีดຌำนกำรประมง พืไอก ำหนดระบบ
ละรูปบบของกำรผลิตสัตว์นๅ ำ พืไอพิไมประสิทธิภำพกำรผลิตละพิไมคุณภำพผลิตผลทีไเดຌจำกกำรพำะลีๅยง 

1.3 ส ำรวจ ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย กีไยวกับทรัพยำกรสัตว์นๅ ำละสิไงวดลຌอม฿นระบบ
นิวศทำงทะลชำยฝัດง฿นรำยละอียดทีไมีควำมซับซຌอนตຌองอำศัยควำมรูຌทำงวิชำกำรละประสบกำรณ์สูง  

1.4 วิครำะห์จัดท ำผนงำนละด ำนินกำรกำรอนุรักษ์ละฟ้ืนฟูทรัพยำกรสัตว์นๅ ำ
ละสิไงวดลຌอม      

1.5 ควบคุม ก ำกับดูลกำรพำะลีๅยงสัตว์นๅ ำ฿หຌป็นเปตำมพ.ร.บ.ประมง รวมทัๅง
ระบียบละกฎหมำยทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดควำมถูกตຌอง฿นกำรปฏิบัติงำน 

1.6 ตรวจสอบ ติดตำมละควบคุมกระบวนกำรผลิต฿หຌถูกสุขลักษณะมำตรฐำนทีไ
ก ำหนด 

1.7 ส ำรวจละรวบรวมขຌอมูลดຌำนงำนประมง จัดท ำทะบียนชำวประมง ตลอดจน
กำรจัดขตพืๅนทีไหลงนๅ ำ พืไอกำรพัฒนำศักยภำพของกษตรกรประมงละพิไมผลผลิตสัตว์นๅ ำ฿นพืๅนทีไ฿หຌ
ครอบคลุมอยำงทัไวถึง   

1.8 ก ำหนด/สนอนะ นวทำงหรือวิธีกำรวิครำะห์วิจัย ประมวลรำยงำนกำร
วิครำะห์วิจัยจำกหลำยโ ครงกำร พืไอจัดท ำรำยงำนขัๅนสุดทຌำย ถำยทอดควำมรูຌดຌำนงำนประมงกจຌำหนຌำทีไ
ระดับรองลงมำ ชน ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำน วำงครงกำรก ำหนดหลักสูตรละฝຄกอบรม จัดท ำ
คูมือประจ ำส ำหรับกำรฝຄกอบรมละวิธี฿ชຌอุปกรณ์ครืไองมือทีไถูกตຌอง ป็นตຌน พืไอถำยทอดควำมรูຌทีไป็น
ประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนละขຌอบังคับทีไก ำหนด 
 



 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำน
ระดับส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน 

ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ผยพร ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำทำงวิชำกำรละสำธิตทคนิคกีไยวกับกำรพำะลีๅยง

สัตว์นๅ ำ ฿หຌผูຌประกอบอำชีพกำรพำะลีๅยงสัตว์นๅ ำ ละประชำชนทัไวเปทรำบวิธีกำรพำะลีๅยงสัตว์นๅ ำทีไ฿หຌผล
ผลิตละประสิทธิภำพสูงสุด 

4.2 พัฒนำอกสำรวิชำกำร คูมือกีไยวกับงำน฿นควำมรับผิดชอบ 
4.3 ขຌำรวมกำรประชุมคณะกรรมกำรตำงโ ตำมทีไเดຌรับตงตัๅง พืไอ฿หຌกำรด ำนินกำร

ตำงโมีประสิทธิภำพสูงสุด 
4.4 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำนกจຌำหนຌำทีไละบุคคลทีไกีไยวขຌองกีไยวกับ

งำน฿นหนຌำทีไ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรประมง ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรประมง หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด  มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี 
ก ำหนดวลำ ๆ ปี  ฿หຌลดป็น ไ ปี   ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติ ฉพำะส ำหรับต ำหนง นักวิชำกำรประมง            
ระดับปฏิบัติกำร  ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรประมง  
ระดับปฏิบัติกำร  ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรประมง หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ ใ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ โ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ โ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ โ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ โ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยดึมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรประมง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรประมง 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรประมง  
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรประมง ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก       
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย    

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย ฿นสำขำประมงทุกดຌำนทีไกีไยวกับสัตว์นๅ ำละหลงนๅ ำ 

พระรำชบัญญัติประมง รวมทัๅงระบียบละกฎหมำยทีไกีไยวขຌอง฿นรืไองทีไยำกละมีควำมซับซຌอนทีไตຌองอำศัย
ควำมรูຌทำงวิชำกำร หรือประสบกำรณ์สูง ละมีกำรคຌนควຌำอຌำงอิงหรือ฿ชຌขຌอมูลจำกภำยนอก พืไอพัฒนำ
วิชำกำรประมงของเทย฿หຌกຌำวหนຌำทัดทียมกับตำงประทศ 

1.2 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัยกีไยวกับควำมชืไอมยงของทรัพยำกรสัตว์นๅ ำละสิไงวดลຌอม
฿นระบบนิวศทำงทะลชำยฝัດงทีไตຌองรวบรวมองค์ควำมรูຌทำงวิชำกำรละประสบกำรณ์ทัไวประทศ 

1.3 ควบคุม ก ำกับดูลกำรปฏิบัติงำนประมง ฿หຌป็นเปตำมระบียบละกฎหมำยทีไ
กีไยวขຌอง พืไอ฿หຌป็นเปตำมระบียบกฎกณฑ์ มติ ครม. ละพืไอควำมสะดวก฿นกำรติดตำมผลกำรกຌเขปัญหำตำงโ 

1.4 พิจำรณำ สรุป รำยงำน ละด ำนินกำรปฏิบัติงำนทีไตຌองมีควำมช ำนำญพิศษ
กีไยวกับงำนประมง พืไอประยชน์ตอกำรวำงผนนวทำง หรือมำตรกำรของหนวยงำน 

1.5 ด ำนินกำรกຌปัญหำขຌอขัดขຌองตำงโ ฿นกำรปฏิบัติงำนวิครำะห์ วิจัยดຌำนวิชำกำร
ประมง พืไอชวยหลือจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ฿นกำรปฏิบัติงำน 

1.6 วำงนวทำง ทิศทำงกำรศึกษำ หรือวิธีกำรวิครำะห์วิจัย ประมวลรำยงำนกำร
วิครำะห์วิจัยจำกหลำยโ ครงกำรตอผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำของตน พืไอจัดท ำรำยงำนขัๅนสุดทຌำย วิจัยฉพำะรืไอง 

1.7 ประมินผลกำรด ำนินงำน฿นครงกำรตำงโ หรือกำรด ำนินกำรคຌนควຌำทำง
วิชำกำรประมงของกอง/ส ำนัก พืไอสนอผูຌบริหำรระดับสูง 

1.8 ประสำนงำน฿นระดับกองหรือสูงกวำกอง กับหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือ
ประชำชนทัไวเป พืไอขอควำมรวมมือ฿นงำนละลกปลีไยนควำมคิดหใน ควำมรูຌละประสบกำรณ์ทีไจะน ำเปสู
กำรกຌปัญหำบบบูรณำกำร ท ำ฿หຌกิดประยชน์ตอหนวยงำน 

1.9 ถำยทอดควำมรูຌดຌำนงำนประมงกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ ชน ฿หຌค ำปรึกษำ
นะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำน วำงครงกำรก ำหนดหลักสูตรละฝຄกอบรม จัดท ำคูมือประจ ำส ำหรับกำรฝຄกอบรม
ละวิธี฿ชຌอุปกรณ์ครืไองมือทีไถูกตຌอง ป็นตຌน พืไอถำยทอดควำมรูຌทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนตำม
มำตรฐำนละขຌอบังคับทีไก ำหนด 
 



 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง 
มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงโ พืไอป็น

ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฝຄกอบรมผยพรควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จกีไยวกับหลักกำรละวิธีกำรของงำน ฿น

ควำมรับผิดชอบ ละสำธิตทคนิคกำรประมง ละกำรพำะลีๅยงสัตว์นๅ ำกชำวประมง ละประชำชนทัไวเป
พืไอพัฒนำควำมรูຌควำมขຌำ฿จดຌำนทคนิคกำรประมงละกำรพำะลีๅยงสัตว์นๅ ำ฿นหมูประชำชน 

4.2 พัฒนำอกสำรวิชำกำร คูมือกีไยวกับงำน฿นควำมรับผิดชอบ พืไอ฿หຌควำมรูຌก
จຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ฿นกำรปฏิบัติงำนวิชำกำรประมง 

4.3 ฿หຌค ำนะน ำ฿นกำรก ำหนดนยบำยละผนงำนดຌำนวิชำกำรประมงพืไอ
ประกอบกำรตัดสิน฿จละกำรก ำหนดนยบำยดຌำนงำนประมงของผูຌบริหำรละพืไอตอบปัญหำชีๅจงกีไยวกับ
งำน฿นหนຌำทีไ 

4.4 ฿หຌค ำปรึกษำ ละประมินผลกำรศึกษำวิจัย กีไยวกับทรัพยำกรสัตว์นๅ ำละ
สิไงวดลຌอม 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรประมง ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรประมง หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวนຌอยกวำ ไ ปี หรือ
ด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำน
วิชำกำรประมง หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ ไ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ ใ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 

 



 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ ใ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ โ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ ใ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 3 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรประมง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรประมง 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรประมง ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำร
ทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำรซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรประมง ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำร
ทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย    

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย ฿นสำขำประมงทุกดຌำนทีไกีไยวกับสัตว์นๅ ำละหลงนๅ ำ 

พระรำชบัญญัติประมง รวมทัๅงระบียบละกฎหมำยทีไกีไยวขຌอง ฿นรืไองทีไยำกละมีควำมซับซຌอนทีไตຌองอำศัย
ควำมชีไยวชำญทำงวิชำกำร หรือประสบกำรณ์สูง พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูง 

1.2 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ ละวิจัยกีไยวกับกำรบริหำรกำรประมงละควำม
ปลีไยนปลงของผลผลิตสัตว์นๅ ำ ศึกษำนวทำงกำรพัฒนำกำรประมง฿หຌถูกตຌองตำมหลักวิชำกำรประมงพืไอ฿หຌ
ผลผลิตยังคงสมบูรณ์ละมีก ำลังผลิตตลอดเป 

1.3 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัยกีไยวกับควำมชืไอมยงของทรัพยำกรสัตว์นๅ ำละสิไงวดลຌอม
฿นระบบนิวศทำงทะลชำยฝัດงทีไตຌองรวบรวมองค์ควำมรูຌทำงวิชำกำรละประสบกำรณ์สูงทัไวประทศ  ละ
ตำงประทศ 

1.4 วิครำะห์พืไอก ำหนดผนนยบำยละผนกำรอนุรักษ์ ละฟ้ืนฟูทรัพยำกรสัตว์
นๅ ำละสิไงวดลຌอม 

1.5 วำงนวทำง฿นภำพกวຌำงของงำนศึกษำวิจัยดຌำนวิชำกำรประมง พืไอป็นนวทำง
฿หຌผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ฿นกำรศึกษำ วิครำะห์ หรือวิจัย฿นล ำดับตอเป 

1.6 สนอนะนวทำงกำรบริหำรจัดกำรระบบนิวศทำงทะลละชำยฝัດง ละควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ 

1.7 ควบคุมกำรตรวจสอบ ดูลมำตรฐำนละคุณภำพของผนงำนละนยบำยของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นดຌำนวิชำกำรประมงพืไอ฿หຌป็นเปตำมหลักวิชำกำร 

1.8 ติดตำมประมินผลกำรด ำนินงำนละกຌเขปัญหำขຌอขัดขຌอง฿นครงกำรตำงโ 
หรือกำรด ำนินกำรคຌนควຌำทำงวิชำกำร 

1.9 สนอนะรูปบบละทคนิคกำรประมง วินิจฉัยปัญหำ ละสนอนะนวทำง฿น
กำรกຌเขปัญหำทีไส ำคัญทำงกำรประมง พืไอพัฒนำกำรประมงทีไหมำะสมละสอดคลຌองกับกำรพัฒนำองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน จังหวัดละประทศ 



 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน ครงกำร฿น
ระดับกลยุทธ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน มอบหมำยงำนกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนติดตำม ประมินผล 
พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
1.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโ กับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
1.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับกอง หรือส ำนักรวมทัๅงทีไประชุม 

ทัๅง฿นละตำงประทศ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นกำรก ำหนดนยบำย ละผนงำนดຌำนวิชำกำรประมง   

พืไอ฿ชຌป็นนวทำง฿นกำรก ำหนดนยบำย  ผนงำน  ละงบประมำณ  ฿นกำรตัดสิน฿จของผูຌบริหำร  รวมทัๅง
พืไอกຌเขปัญหำตำงโ ทีไกิดขึๅน฿นกระบวนกำรศึกษำ  วิจัย  กำรท ำธุรกิจพืไอกำรสงออก   

4.2 ฿หຌค ำปรึกษำ ละนะน ำ฿นดຌำนกำรประมินผลกำรศึกษำวิจัย  กีไยวกับ
ทรัพยำกรสัตว์นๅ ำละสิไงวดลຌอม 

4.3 อ ำนวยกำรถำยทอดฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌกหนวยงำนรำชกำร  อกชน  
หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูล ควำมรูຌตำงโ ละน ำเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรประมง ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรประมง หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด  มำลຌวนຌอยกวำ 
โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรประมง หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ไ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 5 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ ใ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ ใ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ โ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ ใ 

 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 4 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 4 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดบั 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 4 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 4 

 
 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     วิชำกำรสวนสำธำรณะ 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับ
กำรศึกษำ วิครำะห์ วิจัย กับสนอนะทำงดຌำนกำรกษตรบืๅองตຌน ละงำนสวนธำรณะ พืไอปรับปรุงละ
จัดท ำสถำนทีไพักผอนหยอน฿จ คอยตรวจสอบกับดูล฿หຌมีละบ ำรุงรักษำสวนสำธำรณะ จัดตกตงสวนหยอม 
จัดท ำรือนพำะช ำ บ ำรุงรักษำตຌนเมຌริมถนน฿หຌรมยในกผูຌสัญจรเปมำ บ ำรุงรักษำลำนหญຌำ อนุสำวรีย์ 
ตลอดจน฿หຌค ำนะน ำละผยพรวิชำกำรกษตร฿หຌกประชำชน ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักวิชำกำรสวนสำธำรณะ   ระดับปฏิบัติกำร 
   นักวิชำกำรสวนสำธำรณะ   ระดับช ำนำญกำร 
   นักวิชำกำรสวนสำธำรณะ   ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักวิชำกำรสวนสำธำรณะ   ระดับชีไยวชำญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

3ｶ03 

ก.จ. ก ำหนดมืไอ 26 พฤศจิกำยน 2558 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรสวนสำธำรณะ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรสวนสำธำรณะ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับสวนสำธำรณะ ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
  

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ส ำรวจควำมพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริกำรสวนสำธำรณะ฿นพืๅนทีไ พืไอประมินผลกำร

บริกำรละ฿ชຌป็นขຌอมูลประกอบกำรบริหำรงำนสวนสำธำรณะ฿นอนำคต    
1.2 สงสริมละพัฒนำกำรทองทีไยวชิงกษตร พืไอพิไมหลงทองทีไยวชิงอนุรักษ์ 
1.3 จัดท ำรือนพำะช ำ หรือคຌนควຌำทดลองตຌนเมຌละพืชพันธ์ตำงโ ทีไรับผิดชอบ   

พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรออกบบจัดตกตงสวนสำธำรณะละสวนหยอม พืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดกผูຌมำ
฿ชຌบริกำร  

1.4 จัด฿หຌมีละบ ำรุงรักษำสวนสำธำรณะ จัดสถำนทีไพักผอนหยอน฿จ จัดตัดตง
สวนหยอมทัไวเป฿นขตพืๅนทีไซึไงรับผิดชอบ พืไอ฿หຌมีตຌนเมຌ ดอกเมຌ หรือสถำนทีไทีไนำอยูละสวยงำม   

1.5 บ ำรุงรักษำตຌนเมຌตำมริมถนน ลำนหญຌำ สนำมดใกลน สนำมหญຌำทัไวเป หรือ
อนุสำวรีย์ พืไอ฿หຌกิดควำมสวยงำนละ฿หຌรมยในกผูຌสัญจรเปมำ 

1.6 จัด฿หຌมีสวนสัตว์ ตลอดจน฿หຌค ำนะน ำละผยพรวิชำกำร฿หຌกประชำชน    
พืไอสรຌำงควำมรูຌละรณรงค์฿หຌกิดกำรอนุรักษ์สัตว์ละสิไงวดลຌอม    

1.7 ศึกษำ วิครำะห์ขຌอมูลสถำนกำรณ์ดຌำนกำรผลิต กำรตลำด ละศักยภำพของพืๅนทีไ
ทัๅง฿นดຌำนภูมิศำสตร์ ศรษฐกิจ สังคม ละวัฒนธรรมพืไอวำงผนกำรสงสริมกำรผลิต฿นระดับพืๅนทีไ ละ
สนับสนุนกำรมีสวนรวม฿นกำรพัฒนำพืไอควำมขຌมขใงของชุมชนละกษตรกร฿นดຌำนกำรผลิต กำรจัดกำร
ผลผลิต กำรพิไมมูลคำผลผลิต กำรตลำดทีไมีประสิทธิภำพละหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 

1.8 ศึกษำ วิ ครำะห์  วิจั ยละสนอนะทำงดຌ ำน กษตรบืๅ องตຌนละดຌ ำน
สวนสำธำรณะ ตลอดจน฿หຌค ำนะน ำละผยพรวิชำกำรกษตร 

1.9 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ      
ทีไ กีไยวขຌองกับงำนกำรงิน บัญชี ละงบประมำณ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำนหรือ
ครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 
 



 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 อบรม ฿หຌควำมรูຌ สงสริม ผยพรดຌำนกษตรกรรมหรือดຌำนกำรจัดสวนสำธำรณะ

กประชำชน ครู นักรียน พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำงโทีไป็นประยชน์ ละสำมำรถน ำเป
ปฏิบัติเดຌอยำงถูกตຌอง 

4.2 สงสริมหรือประชำสัมพันธ์ควำมรูຌกีไยวกับกำรจัดสวนตຌนเมຌ เมຌดอก เมຌประดับ 
฿หຌกับประชำชน ยำวชน นักศึกษำ พืไอ฿หຌหในควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม  รวมถึงรัก
กำรปลูกตຌนเมຌ 

4.3 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ จัดท ำสืไอผยพรควำมรูຌทำงวิชำกำรกีไยวกับกำรพัฒนำกำร
กษตร กหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง กษตรกรละประชำชนผูຌสน฿จ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
กษตรกรรม กำรจัดกำรศัตรูพืช กำรจัดกำรทรัพยำกรกำรกษตรละสิไงวดลຌอม พืชศำสตร์ พืชเร พืชเรนำ 
พืชสวน รคพืช รคพืชวิทยำ กษตรขตรຌอน ทรัพยำกรกษตรชีวภำพ พฤกษศำสตร์ วนศำสตร์ อุทยำนละ
นันทนำกำร หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับ
ต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
กษตรกรรม กำรจัดกำรศัตรูพืช กำรจัดกำรทรัพยำกรกำรกษตรละสิไงวดลຌอม พืชศำสตร์ พืชเร พืชเรนำ 
พืชสวน รคพืช รคพืชวิทยำ กษตรขตรຌอน ทรัพยำกรกษตรชีวภำพ พฤกษศำสตร์ วนศำสตร์ อุทยำนละ
นันทนำกำร หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับ
ต ำหนงนีๅ 

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
กษตรกรรม กำรจัดกำรศัตรูพืช กำรจัดกำรทรัพยำกรกำรกษตรละสิไงวดลຌอม พืชศำสตร์ พืชเร พืชเรนำ 
พืชสวน รคพืช รคพืชวิทยำ กษตรขตรຌอน ทรัพยำกรกษตรชีวภำพ พฤกษศำสตร์ วนศำสตร์ อุทยำนละ
นันทนำกำร หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับ
ต ำหนงนีๅ 

 
 

 

 

 

 



 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ แ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ แ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ โ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ แ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ แ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ แ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ แ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ แ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ แ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1  
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดบั 1 

 
 
 
 
 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรสวนสำธำรณะ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรสวนสำธำรณะ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรสวนสำธำรณะ 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรสวนสำธำรณะ  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ศึกษำ ทดลอง วิ ครำะห์  วิจัยกีไยวกับงำนดຌำนกำรปรับปรุง  กำรขยำย          

กำรคัดลือก พันธุ์พืช รวมทัๅงงำนดຌำนกำรผลิตสำรบ ำรุงพืช สำรก ำจัดศัตรูพืช พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำร
ออกบบจัดตกตงสวนสำธำรณะละสวนหยอม พืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดกผูຌมำ฿ชຌบริกำร   

1.2 ศึกษำวิครำะห์ ประมินผลละสรุปรำยงำน รวมทัๅงสนอนะประดในทีไป็น
ประยชน์ตองำนสงสริมกำรกษตรหรือสวนสำธำรณะชนกำรจัดระบบกษตรกรรมหรือระบบกำรบ ำรุงตຌนเมຌ
สำธำรณะ กำรสรຌำงครือขำยกำรพัฒนำ กำรจัดกระบวน กำรมีสวนรวม  ละกำรสริมสรຌำงควำมขຌมขใงก
ประชำชน กษตรกร องค์กรกษตรกร ละชุมชน ป็นตຌน พืไอพัฒนำนวทำงกำรสงสริมกำรกษตรทีไมี
ประสิทธิภำพหมำะสมกับสถำนกำรณ์฿นพืๅนทีไ รวมทัๅงสอดคลຌองกับงบประมำณละทรัพยำกรของหนวยงำน 

1.3 จัดท ำครงกำรส ำรวจควำมพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริกำรสวนสำธำรณะ฿นพืๅนทีไซึไงดูล
รับผิดชอบ พืไอน ำผลมำวิครำะห์ละประมินผลกำรบริกำร ละ฿ชຌป็นขຌอมูลประกอบกำรบริหำรงำน
สวนสำธำรณะ฿นอนำคต  

1.4 ออกปฏิบัติงำนภำคสนำม฿นกำรยีไยมยียนกษตรกร กำรส ำรวจขຌอมูลกษตร 
กำรรับฟังปัญหำ กำรสงสริมควำมรูຌทำงวิชำกำรกษตร กำรผยพรขຌอมูลขำวสำรดຌำนกำรกษตรละจำก
หนวยงำน ตลอดจนกำร฿หຌบริกำรกำรตรวจวิครำะห์สำรพิษตกคຌำง฿นพืชผัก พืไอ฿หຌกษตรกรมีควำมรูຌควำมขຌำ
฿นดຌำนกำรกษตรทีไถูกตຌองละสงสริม฿หຌมีผลผลิตละคุณภำพชีวิตทีไดีขึๅน  

1.5 ควบคุม ติดตำม ดูลละวำงผนสงสริมละพัฒนำกำรทองทีไยวชิงกษตร   
พืไอพิไมหลงทองทีไยวชิงอนุรักษ์฿หຌประชำชนเดຌมีทีไพักผอนหยอน฿จพิไมมำกขึๅน  

1.6 ควบคุม ติดตำม ดูลละวำงผนกำรบ ำรุงรักษำสวนสำธำรณะ จัดสถำนทีไ
พักผอนหยอน฿จ จัดตัดตงสวนหยอมทัไวเป฿นขตพืๅนทีไซึไงรับผิดชอบ พืไอ฿หຌมีตຌนเมຌ ดอกเมຌ หรือสถำนทีไทีไนำ
อยูละสวยงำม 
 
 



 
1.7 ควบคุม ติดตำม ละดูลกำรบ ำรุงรักษำตຌนเมຌตำมริมถนน ลำนหญຌำ สนำมดใก

ลน สถำนหญຌำทัไวเป หรืออนุสำวรีย์ พืไอ฿หຌกิดควำมสวยงำนละ฿หຌรมยในกผูຌสัญจรเปมำ 
1.8 ควบคุม ติดตำมละดูลกำรจัด฿หຌมีสวนสัตว์ ตลอดจน฿หຌค ำนะน ำละผยพร

วิชำกำร฿หຌกประชำชน พืไอสรຌำงควำมรูຌละรณรงค์฿หຌกิดกำรอนุรักษ์สัตว์ละสิไงวดลຌอม  
1.9 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ

ตำงโ ทีไกิดขึๅนกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌ
กำรด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

1.10 ศึกษำ วิครำะห์  วิจัย  กับสนอนะทำงดຌำนกำรกษตรบืๅองตຌนละงำน
สวนสำธำรณะ 

1.11 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนกษตรกรรมหรืองำนสวนสำธำรณะ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด  

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำน
ระดับส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน

ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ป็นวิทยำกรฝຄกอบรม ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ จัดท ำสืไอผยพรควำมรูຌผยพรดຌำน

กษตรกรรมหรือดຌำนกำรจัดสวนสำธำรณะกประชำชน ครู นักรียน พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌ
ตำงโทีไป็นประยชน์ ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติเดຌอยำงถูกตຌอง   

4.2 ฿หຌบริกำรขຌอมูลทีไกีไยวกับงำนสงสริมกำรกษตร พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุน
ภำรกิจ ละสนอขຌอมูล฿นกำรจัดท ำนยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตลอดจนมำตรกำร฿นกำรด ำนินงำนของ
หนวยงำน 

4.3 สงสริมหรือประชำสัมพันธ์ควำมรูຌกีไยวกับกำรจัดสวนตຌนเมຌ เมຌดอก เมຌประดับ 
฿หຌกับประชำชน ยำวชน นักศึกษำ พืไอ฿หຌหในควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม  รวมถึงรัก
กำรปลูกตຌนเมຌ 

4.4 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ จัดท ำสืไอผยพรควำมรูຌทำงวิชำกำรกีไยวกับกำรพัฒนำกำร
กษตรหรือสวนสำธำรณะ กหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง กษตรกรละประชำชนผูຌสน฿จ 
 

 

 

 

 



 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรสวนสำธำรณะ  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรสวนสำธำรณะ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 
6 ปี ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรสวนสำธำรณะ        
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น  โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำร
สวนสำธำรณะ ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ 
ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรสวนสำธำรณะหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไ
ก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ ใ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ โ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ โ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ โ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ โ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

  
 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรสวนสำธำรณะ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรสวนสำธำรณะ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์  ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำร
สวนสำธำรณะ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
หรือ 

    ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรสวนสำธำรณะ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก 
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ควบคุมดูล ละติดตำมกำรศึกษำ ทดลอง 

วิครำะห์ วิจัยกีไยวกับงำนดຌำนกำรปรับปรุง กำรขยำย กำรคัดลือก พันธุ์พืช รวมทัๅงงำนดຌำนกำรผลิตสำรบ ำรุง
พืช สำรก ำจัดศัตรูพืช พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรออกบบจัดตกตงสวนสำธำรณะละสวนหยอม พืไอ฿หຌกิด
ประยชน์สูงสุดกผูຌมำ฿ชຌบริกำร 

1.2 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ควบคุมดูล ละติดตำมกำรศึกษำวิครำะห์ 
ประมินผลละสรุปรำยงำน รวมทัๅงสนอนะประดในทีไ ป็นประยชน์ตองำนสงสริมกำรกษตรหรือ
สวนสำธำรณะชนกำรจัดระบบกษตรกรรมหรือระบบกำรบ ำรุงตຌนเมຌสำธำรณะ กำรสรຌำงครือขำยกำรพัฒนำ 
กำรจัดกระบวน กำรมีสวนรวม  ละกำรสริมสรຌำงควำมขຌมขใงกประชำชน กษตรกร องค์กรกษตรกร ละ
ชุมชน ป็นตຌน พืไอพัฒนำนวทำงกำรสงสริมกำรกษตรทีไมีประสิทธิภำพหมำะสมกับสถำนกำรณ์฿นพืๅนทีไ 
รวมทัๅงสอดคลຌองกับงบประมำณละทรัพยำกรของหนวยงำน 

1.3 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ควบคุมดูล ละติดตำมจัดท ำครงกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอ฿จของผูຌ฿ชຌบริกำรสวนสำธำรณะ฿นพืๅนทีไซึไงดูลรับผิดชอบ พืไอน ำผลมำวิครำะห์ละประมินผล
กำรบริกำร ละ฿ชຌป็นขຌอมูลประกอบกำรบริหำรงำนสวนสำธำรณะ฿นอนำคต 

1.4 วำงผน ควบคุมดูล ฿หຌค ำปรึกษำละประมินผลกำรยีไยมยียนกษตรกร กำร
ส ำรวจขຌอมูลกษตร กำรรับฟังปัญหำ กำรสงสริมควำมรูຌทำงวิชำกำรกษตร กำรผยพรขຌอมูลขำวสำรดຌำน
กำรกษตรละจำกหนวยงำน ตลอดจนกำร฿หຌบริกำรกำรตรวจวิครำะห์สำรพิษตกคຌำง฿นพืชผัก พืไอ฿หຌ
กษตรกรมีควำมรูຌควำมขຌำ฿นดຌำนกำรกษตรทีไถูกตຌองละสงสริม฿หຌมีผลผลิตละคุณภำพชีวิตทีไดีขึๅน  

1.5 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ควบคุมดูล ละติดตำมกำรสงสริมละพัฒนำกำร
ทองทีไยวชิงกษตร พืไอพิไมหลงทองทีไยวชิงอนุรักษ์฿หຌประชำชนเดຌมีทีไพักผอนหยอน฿จพิไมมำกขึๅน 
 
 



 
1.6 ควบคุม ติดตำม ดูลละวำงผนกำรบ ำรุงรักษำสวนสำธำรณะ จัดสถำนทีไ

พักผอนหยอน฿จ จัดตัดตงสวนหยอมทัไวเป฿นขตพืๅนทีไซึไงรับผิดชอบ พืไอ฿หຌมีตຌนเมຌ ดอกเมຌ หรือสถำนทีไทีไนำ
อยูละสวยงำม   

1.7 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ควบคุมดูล ละติดตำมกำรบ ำรุงรักษำตຌนเมຌตำม
ริมถนน ลำนหญຌำ สนำมดใกลน สถำนหญຌำทัไวเป หรืออนุสำวรีย์ พืไอ฿หຌกิดควำมสวยงำนละ฿หຌรมยในกผูຌ
สัญจรเปมำ  

1.8 ก ำหนดนวทำงละวำงกรอบกำรจัด฿หຌมีสวนสัตว์ ตลอดจน฿หຌค ำนะน ำละ
ผยพรวิชำกำร฿หຌกประชำชน พืไอสรຌำงควำมรูຌละรณรงค์฿หຌกิดกำรอนุรักษ์สัตว์ละสิไงวดลຌอม 

1.9 จัดท ำคูมือกำรปฏิบัติงำนดຌำนกษตรกรรมหรืองำนสวนสำธำรณะ พืไอ฿ชຌป็น
นวทำง฿นกำรปฏิบัติงำน฿หຌถูกตຌอง ละป็นเป฿นทิศทำงดียวกันทัๅงองค์กร  รวมทัๅงสอดคลຌองตำมระบบกำร
ควบคุมภำย฿นทีไดี 

1.10 ตรวจสอบ ประมินผล ละกຌปัญหำงำนบริหำรสวนสำธำรณะ ละกำร
ปฏิบัติงำนอืไนโ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนถูกตຌองตำมหลักกณฑ์  มำตรฐำน ละวิธีกำรทีไองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.11 พัฒนำละปรับปรุงระบบงำนกษตรกรรมหรืองำนบริหำรสวนสำธำรณะ พืไอ฿หຌ
กิดควำมมัไน฿จวำระบบงำนทีไตัๅงเวຌสำมำรถสนับสนุนสวนงำนตำงโ เดຌอยำงมีประสิทธิภำพละสอดคลຌองกับ
ควำมตຌองกำรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละสภำวกำรณ์ปัจจุบัน 

1.12 ฿หຌค ำปรึกษำ สอนงำน ถำยทอดควำมรูຌ หรือถำยทอดฝຄกอบรมกจຌำหนຌำทีไ฿น
ระดับรองลงมำ ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌละถำยทอดหลักกำรท ำงำน
ภำย฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละสำมำรถน ำเปปรับ฿ชຌ฿นกำรท ำงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน  

1.13 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนกษตรกรรมหรืองำนสวนสำธำรณะ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือ

กอง มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์
ทีไก ำหนด 

2.2 ก ำหนดนยบำยกำรปฏิบัติงำน วำงอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไละงบประมำณของ
หนวยงำนทีไรับผิดชอบ 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  

3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำง โ พืไอป็น
ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

 

 

 

 



 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 พัฒนำรูปบบละวิธีกำร฿หຌบริกำรทำงกำรกษตรหรืองำนสวนสำธำรณะตำงโ 

฿หຌหมำะสมกับสถำนกำรณ์ละทรัพยำกรทีไมีดยค ำนึงถึงสิทธิประยชน์ละควำมพึงพอ฿จของผูຌรับบริกำร฿หຌมี
ควำมสะดวก รวดรใว ถูกตຌองละมีประสิทธิภำพ   

4.2 ป็นวิทยำกรฝຄกอบรม ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ จัดท ำสืไอผยพรควำมรูຌผยพรดຌำน
กษตรกรรมหรือดຌำนกำรจัดสวนสำธำรณะกประชำชน ครู นักรียน พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌ
ตำงโทีไป็นประยชน์ ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติเดຌอยำงถูกตຌอง 

4.3 สรຌำงรูปบบกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไกีไยวกับงำนสงสริม
กำรกษตรหรืองำนสวนสำธำรณะ พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจ ละสนอขຌอมูล฿นกำรจัดท ำนยบำย 
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตลอดจนมำตรกำร฿นกำรด ำนินงำนของหนวยงำน 

4.4 สงสริมหรือประชำสัมพันธ์ควำมรูຌกีไยวกับกำรจัดสวนตຌนเมຌ เมຌดอก เมຌประดับ 
฿หຌกับประชำชน ยำวชน นักศึกษำ พืไอ฿หຌหในควำมส ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติละสิไงวดลຌอม  รวมถึงรัก
กำรปลูกตຌนเมຌ 

4.5 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ จัดท ำสืไอผยพรควำมรูຌทำงวิชำกำรกีไยวกับกำรพัฒนำกำร
กษตรหรือสวนสำธำรณะ กหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง กษตรกรละประชำชนผูຌสน฿จ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรสวนสำธำรณะ  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรสวนสำธำรณะ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 
ไ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรสวนสำธำรณะหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ ไ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ ใ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ แ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ ใ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ โ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ ใ 

 
 
 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 3 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรสวนสำธำรณะ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรสวนสำธำรณะ 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรสวนสำธำรณะ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

    ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำร ซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรสวนสำธำรณะ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ก ำหนดผลสัมฤทธิ์ทัๅงดຌำนผลผลิต ละผลลัพธ์ทีไจะเดຌจำกกำรด ำนินงำนดຌำน

วิชำกำรสวนสำธำรณะพืไอป็นนวทำงกำรด ำนินงำนของหนวยงำน฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงตรงตำม
วัตถุประสงค์อยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.2 ก ำหนดครืไองมือ นวทำง คูมือ กลเก กระบวนกำร หรือมำตรฐำน฿นกำร
ปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรสวนสำธำรณะ พืไอ฿หຌกำรท ำงำนของหนวยงำนป็นเปอยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ ละ
กิดประยชน์สูงสุดตอประชำชน ชุมชน ละสังคม 

1.3 สนอนะ พัฒนำระบบ ละวิธีกำรติดตำมประมินผลกำรวำงผนงำน นยบำย 
ครงกำร ละกิจกรรมตำงโ ดຌำนวิชำกำรสวนสำธำรณะพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนมีประสิทธิภำพ
มำกขึๅน ละสำมำรถ฿หຌบริกำรดຌำนวิชำกำรสวนสำธำรณะเดຌอยำงสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรละปัญหำอยำง
ทຌจริง    

1.4 วำงผนละจัดอัตรำก ำลังของหนวยงำน  รวมทัๅ งมอบหมำยหนຌำทีไควำม
รับผิดชอบ฿หຌหมำะสมกับบุคลำกรทัๅงหมดภำย฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌบุคลำกรตละคนเดຌรับลักษณะ
งำนละปริมำณงำนทีไหมำะสมกับควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ละศักยภำพ ละกิดควำมป็นธรรม฿นกำร
ปฏิบัติงำน 

1.5 บริหำรจัดกำรบุคลำกร฿นภำพรวมของทัๅงหนวยงำน พืไอ฿หຌบุคลำกรกิดขวัญละ
ก ำลัง฿จทีไดี฿นกำรท ำงำน สำมำรถรักษำคนกงคนดี ละพัฒนำบุคลำกร฿หຌมีควำมรูຌละควำมสำมำรถ ละ
สำมำรถปฏิบัติงำน฿นหนຌำทีไเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.6 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 
 
 



  
1.7 สอนงำน ถำยทอดควำมรูຌ หรือถำยทอดฝຄกอบรมกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ 

ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌละถำยทอดหลักกำรท ำงำนภำย฿นหนวยงำน
ละสำมำรถน ำเปปรับ฿ชຌ฿นกำรท ำงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 

1.8 ศึกษำควำมรูຌทคนิค฿หมโ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นงำนละวิครำะห์ถึงปัญหำ
ละขຌอบกพรอง฿นกำรด ำนินกำรพืไอน ำมำปรับปรุงพัฒนำละวำงกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ ทัน
กับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบัน ละสำมำรถรองรับหตุกำรณ์ทีไจะกิดขึๅน฿นอนำคตเดຌ  

1.9 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงผนงำน  ขัๅนตอน  กระบวนกำร ละนวทำงกำรด ำนินดຌำนวิชำกำร

สวนสำธำรณะ พืไอสนับสนุน฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนป็นเปตำมผนงำน ระยะวลำ ละวัตถุประสงค์
ทีไก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.2 วำงผนกำร฿ชຌงบประมำณ  ทรัพยำกร ละบุคลำกรทีไอยู฿นควำมรับผิดชอบ 
พืไอ฿หຌสำมำรถ฿ชຌงบประมำณ ทรัพยำกร ละบุคลกรเดຌอยำงคุຌมคำ ละกิดประยชน์อยำงสูงสุด 

2.3 วำงผนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำย฿นหนวยงำน พืไอ฿หຌบุคลำกรกิดกำร
พัฒนำละมีควำมช ำนำญงำนมำกขึๅนอันจะป็นประยชน์ตอกำรด ำนินงำนวิชำกำรสวนสำธำรณะ฿หຌมี
ประสิทธิภำพ 

2.4 ก ำหนดผน กลยุทธ์ ยุทธศำสตร์ นยบำย ทิศทำง฿นกำรพัฒนำคุณภำพ ละ
มำตรฐำนงำนวิชำกำรสวนสำธำรณะ พืไอยกระดับคุณภำพ ละมำตรฐำนงำนวิชำกำรสวนสำธำรณะ฿หຌมี
ประสิทธิภำพสูงขึๅน 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนงำนดຌำนวิชำกำรสวนสำธำรณะกับหนวยงำนตำงโ  ทัๅงภำย฿นละ

ภำยนอกองค์กร พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยละวัตถุประสงค์หลักทีไก ำหนดเวຌอยำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด    

3.2 ฿หຌขຌอคิดหในละค ำนะน ำกหนวยงำนตำงโ รวมทัๅงทีไประชุมทัๅงภำย฿นละ
ภำยนอกองค์กร พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌบริกำรทำงวิชำกำร ละสนับสนุนกำรถำยทอดองค์ควำมรูຌ นวัตกรรม ละ

ทคนลยี฿หมโ ดຌำนวิชำกำรสวนสำธำรณะกบุคคลตำงโ ทัๅงภำย฿นละภำยนอกหนวยงำน พืไอ฿หຌกิดกำร
รียนรูຌละสำมำรถด ำนินงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำสสูงสุด    

4.2 สงสริม  ละสนับสนุนกำรผลิตคูมือ  หรืออกสำรกีไยวกับดຌำนวิชำกำร
สวนสำธำรณะ ตลอดจนสนับสนุนกำรจัดอบรม หรือสัมมนำกีไยวกับงำนวิชำกำรสวนสำธำรณะ พืไอชวย฿หຌกำร
ผยพรประชำสัมพันธ์ละสรຌำงควำมขຌำ฿จดຌำนวิชำกำรสวนสำธำรณะ฿หຌลุลวงเปสูป้ำหมำยทีไตัๅงเวຌอยำง
สมบูรณ์ 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรสวนสำธำรณะ  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรสวนสำธำรณะหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเม
นຌอยกวำ โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด      
ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรสวนสำธำรณะหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ไ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 5 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ ใ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ แ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ ใ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ โ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ ใ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 4 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 4 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.2 กำรวำงผนละกำรจัดกำร    ระดับ 4 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 4 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     วิทยำศำสตร์ 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโทีไปฏิบัติงำนทำงวิครำะห์ วิจัย ละทดสอบทำงวิทยำศำสตร์
ละทำงทคนลยี ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรทดสอบ วิครำะห์ ละวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ละ
ทคนลยี สำขำตำงโ ชน กำรวิครำะห์วัตถุดิบ รธำตุ อำหำร ละผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม พืไอรับรองหรือ
ควบคุมคุณภำพ฿หຌ ป็นตำมกฎหมำย หรือพืไอ฿ชຌประยชน์฿นกำรอุตสำหกรรม กำรคຌำ กำรกใบภำษี           
กำรด ำนินกำรทำงคดี หรือพืไอผยพรควำมรูຌกประชำชน กำรวิจัยทรัพยำกรธรรมชำติ ผลิตผลละผลิตผล
พลอยเดຌจำกอุตสำหกรรม ละกษตรกรรม พืไอน ำมำ฿ชຌประยชน์ กำรวิจัยพืไอปรับปรุงคุณภำพของผลิภัณฑ์
สินคຌำ กำรวิจัยรืไองกำรถนอมอำหำร ป็นตຌน ปฏิบัติงำนกีไยวกับผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม หรือกำรสอนวิชำ
วิทยำศำสตร์ ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักวิทยำศำสตร์    ระดับปฏิบัติกำร 
   นักวิทยำศำสตร์    ระดับช ำนำญกำร 
   นักวิทยำศำสตร์    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักวิทยำศำสตร์    ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิทยำศำสตร์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิทยำศำสตร์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับ งำนวิทยำศำสตร์ละทคนลยี ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำตรวจสอบ ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
  

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ศึกษำคຌนควຌำละวิครำะห์ขຌอมูล ละรวมด ำนินกำรวิจัย  ดຌำนวิทยำศำสตร์ละ

ทคนลยี พืไอสรຌำงองค์ควำมรูຌ    
1.2 วิครำะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทำงวิทยำศำสตร์ของ 

วัตถุตัวอยำง สอบทียบครืไองมือ อุปกรณ์วัด พืไอน ำขຌอมูลเป฿ชຌประยชน์ ฿นดຌำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง  
1.3 รวมปฏิบัติงำนดຌำนกำรรับรองระบบงำน กำรบริหำรจัดกำรทดสอบควำมช ำนำญ 

จัดท ำฐำนขຌอมูลหຌองปฏิบัติกำร สงสริมพัฒนำหຌองปฏิบัติกำรพืไอพิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันทำง
กำรคຌำ 

1.4 รวมศึกษำวิครำะห์ วิจัย พัฒนำหลักสูตรฝຄกอบรมละถำยทอดควำมรูຌ ละรวม
ด ำนินกำร จัดฝຄกอบรม พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรละทันตอควำมกຌำวหนຌำของวิทยำกำรดຌำน
วิทยำศำสตร์ละทคนลยี 

1.5 ศึกษำ คຌนควຌำ ติดตำมควำมรูຌ ละพัฒนำทรัพยำกรสำรสนทศวิทยำศำสตร์ละ
ทคนลยี พืไอ฿ชຌประยชน์ดຌำนตำงโทีไกีไยวขຌอง 

1.6 รวมด ำนินงำนระบบประกันคุณภำพ พืไอ฿หຌผลกำรทดสอบป็นทีไนำชืไอถือ 
1.7 ตรวจวิครำะห์คุณภำพนๅ ำจำกหลงนๅ ำประภทตำงโ ชน สถำนประกอบกำร 

หลงนๅ ำ ธรรมชำติ หลงนๅ ำตำงโ ป็นตຌน ละกำรบ ำบัดนๅ ำสีย พืไอตรวจสอบละวิครำะห์คุณภำพนๅ ำละ
กระบวนกำรบ ำบัดของสีย฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำนทีไก ำหนดเวຌ 

1.8 ศึกษำ รวบรวม ละจัดท ำขຌอมูลสถิติรำยงำนดຌำนคุณภำพนๅ ำ ิทัๅงปริมำณละ
คุณภำพนๅ ำี สถิติขຌอมูลสถำนประกอบกำรทีไตຌองตรวจสอบ ละสถิติขຌอมูลตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌมีขຌอมูลละ
รำยงำนทีไถูกตຌอง฿นกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำน 

1.9 ศึกษำคຌนควຌำวิจัยงำนวิชำกำร฿นดຌำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอน ำเป฿ชຌป็นขຌอมูลทีไจะ
ป็นประยชน์ตอกำรปรับปรุงคุณภำพหลงนๅ ำละกำรบ ำบัดสิไงปฏิกูล฿นพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ 

1.10 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนวิครำะห์ วิจัย ละทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี฿นสำขำตำงโ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ
฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 
 



 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำนหรือ
ครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเดຌ 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌ ค ำปรึกษำนะน ำบืๅ องตຌนทำงดຌ ำนวิทยำศำส ตร์ละทคน ลยีก

ผูຌประกอบกำร สวนรำชกำร ละประชำชนผูຌสน฿จทัไวเป 
4.2 ผยพร  ถำยทอดควำมรูຌ ดຌำนวิทยำศำสตร์ละทคนลยี 
4.3 ด ำนินกำรทดลอง กใบขຌอมูล วิครำะห์ ละจัดท ำรำยงำน กำรวิจัย ละกำร

ทดลองตำมทีไมีกำรรຌองขอจำกประชำชน หรือหนวยงำนตำงโ พืไอ฿หຌบริกำรประชำชน ละป็นหลงขຌอมูล
ส ำหรับอຌำงอิง฿นรืไองกำรก ำหนดกณฑ์หรือมำตรกำรตำงโ  

4.4 จัดฝຄกอบรม บรรยำย ละผยพรควำมรูຌกีไยวกับกำรศึกษำดຌำนวิทยำศำสตร์ 
ชน กำรบ ำบัด นๅ ำสีย กำรตรวจสอบคุณภำพนๅ ำ ละกำรปรับปรุงคุณภำพนๅ ำ  ป็นตຌน พืไอ฿หຌผูຌประกอบกำร
ละผูຌทีไสน฿จทัไวเปมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง รวมทัๅงป็นกำรรณรงค์รักษำสิไงวดลຌอม  
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
คมี คมีทคนิค ชีวคมี ภสัชศำสตร์ ธรณีวิทยำ วิศวกรรมคมี ปฐพีวิทยำ คมีคัลฟຂสิกล์ ฟຂลิกคัล วิทยำศำสตร์
กำยภำพ วิทยำศำสตร์ชีวภำพ วิศวกรรมศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
คมี คมีทคนิค ชีวคมี ภสัชศำสตร์ ธรณีวิทยำ วิศวกรรมคมี ปฐพีวิทยำ คมีคัลฟຂสิกล์ ฟຂลิกคัล วิทยำศำสตร์
กำยภำพ วิทยำศำสตร์ชีวภำพ วิศวกรรมศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
คมี คมีทคนิค ชีวคมี ภสัชศำสตร์ ธรณีวิทยำ วิศวกรรมคมี ปฐพีวิทยำ คมีคัลฟຂสิกล์ ฟຂลิกคัล วิทยำศำสตร์
กำยภำพ วิทยำศำสตร์ชีวภำพ วิศวกรรมศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 
 
 
 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรจัดกำรฮำร์ดวร์ิHardwareี 

ซอฟต์วร์ิSoftwareี ละนใตวิร์กิNetworkี   ระดับ 1 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 ควำมคิดสรຌำงสรรค์     ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 

 
 
 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิทยำศำสตร์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิทยำศำสตร์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรวิทยำศำสตร์ละ
ทคนลยี ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 
    ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำร วิทยำศำสตร์ละทคนลยี ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย    
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ศึกษำ วิจัยละพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี  พืไอสรຌำงองค์ควำมรูຌ 

ลกปลีไยนรียนรูຌ ประสำนพัฒนำนวคิดทำงทคนิควิชำกำร   
1.2 วิครำะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทำงวิทยำศำสตร์ ของ

วัตถุตัวอยำง สอบทียบครืไองมือ อุปกรณ์วัด ทีไตຌอง฿ชຌทคนิคละประสบกำรณ์ ชวยกຌปัญหำ พืไอน ำขຌอมูลเป
฿ชຌประยชน์ ฿นดຌำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง   

1.3 ปฏิบัติงำนดຌำนกำรรับรองระบบงำน กำรบริหำรจัดกำรทดสอบควำมช ำนำญ จัดท ำ
ฐำนขຌอมูลหຌองปฏิบัติกำรสงสริมพัฒนำหຌองปฏิบัติกำร พืไอพิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันทำงกำรคຌำ  

1.4 ศึกษำวิครำะห์ วิจัย พัฒนำหลักสูตรฝຄกอบรม ด ำนินกำรจัดฝຄกอบรมละ
ถำยทอดควำมรูຌ ผลิตสืไอกำรฝຄกอบรม รักษำระบบบริหำรงำนคุณภำพ พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรละ
ทันตอควำมกຌำวหนຌำของวิทยำกำรดຌำนวิทยำศำสตร์ละทคนลยี 

1.5 สงสริม สนับสนุนกำรกำรศึกษำคຌนควຌำพืไอน ำสำรสนทศดຌำนวิทยำศำสตร์ละ
ทคนลยีเป฿ชຌประยชน์฿นกำรศึกษำวิจัย พัฒนำอุตสำหกรรมละนวัตกรรม  

1.6 วิครำะห์ละทดสอบพืไอหำองค์ประกอบหรือคุณสมบัติทำงดຌำนคมี ฟຂสิกส์ 
ธรณีวิทยำละชีววิทยำ  

1.7 วิจัยผลิตผลละผลิตผลพลอยเดຌจำกอุตสำหกรรมละกษตรกรรมพืไอน ำมำ฿ชຌ฿หຌ
ป็นประยชน์ วิจัยพืไอปรับปรุงคุณภำพของผลิตภัณฑ์สินคຌำ วิจัยรืไองกำรถนอมอำหำร วิจัยพืไอพัฒนำ
อุตสำหกรรมตำง โ 

1.8 รวมก ำหนดหลักกณฑ์ ละมำตรฐำนคุณภำพนๅ ำ ละจัดท ำขຌอบัญญัติตำงโ ทีไ
กีไยวขຌอง พืไอป็นมำตรฐำนทีไถูกตຌองตำมขຌอบังคับ กฎระบียบ ละกฎหมำยทีไก ำหนดเวຌ 

1.9 ควบคุม ละดูลกำรตรวจวิครำะห์คุณภำพนๅ ำจำกหลงนๅ ำประภทตำงโ ชน 
สถำนประกอบกำร หลงนๅ ำธรรมชำติ ละหลงนๅ ำตำงโ ป็นตຌน ละกำรบ ำบัดนๅ ำสีย พืไอตรวจสอบ ละ
วิครำะห์คุณภำพนๅ ำละกระบวนกำรบ ำบัดของสีย฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำนทีไ ก ำหนดเวຌ 
 
 



 
2. ดຌานการวางผน 

 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำน
ระดับส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน

ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
3.3 ขຌำรวมประชุมคณะกรรมกำรตำงโ พืไอรวม฿นกำรก ำหนดนยบำยละผนงำน

ของหนวยงำนทีไสังกัด 
4. ดຌานการบริการ 

4.1 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำทำงดຌำนวิทยำศำสตร์ละทคนลยีทีไคอนขຌำงยำกก
ผูຌประกอบกำร สวนรำชกำร ละประชำชนผูຌสน฿จทัไวเป 

4.2 ผยพร  ถำยทอดควำมรูຌ ดຌำนวิทยำศำสตร์ละทคนลยี 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิทยำศำสตร์  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยดด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิทยำศำสตร์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี 
ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิทยำศำสตร์ ระดับปฏิบัติกำร 
ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิทยำศำสตร์ ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำน
ดຌำนวิทยำศำสตร์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ โ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ โ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ โ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 
1.9 สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ ใ 
1.10 ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรจัดกำรฮำร์ดวร์ิHardwareี 

ซอฟต์วร์ิSoftwareี ละนใตวิร์กิNetworkี   ระดับ โ 
 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดบั 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมคิดสรຌำงสรรค์     ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิทยำศำสตร์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิทยำศำสตร์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์  ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำร 
วิทยำศำสตร์ละทคนลยี ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย หรือ 
    ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำร วิทยำศำสตร์ละทคนลยี ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือ
กຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ วิจัย ละพัฒนำชิงลึกทำงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี พืไอสรຌำงองค์      

฿หຌขຌอมูลหรือกຌปัญหำขຌอขัดขຌองทำงวิชำกำร    
1.2 วิครำะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทำงวิทยำศำสตร์ ของ

วัตถุตัวอยำง สอบทียบครืไองมือ อุปกรณ์วัด ทีไตຌอง฿ชຌทคนิค ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญ ประยุกต์วิธี
วิครำะห์ทดสอบ วิธีด ำนินกำร ชวยกຌปัญหำ พืไอน ำขຌอมูลเป฿ชຌประยชน์ ฿นดຌำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง  

1.3 วำงผนกำรด ำนินงำนดຌำนกำรวิครำะห์ วิจัย ละทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ละ
ทคนลยี฿นสำขำตำงโ มีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนมีประสิทธิภำพ ละสอดคลຌองตำม
ผนงำน ป้ำหมำย ละนยบำยทีไก ำหนดเวຌ 

1.4 ศึกษำ วิครำะห์ ละทดสอบงำนทำงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี  ซึไงมีลักษณะ
ปลก฿หมละมีปัญหำ วิจัยพืไอพัฒนำอุตสำหกรรมดຌำนตำง โ  วิจัยพืไอปรับปรุงคุณภำพของอำหำรละ
ครืไองดืไมสินคຌำละผลิตภัณฑ์ทำงอุตสำหกรรม ละกษตรกรรม 

1.5 ก ำหนดหลักกณฑ์ ละมำตรฐำนคุณภำพนๅ ำ ละจัดท ำขຌอบัญญัติตำงโ ทีไ
กีไยวขຌอง พืไอป็น มำตรฐำนทีไถูกตຌองตำมขຌอบังคับ กฎระบียบ ละกฎหมำยทีไก ำหนดเวຌ 

1.6 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรตรวจวิครำะห์คุณภำพนๅ ำจำก
หลงนๅ ำ ประภทตำงโ ชน สถำนประกอบกำร หลงนๅ ำ ธรรมชำติ หลงนๅ ำตำงโ ป็นตຌน ละกำร บ ำบัดนๅ ำ 
สีย พืไอตรวจสอบละวิครำะห์คุณภำพนๅ ำละกระบวนกำรบ ำบัดของสีย฿หຌป็นเปตำม มำตรฐำนทีไก ำหนดเวຌ 

1.7 ก ำกับ ดูล ตรวจสอบ ติดตำมประมินผลกำรด ำนินงำน ควบคุม  รักษำระบบงำน
ละปฏิบัติงำนดຌำนกำรรับรอง กำรบริหำรจัดกำรทดสอบควำมช ำนำญ จัดท ำฐำนขຌอมูลหຌองปฏิบัติกำร สงสริม
พัฒนำหຌองปฏิบัติกำรทีไยุงยำกซับซຌอน พืไอพิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันทำงกำรคຌำ  
 
 
 



 
1.8 พัฒนำละก ำหนดนวทำงกำรถำยทอดควำมรูຌละนิทศงำน ผลิตสืไอกำร

ฝຄกอบรมติดตำมละประมินผลกำรฝຄกอบรม พืไอพัฒนำศักยภำพบุคลำกรดຌำนวิทยำศำสตร์ละทคนลยี 
1.9 ศึกษำวิจัย พัฒนำกำรพิไมศักยภำพกำรขຌำถึงสำรสนทศวิทยำศำสตร์ละ

ทคนลยี จัดท ำสำรสนทศพรຌอม฿ชຌ จัดท ำฐำนขຌอมูลฉพำะทำง ละจัดกำรทรัพยำกรสำรสนทศดຌำน
วิทยำศำสตร์ละทคนลยี 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือ

กอง มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์
ทีไก ำหนด 

2.2 สงสริม฿หຌมีกำรน ำทคนลยีสมัย฿หมมำ฿ชຌ฿นกำรจัดกำรคุณภำพนๅ ำละกำร
บ ำบัดสิไงปฏิกูล จำกสถำนประกอบกำร ละสถำนทีไตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอพิไมศักยภำพ฿นกำรปฏิบัติงำน 

2.3 ก ำหนดผนงำน วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ขัๅนตอนกำรด ำนินงำน ละ
ระยะวลำ฿นกำรบริหำรครงกำรตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนวิครำะห์ วิจัย ละทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ละ
ทคนลยี฿นสำขำตำงโ พืไอ฿หຌกำรท ำงำนป็นเปตำมป้ำหมำยหรือผนทีไตัๅงเวຌ 

3. ดຌานการประสานงาน 

3.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ
หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงพืไอป็น
ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำทำงดຌำนวิทยำศำสตร์ละทคนลยีทีไยุงยำก ซับซຌอนก

ผูຌประกอบกำร สวนรำชกำร ละประชำชนผูຌสน฿จทัไวเป พืไอ฿หຌมีกำรจัดกำรเดຌอยำงถูกตຌอง ละมี
ประสิทธิภำพ 

4.2 ผยพร ถำยทอดควำมรูຌ ดຌำนวิทยำศำสตร์ละทคนลยี วิจัย ละทดสอบทำง
วิทยำศำสตร์ละทคนลยี฿นสำขำตำงโ พืไอพัฒนำละ฿หຌควำมรูຌทีไถูกตຌอง ละมีประยชน์อยำงสูงสุดก
ผูຌประกอบกำร ประชำชนทีไสน฿จทัไวเป ละหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิทยำศำสตร์  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนวิทยำศำสตร์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 
ไ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนวิทยำศำสตร์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 
 
 
 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.2. ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.3. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ ใ 
1.4. ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ ใ 
1.5. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6. ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7. ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ โ 
1.8. ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ ไ  
1.9. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรจัดกำรฮำร์ดวร์ิHardwareี 

ซอฟต์วร์ิSoftwareี ละนใตวิร์กิNetworkี   ระดับ ใ 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 4 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.3 ควำมคิดสรຌำงสรรค์     ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 

  
 

 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิทยำศำสตร์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิทยำศำสตร์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน  ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำร วิทยำศำสตร์ละทคนลยี ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือ
กຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย  หรือ 
    ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำร ซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำร วิทยำศำสตร์ละทคนลยี  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือ
กຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย  
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัยละพัฒนำชิงลึกทำงวิทยำศำสตร์ละทคนลยีพืไอสรຌำง 

องค์ควำมรูຌ฿หຌขຌอมูล หรือกຌปัญหำขຌอขัดขຌองทำงวิชำกำร  
1.2 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย พัฒนำ ก ำหนดนวทำง มำตรกำร วิธีกำรปฏิบัติงำนทำง

วิทยำศำสตร์ละทคนลยี พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ 
1.3 ศึกษำวิครำะห์ขຌอมูลทำงวิชำกำรพืไอก ำหนดนวทำง฿หຌขຌอคิดหใน ขຌอสนอนะ 

ลงมติกีไยวกับกฎ ระบียบ กฎกณฑ์ทำงวิชำกำรกองค์กำรระหวำงประทศดຌำนกำรรับรองหຌองปฏิบัติกำร฿นฐำนะ
สมำชิก กำรบริหำรจัดกำรทดสอบควำมช ำนำญระดับระหวำงประทศ  

1.4 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำทำงดຌำนวิทยำศำสตร์ละทคนลยี พืไอสนอนะกีไยวกับ
กำรจัดระบบสำรสนทศวิทยำศำสตร์ละทคนลยี พืไอคຌนควຌำหำควำมรูຌ฿หมโ ทำงวิทยำศำสตร์ 

1.5 วำงผนงำน ก ำหนดหลักกณฑ์ ขัๅนตอน ละนวทำงกำรปฏิบัติงำนดຌำน
วิทยำศำสตร์ พืไอสรຌำงมำตรฐำน฿นกำรด ำนินงำนทีไมีประสิทธิภำพ ละป็นทีไยอมรับดยทัไวเป  

1.6 สนอนะนวทำงกำรปรับปรุง กຌเขปัญหำขຌอขัดขຌอง อุปสรรค ละควำม
ผิดพลำดตำงโ รวมทัๅงนวทำง฿นกำรป้องกันปัญหำตำงโ ทีไอำจจะกิดขึๅน฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนวิทยำศำสตร์  
พืไอพิไมประสิทธิภำพละประสิทธิผล฿นกำรวิครำะห์ วิจัย ละทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี฿น
สำขำตำงโ ฿หຌมำกขึๅนละสอดคลຌองกับป้ำหมำย ละนยบำยทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนก ำหนดเวຌ  

1.7 ก ำหนดขอบขต ละหลักกณฑ์กำรตรวจสอบ กำรประมินผล กำรประมิน
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนดຌำนวิทยำศำสตร์ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนมีประสิทธิภำพสูงสุด ละมีประยชน์อยำง
สูงสุด฿หຌกประชำชน ละสังคม  
 
 
 



 
1.8 วำงผน ละจัดอัตรำก ำลังของหนวยงำน รวมทัๅงมอบหมำยหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ

฿หຌหมำะสมกับบุคลำกรทัๅงหมดภำย฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌบุคลำกรตละคนเดຌรับลักษณะงำนละ
ปริมำณงำนทีไหมำะสมกับควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ละศักยภำพ ละกิดควำมป็นธรรม฿นกำรปฏิบัติงำน 

1.9 สอนงำน ถำยทอดควำมรูຌ หรือถำยทอดฝຄกอบรมกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ 
ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌละถำยทอดหลักกำรท ำงำนภำย฿นหนวยงำน
ละสำมำรถน ำเปปรับ฿ชຌ฿นกำรท ำงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 

1.10 ศึกษำควำมรูຌทคนิค฿หมโ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นงำนละวิครำะห์ถึงปัญหำ
ละขຌอบกพรอง฿นกำรด ำนินกำรพืไอน ำมำปรับปรุงพัฒนำละวำงกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ ทัน
กับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบัน ละสำมำรถรองรับหตุกำรณ์ทีไจะกิดขึๅน฿นอนำคตเดຌ 

2. ดຌานการวางผน 

2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำร ผนงำน 
ครงกำร฿นระดับกลยุทธ์ของสวนรำชกำรระดับกรม มอบหมำยงำนกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนติดตำม 
ประมินผล พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด  

2.2 สงสริมละสนับสนุน฿หຌมีกำรน ำทคนลยี นวัตกรรม ละองค์ควำมรูຌสมัย฿หม
มำ฿ชຌ฿นกำรจัดกำรคุณภำพนๅ ำละกำรบ ำบัดสิไงปฏิกูลจำกสถำนประกอบกำรตำงโ พืไอ พิไมศักยภำพ฿น กำร
ปฏิบัติงำน ละสรຌำงประยชน์฿หຌกประชำชน ชุมชน ละสังคมอยำงสูงสุด 

2.3 ก ำหนดวิสัยทัศน์  นยบำย ละยุทธศำสตร์฿นกำรบริหำรครงกำรตำงโ           
ทีไกีไยวขຌองกับงำนวิทยำศำสตร์ พืไอ฿หຌกำรท ำงำนป็นเปตำมป้ำหมำย นยบำย ละผนทีไก ำหนดเวຌ 

3. ดຌานการประสานงาน 

3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโ กับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี
บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  

3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับกอง หรือส ำนักรวมทัๅงทีไประชุม 
ทัๅง฿นละตำงประทศ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำทำงดຌำนวิทยำศำสตร์ละทคนลยีทีไยุงยำก ซับซຌอนกสวน

รำชกำร หนวยงำนตำง โ ละประชำชนทัไวเป  
4.2 ผยพร ถำยทอดควำมรูຌ ดຌำนวิทยำศำสตร์ละทคนลยีละสำมำรถน ำเป

ประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์อยำงสูงสุด 
4.3 ฝຄกอบรม สัมมนำทำงวิชำกำร ถำยทอดควำมรูຌ ละทคนลยีตำงโ ทีไกีไยวขຌอง

กับงำนวิครำะห์ วิจัย ละทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี฿นสำขำตำงโ พืไอพัฒนำละ฿หຌควำมรูຌทีไ
ถูกตຌอง ละมีประยชน์อยำงสูงสุดกผูຌประกอบกำร ประชำชนทีไสน฿จทัไวเป ละหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิทยำศำสตร์  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนวิทยำศำสตร์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 
โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนวิทยำศำสตร์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ไ 
1.2. ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.3. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ ใ 
1.4. ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ ใ 
1.5. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6. ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7. ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ โ 
1.8. ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 5 
1.9. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรจัดกำรฮำร์ดวร์ิHardwareี 

ซอฟต์วร์ิSoftwareี ละนใตวิร์กิNetworkี   ระดับ ใ 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 4 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 4 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.3 ควำมคิดสรຌำงสรรค์     ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 

 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     วิชำกำรสำธำรณสุข 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงทีไปฏิบัติงำนทำงดຌำนสำธำรณสุข ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับ
กำรศึกษำ วิครำะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหำพัฒนำทำงดຌำนสำธำรณสุข ชน กำรสุขศึกษำ กำรสงสริมสุขภำพ       
กำรสุขำภิบำล ละกำรควบคุมรค ป็นตຌน พืไอสนอนยบำย วำงผนงำน ละด ำนินงำนดຌำนกำร
สำธำรณสุข วัดละประมินผล ก ำหนดระบบละวิธีกำรดຌำนนิทศ นิทศควบคุมติดตำมผลละประมินผลงำน
ดຌำนสำธำรณสุขกำรสอนละอบรมดຌำนสำธำรณสุข ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักวิชำกำรสำธำรณสุข   ระดับปฏิบัติกำร 
   นักวิชำกำรสำธำรณสุข   ระดับช ำนำญกำร 
   นักวิชำกำรสำธำรณสุข   ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักวิชำกำรสำธำรณสุข   ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรสำธำรณสุข 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนดຌำนวิชำกำรสำธำรณสุข ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย     
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย ส ำรวจ รวบรวม  ขຌอมูลทำงสถิติละวิชำกำร

บืๅองตຌนทีไเมซับซຌอนกีไยวกับงำนดຌำนสำธำรณสุข กำรสงสริมสุขภำพละกำรสุขำภิบำล ชน กำรสงสริม
สุขภำพ กำรฝ้ำระวังรค กำรปฏิบัติงำนดຌำนสุขำภิบำลละกำรก ำหนดมำตรฐำนงำนสุขำภิบำล กำรควบคุม
ป้องกันรคละภัยสุขภำพ ละกำรฟื้นฟูสุขภำพ กำรบริกำรอนำมัยมละดใก กำรวำงผนครอบครัว     
กำรสงสริมภำวะภชนำกำร รวมทั ๅงกำรดูลรักษำพยำบำล กำรจัดบริกำรสุขภำพ กำรสุขศึกษำละ
พฤติกรรมสุขภำพ กำรสุขำภิบำล  อนำมัยสิ ไงวดลຌอม พัฒนำระบบกลเกละกำรบังคับ฿ชຌกฎหมำย
สำธำรณสุขพืไอชวย฿นกำรสริมสรຌำงระบบกำรสำธำรณสุขทีไดี 

1.2 สรุปรำยงำนกีไยวกับกำรด ำนินงำน หรือรำยงำนกำรรวบรวมขຌอมูลทำงวิชำกำรดຌำน
สำธำรณสุข กำรสงสริมสุขภำพละสุขำภิบำลสนอผูຌบังคับบัญชำพืไอประกอบกำรวำงผน฿นกำรปฏิบัติงำน 

1.3 ติดตำมผลกำรศึกษำ วิครำะห์ละวิจัยงำนดຌำนสำธำรณสุข พืไอน ำมำ฿ชຌ฿นกำร
ปฏิบัติงำน฿หຌหมำะสมกับสถำนกำรณ์ตำง โ       

1.4 รวมพัฒนำนืๅอหำ องค์ควำมรูຌ คุณภำพมำตรฐำนกีไยวกับงำนดຌำนสำธำรณสุข ละ
ระบบบริกำรสุขภำพดยบูรณำกำรบบองค์รวมวำดຌวยกำรคุຌมครองละสงสริมภูมิปัญญำกีไยวกับงำนดຌำน
สำธำรณสุขละระบบบริกำรสุขภำพ ละจัดท ำคูมือ  นวทำงปฏิบัติ  อกสำรวิชำกำร สืไอสุขศึกษำ  
ประชำสัมพันธ์ พืไอ฿หຌประชำชน มีควำมรูຌ สำมำรถ ป้องกันตนองจำกรคละภัยสุขภำพ 

1.5 ปฏิบัติกำร฿นกำรสงสริมสุขภำพอนำมัยสิไงวดลຌอมกำรควบคุมป้องกันรคละ
ภัยสุขภำพ  กำรฝ้ำระวังรค รักษำบืๅองตຌน ละติดตำมฟ้ืนฟูสุขภำพ฿นชุมชน ดูลบ ำรุงรักษำครืไ องมือละ
อุปกรณ์ทีไพรຌอม฿ชຌงำนพืไอพัฒนำระบบบริกำรสำธำรณสุขอยำงมีประสิทธิภำพละทัไวถึง  

1.6 ชวยจัดท ำฐำนขຌอมูลบืๅองตຌนทีไกีไยวขຌองกับงำนดຌำนสำธำรณสุข ชน ขຌอมูลของ
ผูຌปຆวย กลุมสีไยง  บุคลำกรทำงดຌำนบริกำรสุขภำพประชำกร สถำนะสุขภำพ ระบำดวิทยำ สิไงวดลຌอมทีไอืๅอตอ
สุขภำพ  สถำนประกอบกำรทัๅงภำครัฐละอกชน องค์กรภำคีครือขำยพืไอน ำมำ฿ชຌ฿นกำรวิครำะห์ ฿นกำรปรับปรุง
ระบบงำนสำธำรณสุข฿หຌมีประสิทธิภำพสูงขึๅน 
 
 
 
 



 
1.7 ฿หຌบริกำรคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษำบืๅองตຌน  สอบสวนสืบสวนรค ติดตำมผูຌปຆวย      

ผูຌสัมผัส พืไอกำรฝ้ำระวัง ควบคุมป้องกันรคละภัยสุขภำพ รวมทัๅงสงสริมสุขภำพ ละฟ้ืนฟูสุขภำพพืไอ฿หຌ
ประชำชนมีสุขภำพทีได ี    

1.8 รวมประมินสิไงวดลຌอมกำรท ำงำน ประมินสถำนประกอบกำร สถำนบริกำร
สำธำรณะ สถำนทีไสำธำรณะทำงดຌำนอนำมัยสิไงวดลຌอมพืไอกำรป้องกันควบคุมรคละภัยสุขภำพอยำงมี
ประสิทธิภำพ 

1.9 รวมประมินกิจกรรมพืไอควำมสะอำดชนกำรรักษำควำมสะอำดของชุมชน  กำร
กใบขยะของชุมชน กำรจัดสุขำภิบำล฿นรงรียนหรือทีไอยูอำศัย ป็นตຌน พืไอกำรป้องกันควบคุมรคละภัย
สุขภำพอยำงมีประสิทธิภำพละกຌเขปัญหำหรือหตุร ำคำญทีไกระทบตอประชำชน฿นพืๅนทีไ 

1.10 ชวยปฏิบัติงำนสงสริม ควบคุม ก ำกับมำตรฐำน กำรบังคับ฿ชຌกฎหมำยกีไยวกับ
กำรพทย์ละสำธำรณสุข ละกฎหมำยอืไนทีไกีไยวขຌอง พืไอกำรคุຌมครองผูຌบริภคดຌำนบริกำรละผลิตภัณฑ์สุขภพ 

1.11 ศึกษำ วิครำะห์ ละวิจัยขຌอมูลตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนสำธำรณสุข กำรสงสริม
สุขภำพละสุขำภิบำลพืไอก ำหนดนยบำย ผนงำนละนวทำงกำรด ำนินงำนดຌำนสำธำรณสุขละสงสริมสุขภำพ 

1.12 ชวยด ำนินกำรนิทศงำน ควบคุม ติดตำมละประมินผลดຌำนสำธำรณสุข ดຌำน
สงสริมสุขภำพละดຌำนสุขำภิบำล ดยกำรก ำหนดบบฟอร์ม วิธีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพตรงตำมป้ำหมำยทีไก ำหนดเวຌ 

1.13 จัดหำ ละจัดสรรวชภัณฑ์ ครืไองมือ อุปกรณ์กำรพทย์ พืไอ฿หຌกิดควำมพรຌอม
ละควำมรำบรืไน฿นกำรด ำนินงำนสงสริมสุขภำพ฿นพืๅนทีไ 

1.14 รวบรวมขຌอมูลละประสำนงำนกับครือขำยภำคี  ชน สสส . สสจ . สสอ .,        
สอ. อสม.,สปสช. ป็นตຌน พืไอสงสริม฿หຌกิดกำรมีสวนรวม฿นกำรดูลรักษำสุขภำพของประชำชน฿นพืๅนทีไ 

1.15 รวบรวมขຌอมูลละศึกษำกีไยวกับกำรกิดรคละกำรพรกระจำย กำรฝ้ำระวัง
ละควบคุมกำรระบำดของรค กำรสุขำภิบำลละสภำพควำมป็นอยูของประชำชน พืไอประกอบกำรวำง
ผนกำรสุขำภิบำลทีไหมำะสมกับสถำนกำรณ์ละควำมจ ำป็นของทຌองทีไ 

2. ดຌานการวางผน 
2.1 วำงผนกำรท ำงำนที ไร ับผิดชอบรวมด ำน ินกำรวำงผนกำรท ำงำนของ

หนวยงำนหรือครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด  
2.2 วำงผนวัดผล ประมินผลกำรท ำงำน฿นหนຌำทีไรับผิดชอบพืไอ฿หຌกิดประสิทธิภำพ

฿นกำรท ำงำน  
3. ดຌานการประสานงาน 

3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ
กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  

3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ
กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

3.3 ประสำนงำน฿นระดับกลุมกับหนวยงำนรำชกำร อกชน ละประชำชนทัไวเปพืไอ
ขอควำมชวยหลือละรวมมือ฿นกำรปฏิบัติงำนละลกปลีไยนควำมรูຌ ควำมชีไยวชำญทีไป็นประยชน์ตอกำร
ท ำงำนของหนวยงำน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ตรวจสอบสภำพของครืไองมืออุปกรณ์ตำงโ  ฿หຌมีคุณภำพละหมำะกกำร

น ำเป฿ชຌงำนอยูสมอ  รวมทัๅงสนับสนุนงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌองกับกำร฿หຌบริกำรทำงสำธำรณสุข พืไอ฿หຌกำร
บริกำรดังกลำวป็นเปอยำงรำบรืไน 



 
4.2 สนับสนุนกำรถำยทอดควำมรูຌทำงวิชำกำรหรือทคนลยีกบุคคลภำย฿น

หนวยงำนพืไอป็นควำมรูຌละ฿หຌสำมำรถด ำนินงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ 
4.3 ฿ห ຌบริกำรทำงวิชำกำร ช น กำรจัดท ำอกสำร ต ำรำ คู ม ือ  อกสำรสื ไอ 

ผยพร฿นรูปบบตำง โ  พืไอกำรรียนรูຌละควำมขຌำ฿จ฿นระดับตำง โ ฿นงำนดຌำนสำธำรณสุข  
4.4 รวมปฏิบัติกำร฿นกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรละองค์กรพืไอ฿หຌป็นบุคลำกร

ทีไมีควำมช ำนำญ  ละปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 
4.5 นิทศงำนดຌำนสำธำรณสุข฿หຌกอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมูบຌำน พืไอ฿หຌ

สำมำรถปฏิบัติงำน฿นพืๅนทีไเดຌอยำงถูกตຌองละมีประสิทธิภำพ 
4.6 อบรม ฿หຌควำมรูຌ สงสริม ผยพรดຌำนสำธำรณสุข กำรควบคุมรค กำรสุขำภิบำล 

กำรสริมสรຌำงภูมิคุຌมกันรคละกำรสงสริมสุขภำพดຌำนตำงโ กประชำชน ครู นักรียนพืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌ
ทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำงโทีไป็นประยชน์ ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติเดຌอยำงถูกตຌอง 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
สำธำรณสุขศำสตร์  สำธำรณสุขชุมชน กำรพยำบำล สุขศึกษำ วิทยำศำสตร์กำรพทย์ดຌำนสำธำรณสุขศำสตร์
ละอนำมัย วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์กำรพทย์ วิทยำศำสตร์นຌนวิทยำศำสตร์สุขำภิบำล วิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข วิทยำศำสตร์อนำมัยละสิไงวดลຌอม วิทยำศำสตร์สุขภำพ วิทยำศำสตร์สิไงวดลຌอม วชศำสตร์กำร
กีฬำ วิศวกรรมศำสตร์  วิศวกรรมศำสตร์นຌนทำงหรือสำขำวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม พยำบำล 
ชีววิทยำ จุลชีววิทยำ กีฎวิทยำ ทคนิคกำรพทย์ วชศำสตร์กำรกีฬำ วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ พทยศำสตร์ 
ทันตพทย์ศำสตร์ ภสัชศำสตร์ จิตวิทยำ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌ
ป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
สำธำรณสุขศำสตร์ สำธำรณสุขชุมชน กำรพยำบำล สุขศึกษำ วิทยำศำสตร์กำรพทย์ดຌำนสำธำรณสุขศำสตร์
ละอนำมัย วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์กำรพทย์ วิทยำศำสตร์นຌนวิทยำศำสตร์สุขำภิบำล วิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข วิทยำศำสตร์อนำมัยละสิไงวดลຌอม วิทยำศำสตร์สุขภำพ วิทยำศำสตร์สิไงวดลຌอม วชศำสตร์กำร
กีฬำ วิศวกรรมศำสตร์  วิศวกรรมศำสตร์นຌนทำงหรือสำขำวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม พยำบำล 
ชีววิทยำ จุลชีววิทยำ กีฎวิทยำ ทคนิคกำรพทย์ วชศำสตร์กำรกีฬำ วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ พทยศำสตร์ 
ทันตพทย์ศำสตร์ ภสัชศำสตร์ จิตวิทยำ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌ
ป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
สำธำรณสุขศำสตร์ สำธำรณสุขชุมชน กำรพยำบำล สุขศึกษำ วิทยำศำสตร์กำรพทย์ดຌำนสำธำรณสุขศำสตร์
ละอนำมัย วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์กำรพทย์ วิทยำศำสตร์ นຌนวิทยำศำสตร์สุขำภิบำล วิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข วิทยำศำสตร์อนำมัยละสิไงวดลຌอม วิทยำศำสตร์สุขภำพ วิทยำศำสตร์สิไงวดลຌอม วชศำสตร์กำร
กีฬำ วิศวกรรมศำสตร์  วิศวกรรมศำสตร์นຌนทำงหรือสำขำวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม พยำบำล 
ชีววิทยำ จุลชีววิทยำ กีฎวิทยำ ทคนิคกำรพทย์ วชศำสตร์กำรกีฬำ วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ พทยศำสตร์ 
ทันตพทย์ศำสตร์ ภสัชศำสตร์ จิตวิทยำ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌ
ป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 

 

 



 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ แ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ แ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ แ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ แ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ แ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ แ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ แ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ แ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ แ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 1 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรสำธำรณสุข 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรสำธำรณสุข 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 
  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  ละปฏิบัติงำน
อืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย รวบรวมขຌอมูล  รืไองทีไยำกละมีควำมซับซຌอน

ตຌองอำศัยควำมรูຌทำงวิชำกำรดຌำนสำธำรณสุข ชน กำรสงสริมสุขภำพ กำรฝ้ำระวังรค กำรควบคุม
ป้องกันรคละภัยสุขภำพ ละกำรฟื้นฟูสุขภำพ รวมทัๅง กำรดูลรักษำพยำบำล กำรจัดบริกำรสุขภำ พ 
กำรสุขศึกษำละพฤติกรรมสุขภำพ กำรสุขำภิบำล อนำมัยสิไงวดลຌอม พัฒนำระบบกลเกละกำรบังคับ฿ชຌ
กฎหมำยสำธำรณสุข พืไอชวย฿นกำรสริมสรຌำงระบบกำรสำธำรณสุขทีไดี  

1.2 วิครำะห์ปัญหำทีไกิดขึๅน฿นกำรปฏิบัติงำนละกຌปัญหำทีไกิดขึๅน ฿หຌกำรด ำนินงำน
ป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด รวมทัๅงวิครำะห์รำยงำนกีไยวกับกำรด ำนินงำน หรือรำยงำนกำรรวบรวมขຌอมูลทำง
วิชำกำรดຌำนสำธำรณสุขละสนอนะ พืไอประกอบกำรจัดท ำมำตรฐำน฿หຌประชำชนเดຌรับกำรบริกำรทำงสำธำรณสุข
ทีไมีประสิทธิภำพ 

1.3 ก ำกับ ดูล กำรประมินผลกำรด ำนินงำน฿นครงกำรตำง โ  พืไอ฿หຌทรำบผลกำร
ด ำนินงำนละน ำมำปรับปรุงระบบงำน฿หຌมีประสิทธิภำพละป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด  

1.4 ก ำกับดูลกำรพัฒนำนืๅอหำ องค์ควำมรูຌ  คุณภำพมำตรฐำนกีไยวกับงำน           
ดຌำนสำธำรณสุข ละระบบบริกำรสุขภำพ ดยบูรณำกำรบบองค์รวมวำดຌวยกำรคุຌมครองละสงสริมภูมิ
ปัญญำ  กีไยวกับงำนดຌำนสำธำรณสุขละระบบบริกำรสุขภำพ ละจัดท ำคูมือ นวทำงปฏิบัติ อกสำรวิชำกำร 
สืไอสุขศึกษำ ประชำสัมพันธ์ พืไอ฿หຌประชำชน มีควำมรูຌ สำมำรถป้องกันตนองจำกรคละภัยสุขภำพ  

1.5 ก ำกับดูลกำรปฏิบัติกำร฿นกำรสงสริมสุขภำพ อนำมัยสิไงวดลຌอม กำรควบคุม
ป้องกันรค ละภัยสุขภำพ กำรฝ้ำระวังรค รักษำบืๅองตຌน ละติดตำมฟ้ืนฟูสุขภำพ฿นชุมชน ดูล บ ำรุงรักษำ
ครืไองมือละอุปกรณ์ทีไพรຌอม฿ชຌงำน พืไอพัฒนำระบบบริกำรสำธำรณสุขอยำงมีประสิทธิภำพละทัไวถึง 

1.6 วิครำะห์ขຌอมูลทีไซับซຌอนทีไกีไยวขຌองกับงำนดຌำนสำธำรณสุข ชน ขຌอมูลของผูຌปຆวย 
กลุมสีไยง บุคลำกรทำงดຌำนบริกำรสุขภำพ ประชำกร สถำนะสุขภำพ  ระบำดวิทยำ สิไงวดลຌอมทีไอืๅอตอสุขภำพ                
สถำนประกอบกำรทัๅงภำครัฐละอกชน องค์กรภำคีครือขำย พืไอน ำเป฿ชຌ฿นกำรวิครำะห์฿นกำรปรับปรุงระบบงำน
สำธำรณสุข฿หຌมีประสิทธิภำพสูงขึๅน 
 
 



 
1.7 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ บริกำรคัดกรอง ตรวจ  วินิจฉัยรักษำบืๅองตຌน สอบสวน

สืบสวนรค ติดตำมผูຌปຆวย ผูຌสัมผัส พืไอกำรฝ้ำระวัง ควบคุมป้องกันรคละภัยสุขภำพ รวมทัๅงสงสริมสุขภำพ 
ละฟ้ืนฟูสุขภำพ พืไอ฿หຌประชำชนมีสุขภำพทีไดี 

1.8 ประมินสิไงวดลຌอมกำรท ำงำน ประมินสถำนประกอบกำรทำงดຌำนอนำมัย
สิไงวดลຌอม พืไอกำรป้องกันควบคุมรคละภัยสุขภำพอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.9 ปฏิบัติงำนสงสริม ควบคุม ก ำกับ พัฒนำ มำตรฐำน รวมก ำหนดนวทำงกำร
บังคับ฿ชຌกฎหมำยกีไยวกับกำรพทย์ละสำธำรณสุข ละกฎหมำยอืไนทีไกีไยวขຌอง พืไอกำรคุຌมครองผูຌบริภค
ดຌำนบริกำรละผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำน
ระดับส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำบืๅองตຌน

กสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌบริกำรทำงสำธำรณสุขทีไตนรับผิดชอบ  รวบรวมขຌอมูล บันทึกขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง

พืไอสนับสนุน กำรพัฒนำกำร฿หຌบริกำรทำงสำธำรณสุข พืไอสริมสรຌำงสุขลักษณะทีไดีของประชำชน 
4.2 ด ำนินกำร  ถำยทอดควำมรูຌทำงวิชำกำรหรือทคนลยีกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ ละ

บุคคลภำย฿นหนวยงำน พืไอป็นควำมรูຌละ฿หຌสำมำรถด ำนินงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ 
4.3 ด ำนินกำรจัดท ำอกสำร ต ำรำ คูมือ อกสำรสืไอผยพร฿นรูปบบตำง โ พืไอ

กำรรียนรู ຌละควำมขຌำ฿จ฿นระดับตำง โ รวมทั ๅงกำรพัฒนำครื ไองมืออุปกรณ์ วิธ ีกำร หรือประยุกต์
ทคนลยีตำงโ มำ฿ชຌ฿นดຌำนสำธำรณสุข 

4.4 ปฏิบัติกำร฿นกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรละองค์กร  พืไอ฿หຌป็นบุคลำกรทีไ
มีควำมช ำนำญละปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ   

4.5 นิทศงำนดຌำนสำธำรณสุขระดับต ำบล พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำน฿นพืๅนทีไเดຌอยำง
ถูกตຌองละมีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรสำธำรณสุขหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี 
ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี  ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรสำธำรณสุข        
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรสำธำรณสุข  
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรสำธำรณสุข หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ โ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ โ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ โ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ โ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ โ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 2 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 

 

 
 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรสำธำรณสุข 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์  ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำร           
ดຌำนวิชำกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย  หรือ 

    ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำร ดຌำนวิชำกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือ
กຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 วำงนวทำงศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์  วิจัย รวบรวมขຌอมูล รืไองทีไยำกละมี

ควำมซับซຌอนตຌองอำศัยควำมรูຌทำงวิชำกำรดຌำนสำธำรณสุข หรือประสบกำรณ์สูง ชน กำรสงสริมสุขภำพ กำร
ฝ้ำระวังรค กำรควบคุมป้องกันรคละภัยสุขภำพ ละกำรฟื้นฟูสุขภำพ รวมทัๅ งกำรดูลรักษำพยำบำล 
กำรจัดบริกำรสุขภำพ กำรสุขศึกษำละพฤติกรรมสุขภำพ กำรสุขำภิบำล อนำมัยสิไงวดลຌอม พัฒนำ
ระบบกลเกละกำรบังคับ฿ชຌกฎหมำยสำธำรณสุข พืไอสริมสรຌำงระบบกำรสำธำรณสุขทีไดี  

1.2 วิครำะห์ปัญหำทีไกิดขึๅน฿นกำรปฏิบัติงำนละกຌปัญหำทีไกิดขึๅน ฿หຌกำรด ำนินงำน
ป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด รวมทัๅงวิครำะห์รำยงำนกีไยวกับกำรด ำนินงำน  หรือรำยงำนกำรรวบรวมขຌอมูล
ทำงวิชำกำรดຌำนสำธำรณสุข กำรสงสริมสุขภำพ กำรควบคุมรค กำรสุขำภิบำล กำรสริมสรຌำงภูมิคุຌมกันรค กำร
สงสริมสุขภำพดຌำนตำงโ ฿หຌมีประสิทธิภำพสูงขึๅนละสนอนะ พืไอวำงนวทำง฿นกำรจัดท ำมำตรฐำนงำนดຌำน
สำธำรณสุข ฿นกำรปรับปรุงระบบงำนสำธำรณสุข฿หຌมีประสิทธิภำพสูงขึๅน฿นระดับส ำนัก 

1.3 วำงนวทำงกำรประมินผลกำรด ำนินงำน฿นครงกำรตำง โ พืไอ฿หຌทรำบผลกำร
ด ำนินงำนละน ำมำปรับปรุงระบบงำน฿หຌมีประสิทธิภำพละป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด฿นระดับส ำนัก 

1.4 วำงนวทำงกำรพัฒนำนืๅอหำ  องค์ควำมรูຌ  คุณภำพมำตรฐำนกีไยวกับงำนดຌำน
สำธำรณสุข  ละระบบบริกำรสุขภำพ ดยบูรณำกำรบบองค์รวมวำดຌวยกำรคุຌมครอง ละสงสริมภูมิปัญญำ 
กีไยวกับงำนดຌำนสำธำรณสุขละระบบบริกำรสุขภำพ ละจัดท ำคูมือ นวทำงปฏิบัติ  อกสำรวิชำกำร สืไอสุข
ศึกษำ ประชำสัมพันธ์  พืไอ฿หຌประชำชนมีควำมรูຌ สำมำรถป้องกันตนองจำกรคละภัยสุขภำพ 

1.5 ตรวจสอบกำรด ำนินงำนดຌำนสำธำรณสุข  พืไอประกอบกำรวำงมำตรกำรละ
มำตรฐำนงำนดຌำนสำธำรณสุข  ฿นกำรปรับปรุงระบบงำนสำธำรณสุข฿หຌมีประสิทธิภำพสูงขึๅน 
 
 
 



 
1.6 พัฒนำขຌอม ูลที ไกี ไย วข ຌองกับงำนด ຌำนสำธำรณสุข ช น  ข ຌอมูลของผู ຌป ຆวย        

กลุมสีไยง บุคลำกรทำงดຌำนบริกำรสุขภำพ ประชำกร สถำนะสุขภำพ ระบำดวิทยำ สิไงวดลຌอมทีไอืๅอตอ
สุขภำพ สถำนประกอบกำรทัๅงภำครัฐละอกชน องค์กรภำคีครือขำยพืไอน ำเป฿ชຌ฿นกำรวิครำะห์฿นกำร
ปรับปรุงระบบงำนสำธำรณสุข฿หຌมีประสิทธิภำพสูงขึๅน 

1.7 ก ำกับ ดูล ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ กำรวินิจฉัย ตรวจรักษำ สอบสวนสืบสวนรค 
ติดตำมผูຌปຆวย ผูຌสัมผัส พืไอกำรฝ้ำระวัง  ควบคุมป้องกันรคละภัยสุขภำพ รวมทัๅงสงสริมสุขภำพละฟ้ืนฟู
สุขภำพ พืไอ฿หຌประชำชนมีสุขภำพทีไดี 

1.8 ก ำกับ ดูล ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ กำรประมินสิไงวดลຌอมกำรท ำงำน  ประมิน
สถำนประกอบกำรทำงดຌำนอนำมัยสิไงวดลຌอม พืไอกำรป้องกันควบคุมรคละภัยสุขภำพอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.9 วำงระบบละก ำหนดนวทำงกำรสงสริม ควบคุม ก ำกับ พัฒนำ มำตรฐำน 
ละกำรบังคับ฿ชຌกฎหมำยกีไยวกับกำรพทย์ละสำธำรณสุข ละกฎหมำยอืไนทีไกีไยวขຌอง พืไอกำรคุຌมครอง
ผูຌบริภคดຌำนบริกำรละผลิตภัณฑ์สุขภำพ  

1.10 ก ำกับ ติดตำม ละตรวจสอบกำรศึกษำ วิครำะห์ ละวิจัยขຌอมูลตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองดຌำนสำธำรณสุขละสงสริมสุขภำพ พืไอก ำหนดนยบำย ผนงำน ละนวทำงกำรด ำนินงำนดຌำน
สำธำรณสุข ดຌำนสงสริมสุขภำพละสุขำภิบำล 

1.11 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง฿นกำรศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ ส ำรวจ ละสรุป
ขຌอมูลทำงสถิติละวิชำกำรกีไยวกับงำนดຌำนสำธำรณสุขละสงสริมสุขภำพ  ชน กำรสงสริมสุขภำพ กำรฝ้ำ
ระวังรค กำรควบคุมป้องกันรคละภัยสุขภำพละกำรฟ้ืนฟูสุขภำพ รวมทัๅงกำรประมินผลกำรปฏิบัติงำนตำม
ครงกำรฉพำะรืไอง กำรจัดบริกำรสุขภำพ กำรสุขศึกษำละพฤติกรรมสุขภำพ กำรสุขำภิบำล อนำมัย
สิไงวดลຌอม ระบบกลเกละกำรบังคับ฿ชຌกฎหมำยสำธำรณสุขพืไอสรຌำงหรือพัฒนำระบบสงสริมสุขภำพละ
ระบบกำรสำธำรณสุขทีไดี รวมถึงก ำหนดนวทำง฿นกำรศึกษำ วิครำะห์ละพัฒนำนืๅอหำ องค์ควำมรูຌ คุณภำพ
มำตรฐำนกีไยวกับงำนสำธำรณสุขละสงสริมสุขภำพ งำนสำธำรณสุขละระบบบริกำรสุขภำพ รวมถึงกลวิธี฿น
กำรปฏิบัติงำนกีไยวกับดຌำนสำธำรณสุขละสงสริมสุขภำพ ชน กำรบริกำรอนำมัยมละดใก กำรวำงผน
ครอบครัว กำรสงสริมภำวะภชนำกำร ป็นตຌน พืไอ฿หຌประชำชนมีควำมรูຌละสำมำรถป้องกันตนองจำกรค 

1.12 ควบคุมดูลกำรจัดหำละจัดสรรวชภัณฑ์ ครืไองมือ อุปกรณ์กำรพทย์ พืไอ฿หຌ
กิดควำมพรຌอมละควำมรำบรืไน฿นกำรด ำนินงำนสงสริมสุขภำพ฿นพืๅนทีไ ละก ำหนดนวทำง฿นกำร
ประมินผลกระทบทำงสุขภำพของประชำชนละประมินสถำนประกอบกำร สถำนบริกำรสำธำรณะหรือ
สถำนทีไสำธำรณะทำงดຌำนอนำมัยสิไงวดลຌอม รวมถึงกำรประมินกิจกรรมพืไอควำมสะอำด กำรสุขำภิบำล ชน 
กำรรักษำควำมสะอำดของชุมชนกำรกใบขยะของชุมชน กำรจัดสุขำภิบำล฿นรงรียนหรือทีไอยูอำศัย ป็นตຌน 
พืไอกำรป้องกันควบคุมรคละภัยสุขภำพอยำงมีประสิทธิภำพ ละกຌเขปัญหำหรือหตุร ำคำญทีไกระทบตอ
ประชำชน฿นพืๅนทีไ 

1.13 ก ำกับละก ำหนดนวทำง฿นกำรควบคุมดูลกำรฝ้ำระวังละดูลสุขภำพสัตว์  
รวมถึงตรวจสอบกำร฿หຌบริกำรของรงฆำสัตว์ตำมทีไกฎหมำยระบุเวຌ พืไอควบคุมกำรระบำดของรคติดตอจำก
สัตว์ละ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำงถูกตຌองมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.14 ประสำนงำนกับครือขำยภำคี ชน สสส. สสจ. สสอ., สอ. อสม. หรือ สปสช. ป็น
ตຌน พืไอสงสริม฿หຌกิดกำรมีสวนรวม฿นกำรดูลรักษำสุขภำพของประชำชน฿นพืๅนทีไ 

1.15 สนอนะนวทำง฿หม฿นกำรปรับปรุงกำรด ำนินงำน หรือสนอรวบรวมขຌอมูล
ละศึกษำดຌำนวิชำกำรจัดกำรงำนคลังละกำรงิน฿นประดในตำงโ พืไอปรับปรุงกำรด ำนินงำน฿หຌหมำะสมกับ
สภำวกำรณ์ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนซึไงรับผิดชอบ 
 



 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือ

กอง มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์
ทีไก ำหนด    

2.2 วำงผนงำนกำรด ำนินงำนดຌำนสำธำรณสุข กำรสุขำภิบำลละสิไงวดลຌอม พืไอ
สนอผูຌบริหำร฿นกำรก ำหนดนยบำย 

2.3 กຌเขปัญหำละติดตำมผลกำรวำงผนปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภำพ฿นกำร
ปฏิบัติงำน 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงโพืไอป็น

ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
3.3 ประสำนงำน฿นระดับหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเปพืไอขอควำม

ชวยหลือละรวมมือ฿นกำรด ำนินกำรละลกปลีไยนควำมรูຌ  ควำมชีไยวชำญทีไป็นประยชน์ตอหนวยงำน             
4. ดຌานการบริการ 

4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ปัญหำส ำคัญทำงสำธำรณสุข กำรควบคุมรค  กำร
สุขำภิบำล กำรสริมสรຌำงภูมิคุຌมกันรคละกำรสงสริมสุขภำพดຌำนตำงโ  กประชำชน ครู นักรียน ละ
ผูຌประกอบกำรตำง โ พืไอสนับสนุนกำรพัฒนำกำร฿หຌบริกำรสำธำรณสุขตอเป ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติเดຌอยำง
ถูกตຌอง ตลอดจนจัดท ำรำยงำนสนอตอผูຌบังคับบัญชำ 

4.2 ฿หຌค ำปรึกษำละอ ำนวยกำร ฿นกำรถำยทอดควำมรูຌ฿นงำนดຌำนวิชำกำรละกำร
ปฏิบัติกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ ละบุคลำกรดຌำนสำธำรณสุขภำย฿นหนวยงำน พืไอป็นควำมรูຌละ฿หຌสำมำรถ
ด ำนินงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ 

4.3 ก ำกับ ดูล฿นกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร ละองค์กรพืไอ฿หຌป็นบุคลำกรทีไ
มีควำมช ำนำญละปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ   

4.4 นิทศงำนดຌำนสำธำรณสุข  พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำน฿นพืๅนทีไเดຌอยำงถูกตຌองละ
มีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรสำธำรณสุขหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดมำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี 
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำน
ดຌำนวิชำกำรสำธำรณสุข หรอืงำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

 

 

 



 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ ใ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ ใ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ โ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ ใ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ ใ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย3 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 3 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 3 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรสำธำรณสุข 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

   ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน  ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรดຌำนวิชำกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติ งำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือ
กຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำร ซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ควบคุมกำรศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์  วิจัย รวบรวมขຌอมูล รืไองทีไยำ กละมี

ควำมซับซຌอน ตຌองอำศัยควำมรูຌทำงวิชำกำรดຌำนสำธำรณสุข หรือประสบกำรณ์สูง ชน กำรสงสริมสุขภำพ 
กำรฝ้ำระวังรค กำรควบคุมป้องกันรคละภัยสุขภำพ ละกำรฟ้ืนฟูสุขภำพ รวมทัๅงกำรดูลรักษำพยำบำล 
กำรจัดบริกำรสุขภำพ กำรสุขศึกษำละพฤติกรรมสุขภำพ กำรสุขำภิบำล อนำมัยสิไงวดลຌอม พัฒนำ
ระบบกลเกละกำรบังคับ฿ชຌกฎหมำยสำธำรณสุข ละมีกำรคຌนควຌำอຌำงอิงหรือ฿ชຌขຌอมูลจำกภำยนอก   
พืไอก ำหนดทิศทำง฿นภำพกวຌำงของงำนดຌำนสำธำรณสุข 

1.2 วิครำะห์ปัญหำทีไกิดขึๅน฿นกำรปฏิบัติงำนละกຌปัญหำทีไกิดขึๅน ฿หຌกำรด ำนินงำน
ป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด รวมทัๅงวิครำะห์รำยงำนกีไยวกับกำรด ำนินงำน หรือรำยงำนกำรรวบรวมขຌอมูลทำง
วิชำกำรดຌำนสำธำรณสุข ละสนอนะพืไอก ำหนดนวทำงมำตรฐำนงำนดຌำนสำธำรณสุข  ฿นกำรปรับปรุง
ระบบงำนสำธำรณสุข฿หຌมีประสิทธิภำพสูงขึๅน  

1.3 ก ำหนดนวทำงกำรประมินผลกำรด ำนินงำน฿นครงกำรตำง โ  พืไอ฿หຌทรำบผล
กำรด ำนินงำนละน ำมำปรับปรุงระบบงำน฿หຌมีประสิทธิภำพละป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 

1.4 ก ำหนดนวทำงกำรพัฒนำนืๅอหำ องค์ควำมรูຌ คุณภำพมำตรฐำนกีไยวกับงำน
ดຌำนสำธำรณสุข ละระบบบริกำรสุขภำพ ดยบูรณำกำรบบองค์รวมวำดຌวยกำรคุຌมครองละสงสริมภูมิ
ปัญญำ กีไยวกับงำนดຌำนสำธำรณสุขละระบบบริกำรสุขภำพ ละจัดท ำคูมือ นวทำงปฏิบัติ อกสำร
วิชำกำร  สืไอสุขศึกษำ ประชำสัมพันธ์พืไอ฿หຌประชำชน มีควำมรูຌ สำมำรถ ป้องกันตนองจำกรคละภัย
สุขภำพ 

1.5 ประมินละวิครำะห์งำนดຌำนสำธำรณสุข  พืไอประกอบกำรวำงมำตรกำรละ
มำตรฐำนงำนดຌำนสำธำรณสุข  ฿นกำรปรับปรุงระบบงำนสำธำรณสุข฿หຌมีประสิทธิภำพสูงขึๅน 
 
 



 
1.6 วำงระบบขຌอมูลที ไกี ไยวขຌองกับงำนดຌำนสำธำรณสุข ชน ขຌอมูลของผู ຌปຆวย   

กลุมสีไยง  บุคลำกรทำงดຌำนบริกำรสุขภำพ ประชำกร  สถำนะสุขภำพ ระบำดวิทยำ สิไงวดลຌอมทีไอืๅอตอ
สุขภำพ สถำนประกอบกำรทัๅงภำครัฐละอกชน องค์กรภำคีครือขำย พืไอน ำเป฿ชຌ฿นกำรวิครำะห์฿นกำร
ปรับปรุงระบบงำนสำธำรณสุข฿หຌมีประสิทธิภำพสูงขึๅน  

1.7 วำงนวทำงกำรวินิจฉัย ตรวจรักษำ  สอบสวนสืบสวนรค ติดตำมผูຌปຆวย ผูຌสัมผัส 
พืไอกำรฝ้ำระวัง ควบคุมป้องกันรคละภัยสุขภำพ  รวมทัๅงสงสริมสุขภำพ ละฟ้ืนฟูสุขภำพ พืไอ฿หຌประชำชนมี
สุขภำพทีได ี

1.8 ฿หຌค ำปรึกษำละสนอควำมหในกีไยวกับระบบละนวทำงกำรสงสริม ควบคุม 
ก ำกับ พัฒนำ มำตรฐำน ละพัฒนำกลเกกำรบังคับ฿ชຌกฎหมำยกีไยวกับกำรพทย์ละสำธำรณสุข ละกฎหมำย
อืไนทีไกีไยวขຌองทีไตຌองอำศัยควำมรูຌทำงวิชำกำร ละประสบกำรณ์สูง พืไ อกำรคุຌมครองผูຌบริภคดຌำนบริกำรละ
ผลิตภัณฑ์สุขภำพ  

1.9 บริหำรงำน฿นฐำนะผูຌชีไยวชำญ หรือทียบทำ ซึไงมีหนຌำทีไละรับผิดชอบ฿นกำร
ควบคุมละบริหำรงำนทุกดຌำนของงำนสำธำรณสุขละสงสริมสุขภำพทีไรับผิดชอบ  พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของ
หนวยงำนป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละตอบสนองกับนยบำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.10 ก ำหนดผลสัมฤทธิ์ทัๅงดຌำนผลผลิต ละผลลัพธ์ทีไจะเดຌจำกกำรด ำนินงำนดຌำน
สำธำรณสุขละสงสริมสุขภำพพืไอป็นนวทำงกำรด ำนินงำนของหนวยงำน฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงตรง
ตำมวัตถุประสงค์อยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.11 ฿หຌค ำปรึกษำละก ำหนดนวทำงกำรด ำนินงำนหรือจัดท ำรำยงำนกำรรวบรวม
ขຌอมูลทำงวิชำกำรดຌำนสำธำรณสุขละสงสริมสุขภำพ พืไอวำงนวทำง฿นกำรปรับปรุงหรือจัดท ำมำตรฐำนงำน
ดຌำนสำธำรณสุข กำรควบคุมรค กำรสุขำภิบำล กำรสริมสรຌำงภูมิคุຌมกันรคละกำรสงสริมสุขภำพดຌำนตำงโ 
฿หຌมีประสิทธิภำพสูงขึๅน 

1.12 ประยุกต์฿ชຌนวทำงปฏิบัติทีไเดຌรับกำรยอมรับ฿นระดับสำกล (Best Practices) ฿น
กำรก ำหนดกลเก กระบวนกำร หรือมำตรกำรกำรปฏิบัติงำนดຌำนสำธำรณสุขละสงสริมสุขภำพ พืไอมำปรับ฿ชຌ
฿นกำรพัฒนำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไรับผิดชอบ 

1.13 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ละวำงระบบขຌอมูลทำงสถิติละวิชำกำรกีไยวกับ
งำนดຌำนสำธำรณสุขละสงสริมสุขภำพ ชน กำรสงสริมสุขภำพ กำรฝ้ำระวังรค กำรควบคุมป้องกันรคละ
ภัยสุขภำพละกำรฟ้ืนฟูสุขภำพ รวมทัๅงกำรประมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมครงกำรฉพำะรืไองกำรจัดบริกำร
สุขภำพ กำรสุขศึกษำละพฤติกรรมสุขภำพ กำรสุขำภิบำล อนำมัยสิไงวดลຌอม ระบบกลเกละกำรบังคับ฿ชຌ
กฎหมำยสำธำรณสุข พืไอสรຌำงหรือพัฒนำระบบสงสริมสุขภำพละระบบกำรสำธำรณสุขทีไดี 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 ผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชื ไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน 

ครงกำร฿นระดับกลยุทธ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน มอบหมำยงำนกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน
ติดตำม ประมินผล พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด  

2.2 วำงผน฿หຌค ำปรึกษำนะน ำงำนกำรด ำนินงำนดຌำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอม
พืไอสนอผูຌบริหำร฿นกำรก ำหนดนยบำย 

 

 

 



 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโกับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ   
3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับกอง หรือส ำนักรวมทัๅงทีไประชุม

ทัๅง฿นละตำงประทศ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน  

4. ดຌานการบริการ 
4.1 สนับสน ุนกำร฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ผยพรควำมรู ຌด ຌำนสำธำรณสุขก

ประชำชน  ละผูຌประกอบกำรตำง โ  พืไอ฿หຌมีควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง฿นระบบกำรจัดกำรดຌำนสำธำรณสุข  
4.2 ป็นทีไปรึกษำละ฿หຌค ำนะน ำป็นวิทยำกรอบรม  ฿หຌค ำนะน ำ  ปรึกษำ  ฿นงำน

ดຌำนวิชำกำรละกำรปฏิบัติกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ  ละบุคลำกรดຌำนสำธำรณสุข  ภำย฿นละภำยนอก
หนวยงำน พืไอป็นควำมรูຌละ฿หຌสำมำรถด ำนินงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ 

4.3 วำงนวทำง  ฿นกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรละองค์กร  พืไอ฿หຌป็นบุคลำกรทีไ
มีควำมช ำนำญ  ละปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ   

4.4 นิทศงำนดຌำนสำธำรณสุข  พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำน฿นพืๅนทีไเดຌอยำงถูกตຌองละมี
ประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรสำธำรณสุข  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ         

ละปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรสำธำรณสุขหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดมำลຌว
เมนຌอยกวำ โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด       
ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรสำธำรณสุข หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ไ   
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ ใ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ ใ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ โ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ ใ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ ใ 

 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย3 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4  
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4   

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดบั 4 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 4 

 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     พยำบำลวิชำชีพ 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนกำรพยำบำล ซึไงมีลักษณะงำนทีไตຌองปฏิบัติดย
เดຌรับ฿บอนุญำตประกอบรคศิลปะสำขำวิชำกำรพยำบำล หรือสำขำกำรพยำบำลละกำรผดุงครรภ์ชัๅนหนึไง  
ปฏิบัติงำนสงสริมละพัฒนำบริกำรกำรพยำบำล ละปฏิบัติงำนตรวจวินิจฉัยละบ ำบัดรักษำภำย฿ตຌกำร
ควบคุมของพทย์ ดยท ำหนຌำทีไป็นผูຌ฿หຌบริกำร วำงผนงำน ประสำนงำน ประมินผลละบันทึกผลกำร฿หຌกำร
พยำบำล ศึกษำ วิครำะห์ คิดคຌน พัฒนำกำรพยำบำลละควบคุมกำรพยำบำล฿หຌป็นเปอยำงมีคุณภำพละอยู
฿นมำตรฐำน สงสริมละพัฒนำควำมรูຌควำมสำมำรถทำงกำรพยำบำล฿หຌกับจຌำหนຌำทีไทีไกีไยวขຌองกับงำน
พยำบำล จัดสถำนทีไละตรียมอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นกำรรักษำพยำบำล ชวยพทย์฿นกำรตรวจวินิจฉัยละ
บ ำบัดรักษำ จัดตรียมละสงครืไองมือ฿นกำรผำตัด ชวยพทย์฿นกำร฿ชຌยำระงับควำมรูຌสึก หรือ฿ชຌครืไองมือ
พิศษบำงประภท พืไอกำรวินิจฉัยละบ ำบัดรักษำรค ตลอดจนปฏิบัติงำนกำรวำงผนครอบครัว             
ละกำรผดุงครรภ์ กำรสงสริมสุขภำพละป้องกันรคชิงรุกละชิงรับ  กำรฟ้ืนฟูสภำพผูຌปຆวยละปฏิบัติ
หนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   พยำบำลวิชำชีพ    ระดับปฏิบัติกำร 
   พยำบำลวิชำชีพ    ระดับช ำนำญกำร 
   พยำบำลวิชำชีพ    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   พยำบำลวิชำชีพ    ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    พยำบำลวิชำชีพ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   พยำบำลวิชำชีพ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

    ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนพยำบำลวิชำชีพ ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย    
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ    
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติกำรพยำบำลขัๅนพืๅนฐำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพ ฿นกำร฿หຌกำรพยำบำลก

ผูຌ฿ชຌบริกำร พืไอ฿หຌเดຌรับกำรดูลทีไถูกตຌองหมำะสมละปลอดภัย 

1.2 คัดกรอง ประมินภำวะสุขภำพ วิครำะห์ปัญหำ วินิจฉัยปัญหำ ภำวะสีไยง พืไอ฿หຌ
กำรชวยหลือทำงนิติวิทยำศำสตร์ กำรพยำบำลเดຌอยำงถูกตຌองหมำะสมทันสถำนกำรณ์ละทันวลำ 

1.3 บันทึก รวบรวม ศึกษำวิครำะห์ขຌอมูลดຌำนกำรพยำบำลบืๅองตຌน  พืไอพัฒนำกำร
ดูลผูຌปຆวย ฿หຌกิดควำมปลอดภัย สุขสบำย ละมีประสิทธิภำพ 

1.4 สงสริม ป้องกัน ดูลรักษำ ฟื้นฟูสุขภำพประชำชน หรือกำรบริกำรอืไนโ ทำงดຌำน
สุขภำพพืไอสุขภำพทีไดีของประชำชน 

1.5 กำร฿ชຌครืไองมือพิศษชวยผูຌปຆวย฿นกรณีมีอุบัติหตุขัดขຌอง฿นระบบหำย฿จ ฿หຌยำ
ระงับควำมรูຌสึกละควบคุมอำกำรผูຌปຆวยระหวำง฿หຌยำ กำรควบคุมดูลอำกำรละ฿หຌกำรพยำบำลดังกลำว 
จัดตรียมผูຌปຆวยละสงครืไองมือ฿นกำรผำตัด ปฏิบัติกำรผดุงครรภ์ละ฿หຌกำรชวยหลือกำรผิดปกติตำมระบบ 

1.6 ชวยพทย์฿นกำรบ ำบัดรักษำ ฿นกำร฿ชຌครืไองมือพิศษพืไอกำรตรวจวินิจฉัยละ
กำรบ ำบัดรักษำ      

1.7 ปฏิบัติงำนสงสริมสุขภำพละกำรป้องกันรค ชน กำรวำงผน นิทศกำร
ปฏิบัติงำนสงสริมสุขภำพละกำรป้องกันรคกผูຌปຆวยทีไอยูระหวำงกำรรักษำพยำบำล฿นสถำนพยำบำล     
พืไอสุขภำพทีไดีของประชำชน  

1.8 ตรวจยีไยมบຌำน รงรียน ฿หຌค ำนะน ำ ค ำปรึกษำ กำรชวยหลือทุกกลุมวัยละ
ผูຌดຌอยอกำส  ผูຌพิกำร กลุมสีไยง ผูຌผำนกำรบ ำบัดยำสพติด ผูຌทีไมีปัญหำทำงดຌำนสุขภำพกำย/จิต พืไอ฿หຌมีสุข
ภำวะทีไดีอยู฿นสังคมเดຌอยำงปกติสุข    

2. ดຌานการวางผน 
2.1 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำน

หรือครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 
2.2 จัดรียงล ำดับควำมส ำคัญของผนงำนครงกำรพืไอน ำสนอทำงลือก฿หຌก

ผูຌบังคับบัญชำ 
2.3 รวมวำงผนพัฒนำระบบขຌอมูลละสำรสนทศพืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลขำวสำรทีไถูกตຌอง

ชัดจน฿นกำรดูลสุขภำพของประชำชน 
 



 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

3.3 ฿หຌขຌอคิดหใน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำร
ด ำนินกำรรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 สอน นะน ำ ฿หຌค ำปรึกษำ บืๅองตຌนกผูຌ฿ชຌบริกำรละครอบครัว ชุมชน กีไยวกับ

กำรสงสริม ป้องกัน ดูลรักษำ ฟ้ืนฟูสมรรถภำพพืไอ฿หຌประชำชนสำมำรถดูลตนองเดຌ   
4.2 ฿หຌบริกำรขຌอมูลทำงวิชำกำร จัดกใบขຌอมูลบืๅองตຌน กีไยวกับกำรพยำบำล พืไอ฿หຌ

ประชำชนเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำง โ ทีไป็นประยชน์  สอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน 
ละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำงโ 

4.3 บริกำร฿หຌภูมิคุຌมกันรค  ตลอดจนบริกำรสงสริมสุขภำพมำรดำละทำรก ละ
กำรวำงผนครอบครัว  พืไอสงสริม฿หຌประชำชนมีสุขภำพทีไขใงรงละทรำบถึงกำรดูลตนองละบุคคลรอบ
ขຌำงอยำงถูกตຌองหมำะสม 

4.4 สอนนิ ทศ  ฝຄ กอบรมถ ำยทอดควำมรูຌ  ทคน ลยีทำงกำรพยำบำลก
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ หรือบุคคลภำยนอก พืไอ฿หຌมีควำมรูຌ฿นกำรปฏิบัติงำนอยำงมีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
กำรพยำบำล ละเดຌรับ฿บอนุญำตประกอบวิชำชีพสำขำกำรพยำบำลชัๅนหนึไง ห รือสำขำกำรพยำบำล        
ละกำรผดุงครรภ์ชัๅนหนึไง หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก .จ.ุ ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
กำรพยำบำล ละเดຌรับ฿บอนุญำตประกอบวิชำชีพสำขำกำรพยำบำลชัๅนหนึไง หรือสำขำกำรพยำบำล         
ละกำรผดุงครรภ์ชัๅนหนึไง หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ  ก .จ.ุ ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
กำรพยำบำล ละเดຌรับ฿บอนุญำตประกอบวิชำชีพสำขำกำรพยำบำลชัๅนหนึไง หรือสำขำกำรพยำบำล        
ละกำรผดุงครรภ์ชัๅนหนึไง หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ  ก .จ.ุ ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  
 
 
 
 
 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ แ  
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ แ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ แ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ แ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ แ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ แ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ แ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ แ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ แ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 1 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1  

 
 
 
 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    พยำบำลวิชำชีพ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   พยำบำลวิชำชีพ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนพยำบำลวิชำชีพ ปฏิบัติงำนทีไ
ตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนพยำบำลวิชำชีพ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ปฏิบัติกำรพยำบำลขัๅนสูงตำมมำตรฐำนวิชำชีพ ฿นกำร฿หຌกำรพยำบำลก

ผูຌ฿ชຌบริกำร พืไอ฿หຌเดຌรับกำรดูลทีไถูกตຌองหมำะสมละปลอดภัย 
1.2  คัดกรอง ประมินภำวะสุขภำพทีไซับซຌอน ละปรับปรุงบริกำรพยำบำล  รวมทัๅง

กำรปรับ฿ชຌกำรบ ำบัด ครืไองมือพิศษ ฿หຌสอดคลຌองกับภำวะของรค พืไอชวยหลือทำงนิติวิทยำศำสตร์  
ชวย฿หຌผูຌ฿ชຌบริกำรปลอดภัยจำกภำวะทีไคุกคำมเดຌอยำงทันทวงที 

1.3 บันทึก รวบรวม ศึกษำ วิครำะห์ วิจัยดຌำนกำรพยำบำล พืไอพัฒนำคุณภำพกำร
พยำบำล ฿หຌตอบสนองตอวัตถุประสงค์ละป้ำหมำยของกำรพยำบำล   

1.4 สงสริม ป้องกัน ดูลรักษำ ฟ้ืนฟูสุขภำพประชำชน หรือกำรบริกำรอืไนโ    
ทำงดຌำนสุขภำพทีไป็นปัญหำฉพำะพืๅนทีไ พืไอสุขภำพทีไดีของประชำชน 

1.5 กำร฿ชຌครืไองมือพิศษชวยผูຌปຆวย฿นกรณีมีอุบัติหตุขัดขຌอง฿นระบบหำย฿จ ฿หຌยำ
ระงับควำมรูຌสึกละควบคุมอำกำรผูຌปຆวยระหวำง฿หຌยำ กำรควบคุมดูลอำกำรละ฿หຌกำรพยำบำลดังกลำว 
จัดตรียมผูຌปຆวยละสงครืไองมือ฿นกำรผำตัด ปฏิบัติกำรผดุงครรภ์ละ฿หຌกำรชวยหลือกำรผิดปกติตำมระบบ 

1.6 ชวยพทย์฿นกำรบ ำบัดรักษำดยกำร฿ชຌครืไองมืออุปกรณ์พิศษบำงประภท฿น
กำรตรวจวินิจฉัย กำร฿หຌยำระงับควำมรูຌสึก หรือกำรควบคุมอำกำรผูຌปຆวยระหวำง฿หຌยำ พืไอบงบำภำระละ
ชวย฿หຌพทย์฿หຌกำรรักษำพยำบำลดຌวยควำมคลองตัวละรวดรใวทันทวงที 

1.7 ดูลละ฿หຌกำรพยำบำลกผูຌปຆวยหรือจัดตรียมผูຌปຆวยตำมงืไอนเขทีไจ ำป็นละ
หมำะสม พืไอตรียมผูຌปຆวย฿หຌอยู฿นสภำพทีไพรຌอมจะรับกำรรักษำ รวมถึง จัดตรียมละส งครืไองมือ฿นกำร
ผำตัด พืไอ฿หຌพทย์ท ำงำนเดຌอยำงรวดรใวมำกขึๅน 

1.8 ตรวจยีไยมบຌำน รงรียน ฿หຌค ำนะน ำ ค ำปรึกษำ กำรชวยหลือทุกกลุมวัยละ
ผูຌดຌอยอกำส  ผูຌพิกำร กลุมสีไยง ผูຌผำนกำรบ ำบัดยำสพติด ผูຌทีไมีปัญหำทำงดຌำนสุขภำพกำย/จิต พืไอ฿หຌมีสุข
ภำวะทีไดีอยู฿นสังคมเดຌอยำงปกติสุข      
 



 
1.9 ควบคุมละดูลอุปกรณ์ ครืไองมือ รวมถึงสิไงวดลຌอม฿นหຌองของผูຌปຆวยหรือ

หนวยงำนกำรพยำบำล฿หຌหมำะสม ละสะอำดถูกสุขลักษณะ พืไอ฿หຌผูຌปຆวยหรือบุคคลทีไกีไยวขຌองมีสภำพ
รำงกำยละจิต฿จทีไดี  ละปลอดภัยจำกกำรพรกระจำยของชืๅอรค 

1.10 รวมปฏิบัติงำนทำงดຌำนกำรควบคุมรคติดตอตำงโ ภำย฿นชุมชนกับจຌำหนຌำทีไทีไ
กีไยวขຌองอืไนโ พืไอ฿หຌกำรบริกำรดຌำนสุขภำพของประชำชนป็นเปอยำงทัไวถึ 

1.11 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

2. ดຌานการวางผน 
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของ

หนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำน ป็นเปตำมป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 จัดรียงล ำดับควำมส ำคัญของผนงำนครงกำร พืไอน ำสนอทำงลือก฿หຌก
ผูຌบริหำร 

2.3 ศึกษำ ละวิครำะห์ขຌอมูลสถิติ รำยงำนทำงดຌำนกำรสำธำรณสุข งำนอนำมัย ละ
กำรพยำบำล ภำย฿นชุมชนทีไรับผิดชอบ พืไอน ำขຌอมูลทีไเดຌมำวำงผน จัดท ำครงกำรพัฒนำมำตรฐำนหรือ
สงสริมกำรสำธำรณสุข งำนอนำมัย ละกำรพยำบำลภำย฿นชุมชนอันจะสงผล฿หຌประชำชนมีสุขภำพอนำมัยทีไ
ขใงรง 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน

ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

3.3 ประสำนกำรท ำงำนกับทีมสหวิชำชีพ พืไอชืไอมยงขຌอมูลดຌำนสุขภำพละกำรดูล
สุขภำพบบองค์รวม รวมถึงกำรท ำงำนกับภำครัฐละอกชนกีไยวกับสิทธิละสวัสดิกำรของประชำชนทีไพึง
เดຌรับ พืไอ฿หຌประชำชนสำมำรถขຌำถึงสิทธิดຌำนตำง โ อยำงทัไวถึง ป็นธรรม 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌบริกำรวิชำกำรพยำบำลทีไซับซຌอน ทีไสอดคลຌองกับภำวะสุขภำพของผูຌ฿ชຌบริกำร

ละวัตถุประสงค์ของหนวยงำน พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌบริกำรมีควำมรูຌ สำมำรถดูลตนองเดຌ  
4.2 สอน นิ ทศ ฝຄ กอบรม ถ ำยทอดควำมรูຌ  ทคนลยีทำงกำรพยำบำลก

ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำหรือบุคคลภำยนอก พืไอ฿หຌบุคลำกรมีควำมรูຌ ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 
4.3 พัฒนำขຌอมูล จัดท ำอกสำร คูมือ ต ำรำ สืไออกสำรผยพร พัฒนำครืไองมือ

อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์ทคนลยีขຌำมำ฿ชຌพืไอกอ฿หຌกิดกำรลกปลีไยนรียนรูຌละพัฒนำองค์กร 
4.4 สงสริมกำรประชำสัมพันธ์ รณรงค์ ละผยพรพฤติกรรมทีไถูกตຌอง฿นกำร

ป้องกันตนจำกรคติดตอตำงโ พืไอ฿หຌประชำชนมีสุขภำพอนำมัยทีไขใงรง 
 

 



 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงพยำบำลวิชำชีพ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนกำรพยำบำลวิชำชีพ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ    
6 ปี ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงพยำบำลวิชำชีพ ระดับ
ปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงพยำบำลวิชำชีพ ระดับ
ปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด  
ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรพยำบำลวิชำชีพหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ โ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ โ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดบั โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ โ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ โ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ โ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

 
 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 2 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    พยำบำลวิชำชีพ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   พยำบำลวิชำชีพ  
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนพยำบำลวิชำชีพ  
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนพยำบำลวิชำชีพ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก     
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติกำรพยำบำลขัๅนสูงทีไยุงยำกซับซຌอน ภำวะวิกฤต ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

พืไอ฿หຌปลอดภัยจำกภำวะคุกคำมเดຌรับกำรดูลทีไถูกตຌองหมำะสมละปลอดภัย 
1.2 คัดกรอง ประมินวินิจฉัยปัญหำภำวะสีไยง คำดกำรณ์ละวำงผนชวยหลือ  

พืไอพิไมประสิทธิภำพ฿นกำรดูล ทัไวเป หรือกำร฿หຌควำมชวยหลือทำงนิติวิทยำศำสตร์ 
1.3 ศึกษำ วิจัย พัฒนำระบบหรือรูปบบบริกำรพยำบำลฉพำะทำงทีไมีควำมยุงยำก

ซับซຌอนละมีกำรคຌนควຌำอຌำงอิงหรือ฿ชຌขຌอมูลจำกภำยนอก ภำย฿ตຌกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรอยำงคุຌมคำ พืไอ
ก ำหนดนวทำง พัฒนำมำตรฐำนงำนทำงกำรพยำบำล ประยุกต์฿หຌสอดคลຌองกับสภำพกำรปฏิบัติงำน 

1.4 ประมินผลกำรด ำนินงำนกำรสงสริม ป้องกัน ดูลรักษำ ฟื้นฟูสุขภำพประชำชน  
หรือกำรบริกำรอืไน โ ทำงดຌำนสุขภำพ พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์฿นกำรปฏิบัติงำนละสุขภำพทีไดีของประชำชน 

1.5 ควบคุม ละดูลกำรปฐมพยำบำลผูຌปຆวยทีไเดຌรับอุบัติหตุอำกำรสำหัส  หรือ฿น
กรณีทีไตຌอง฿ชຌครืไองมือพิศษชวยผูຌปຆวย฿นกรณีมีอุบัติหตุ หรือขัดขຌอง฿นระบบหำย฿จ พืไอประคองอำกำรของ
ผูຌปຆวยละชวยชีวิตผูຌปຆวยกอนเดຌรับกำรรักษำจำกพทย์ 

1.6 ควบคุม ดูลกำรตรวจยีไยมบຌำน รงรียน ฿หຌค ำนะน ำ ค ำปรึกษำ กำรชวยหลือ
ทุกกลุมวัยละผูຌดຌอยอกำส  ผูຌพิกำร กลุมสีไยง ผูຌผำนกำรบ ำบัดยำสพติด ผูຌทีไมีปัญหำทำงดຌำนสุขภำพกำย/จิต 
พืไอ฿หຌมีสุขภำวะทีไดีอยู฿นสังคมเดຌอยำงปกติสุข      

1.7 ควบคุม ละดูลกำรชวยพทย์฿นกำรบ ำบัดรักษำดยกำร฿ชຌครืไองมืออุปกรณ์
พิศษบำงประภท฿นกำรตรวจวินิจฉัย กำร฿หຌยำระงับควำมรูຌสึก หรือกำรควบคุมอำกำรผูຌปຆวยระหวำง฿หຌยำ 
พืไอบงบำภำระละชวย฿หຌพทย์฿หຌกำรรักษำพยำบำลดຌวยควำมคลองตัวละรวดรใวทันทวงที 

1.8 ควบคุม ละดูลกำร฿หຌกำรพยำบำลกผูຌปຆวยหรือจัดตรียมผูຌปຆวยตำมงืไอนเขทีไ
จ ำป็นละหมำะสม พืไอตรียมผูຌปຆวย฿หຌอยู฿นสภำพทีไพรຌอมจะรับกำรรักษำ ละดูลกำร฿หຌควำมรวมมือตำม
ผนกำรรักษำของพทย์ พืไอ฿หຌกำรรักษำพยำบำลป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละป็นผลดีตอผูຌปຆวย 
 



 
1.9 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ

ตำงโ ทีไกิดขึๅนกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด  

1.10 สอนงำน ถำยทอดควำมรูຌ หรือถำยทอดฝຄกอบรมกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ 
ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌละถำยทอดหลักกำรท ำงำนภำย฿นหนวยงำน 
ละสำมำรถน ำเปปรับ฿ชຌ฿นกำรท ำงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 

1.11 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ       
ทีไกีไยวขຌองกับงำนพยำบำลวิชำชีพ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง 
มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักงำนพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงพืไอป็น

ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

3.3 ประสำนงำนภำครัฐละอกชนกีไยวกับสิทธิละสวัสดิกำรดຌำนสำธำรณสุขของ
ประชำชนทีไพึงเดຌรับ พืไอ฿หຌประชำชนสำมำรถขຌำถึงสิทธิดຌำนตำงโ อยำงทัไวถึง 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ อ ำนวยกำร  ถำยทอดควำมรูຌ฿หຌกับผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ ผูຌ฿ชຌบริกำรทัๅง

ภำย฿นละภำยนอกหนวยงำน พืไอ฿หຌมีควำมรูຌ ควำมสำมำรถ฿นกำรปฏิบัติงำนละดูลตนองเดຌ  
4.2 ก ำหนดนวทำงรูปบบ วิธีกำรผยพร ประยุกต์ทคนลยีระดับสำกล พืไอ฿หຌ

สอดคลຌองสนับสนุนภำรกิจขององค์กร 
4.3 จัดท ำฐำนขຌอมูลระบบสำรสนทศทีไกีไยวกับงำนทีไรับผิดชอบ พืไอกอ฿หຌกิดกำร

ลกปลีไยนรียนรูຌละพัฒนำองค์กร 
4.4 พัฒนำขຌอมูล จัดท ำอกสำร คูมือ สืไออกสำรผยพร พัฒนำครืไองมือ อุปกรณ์ 

วิธีกำร หรือประยุกต์ทคนลยีมำ฿ชຌพืไอกอ฿หຌกิดกำรลกปลีไยนรียนรูຌละพัฒนำองค์กร  ตลอดจนป็น
นวทำง฿นกำรปฏิบัติงำนพยำบำล 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงพยำบำลวิชำชีพ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนกำรพยำบำลวิชำชีพ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ   
ไ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนกำรพยำบำลวิชำชีพหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 

 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดบั ใ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ ใ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ ใ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ โ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ ใ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ ใ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3  
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 3 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 3 

 

 

 
 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    พยำบำลวิชำชีพ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   พยำบำลวิชำชีพ  
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน  ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงงำนพยำบำลวิชำชีพ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำร ซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงงำนพยำบำลวิชำชีพ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติหนຌำทีไ฿นฐำนะผูຌชีไยวชำญดຌำนกำรพยำบำล พัฒนำละประยุกต์฿ชຌควำมรูຌ 

วิธีกำร ทคนิคตำงโ พืไอคิดคຌนกำร฿หຌกำรบริกำรละสงสริมสุขภำพทีไมีประสิทธิภำพ ละสุขภำวะทีไดีของ
ประชำชน 

1.2 ก ำกับ ดูล ควบคุม ตรวจสอบ ระบบบริกำรทำงกำรพยำบำล ฿หຌป็นเปตำม
มำตรฐำนสำกลพืไอบรรลุภำรกิจ ป้ำหมำยตำมนยบำย฿นภำพรวมขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.3 ก ำหนดทิศทำงของกำรศึกษำวิจัย฿หຌสอดคลຌองกับทิศทำงขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนละสวนรำชกำรอืไน พืไอ฿หຌผูຌปฏิบัติงำนมีนวทำง฿นกำรศึกษำวิจัย    

1.4 ก ำหนดรูปบบ คิดริริไมสรຌำงสรรค์ กำรด ำนินงำนกำรสงสริม ป้องกัน ดูล
รักษำ ฟื้นฟูสุขภำพประชำชน กำรบริกำรสุขภำพชิงรุก หรือกำรบริกำรอืไนโ ทำงดຌำนสุขภำพพืไอ฿หຌประชำชน
ดูลสุขภำพตนองเดຌ 

1.5 ก ำหนดครืไองมือ นวทำง คูมือ กลเก กระบวนกำร หรือมำตรฐำน฿นกำร
ปฏิบัติงำนดຌำนพยำบำลวิชำชีพ พืไอ฿หຌกำรท ำงำนของหนวยงำนป็นเปอยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ ละกิด
ประยชน์สูงสุดตอประชำชน ชุมชน ละสังคม 

1.6 สนอนะ พัฒนำระบบ ละวิธีกำรติดตำมประมินผลกำรวำงผนงำน นยบำย 
ครงกำร ละกิจกรรมตำงโ ดຌำนพยำบำลวิชำชีพ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 
ละสำมำรถ฿หຌบริกำรดຌำนพยำบำลวิชำชีพกประชำชน ละผูຌรับบริกำรเดຌอยำงสอดคลຌองกับควำมตຌองกำร
ละปัญหำอยำงทຌจริง 

1.7 บริหำรจัดกำรบุคลำกร฿นภำพรวมของทัๅงหนวยงำน พืไอ฿หຌบุคลำกรกิดขวัญละ
ก ำลัง฿จทีไดี฿นกำรท ำงำน สำมำรถรักษำคนกงคนดี ละพัฒนำบุคลำกร฿หຌมีควำมรูຌละควำมสำมำรถ ละ
สำมำรถปฏิบัติงำน฿นหนຌำทีไเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 
 



 
1.8 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ

ตำงโ ทีไกิดขึๅนกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

1.9 สอนงำน ถำยทอดควำมรูຌ หรือถำยทอดฝຄกอบรมกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ 
ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌละถำยทอดหลักกำรท ำงำนภำย฿นหนวยงำน
ละสำมำรถน ำเปปรับ฿ชຌ฿นกำรท ำงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 

1.10 ศึกษำควำมรูຌทคนิค฿หมโ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นงำนละวิครำะห์ถึงปัญหำ
ละขຌอบกพรอง฿นกำรด ำนินกำรพืไอน ำมำปรับปรุงพัฒนำละวำงกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ ทัน
กับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบัน ละสำมำรถรองรับหตุกำรณ์ทีไจะกิดขึๅน฿นอนำคตเดຌ 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนดຌำนบุคลำกร ดຌำนงบประมำณ  ดຌำนกำร

บริหำรจัดกำร  ละดຌำนทรัพยำกร  ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรกำรวำงผนครงกำร฿นระดับกลยุทธ์ของสวน
รำชกำรระดับกอง  ส ำนัก  มอบหมำยงำน  กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน  ติดตำมประมินผล  พืไอ฿หຌบรรลุ
ป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 ฿หຌค ำปรึกษำ฿นกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ฿นหนวยงำน  พืไอ฿หຌ
หมำะสมกับภำระงำน       

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโกับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  
3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับกอง หรือส ำนักรวมทัๅงทีไประชุมทัๅง

฿นละตำงประทศ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
3.3 ประสำนงำนรับนยบำยละผนงำนจำกสวนกลำง พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของ

หนวยงำนป็นเปตำมทิศทำงดียวกับนยบำยระดับประทศ 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ป็นทีไปรึกษำของสวนรำชกำร ฿นกำรถำยทอดควำมรูຌ พืไอ฿หຌบุคคลำกรมีควำมรูຌ

ควำมขຌำ฿จ  สำมำรถด ำนินงำนเดຌตำมป้ำหมำย 
4.2 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ  กผูຌบริหำรทัๅ งภำย฿นละภำยนอก พืไอป็นขຌอมูล

ประกอบกำรตัดสิน฿จละสนับสนุนภำรกิจของสวนรำชกำร 
4.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำวินิจฉัย ชีๅจง ละตอบปัญหำทีไส ำคัญ หรืออ ำนวยกำร

ถำยทอดฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌกหนวยรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอสรຌำงควำมรูຌควำม
ขຌำ฿จกีไยวกับภำวะสุขภำพ ละภำรกิจของสวนรำชกำร 

4.4 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจงกีไยวกับงำนพยำบำลวิชำชีพภำย฿ตຌควำม
รับผิดชอบ฿นระดับทีไซับซຌอน พืไอ฿หຌประชำชนทีไสน฿จทัไวเปละหนวยงำนตำงโ ทีไ กีไยวขຌองเดຌทรำบขຌอมูลละ
ควำมรูຌตำงโ ทีไป็นประยชน์ ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติเดຌอยำงถูกตຌอง ละหมำะสม 

4.5 ก ำหนดนวทำงกำรพัฒนำ กำรปรับปรุง ละกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลละระบบ
สำรสนทศทีไกีไยวกับงำนพยำบำลวิชำชีพ พืไอ฿หຌมีควำมทันสมัย ป็นปัจจุบัน ละสำมำรถสนับสนุนภำรกิ จ
ดຌำนพยำบำลวิชำชีพของหนวยงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

4.6 จัดท ำอกสำรวิชำกำร ต ำรำ ละคูมือทำงพยำบำลวิชำชีพ พืไอประกอบกำรรียน
กำรสอน ละกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทีไกีไยวขຌอง  



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงพยำบำลวิชำชีพ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ          

ละปฏิบัติงำนดຌำนกำรพยำบำลวิชำชีพ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌว
เมนຌอยกวำ โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด   
ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรพยำบำลวิชำชีพ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ไ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ ใ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ ใ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ โ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ ใ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ ใ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 4 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดบั 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 4 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 4 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     กำยภำพบ ำบัด 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนบ ำบัดรักษำผูຌปຆวยดຌวยครืไองมือละวิธีกำร   
ทำงกำยภำพบ ำบัด ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรบ ำบัดรักษำผูຌปຆวยดຌวยรคกีไยวกับกลຌำมนืๅอ รคทำง
กระดูก รคทำงขຌอ รคทำงระบบประสำทละควำมพิกำรตำงโ ทีไ กิดจำกรคหรืออุบัติ หตุ ดยวิธี
กำยภำพบ ำบัด ดยกำร฿ชຌควำมรຌอน สง สียง เฟฟ้ำ หลักกลศำสตร์ กำรตัด กำรดึง กำรนวด กำรบริหำร
รำงกำย ตลอดจนกำร฿ชຌครืไองมือทำงกำยภำพชนิดตำงโ พืไอฟ้ืนฟู ป้องกัน ปรับปรุง กຌเข สมรรถภำพของ
สวนของรำงกำย ทีไสืไอมสภำพหรือพิกำร฿หຌกลับคืนดีทัๅงทำงรูปละทำงหนຌำทีไ ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักกำยภำพบ ำบัด   ระดับปฏิบัติกำร 
   นักกำยภำพบ ำบัด   ระดับช ำนำญกำร 
   นักกำยภำพบ ำบัด   ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักกำยภำพบ ำบัด   ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    กำยภำพบ ำบัด 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักกำยภำพบ ำบัด 
 

ระดับต าหนง    ระดบัปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับดຌำนกำยภำพบ ำบัด ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย    
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติกำรกีไยวกับงำนกำยภำพบ ำบัด บ ำบัดรักษำผูຌปຆวยดຌวยรคกีไยวกับ

กลຌำมนืๅอ รคทำงกระดูก รคทำงขຌอ รคทำงระบบประสำท ละควำมพิกำรตำง โ ทีไกิดจำกรคหรือ
อุบัติหตุ ดยกำร฿ชຌครืไองมือละวิธีกำรทำงกำยภำพบ ำบัด หรือ฿นรำยทีไผูຌปຆวยมีรคทรกซຌอนหรือรคฉพำะ
ทำง ชน กำร฿ชຌควำมรຌอน สง สียง เฟฟ้ำ หลักกลศำสตร์ กำรดัด กำรดึง กำรนวด กำรบริหำรรำงกำย 
รวมทัๅงกำร฿หຌค ำนะน ำกญำติหรือผูຌทีไ กีไยวขຌองกับผูຌปຆวยพืไอฟ้ืนฟูสมรรถภำพของสวนของรำงกำยทีไ
สืไอมสภำพหรือพิกำร฿หຌกลับดีทัๅงทำงรูปละทำงหนຌำทีไ ตลอดจนกำร฿ชຌครืไองชวยผูຌพิกำร 

1.2 ปฏิบัติกำรดຌำนกำยภำพบ ำบัดตำมมำตรฐำนวิชำชีพ  ฿นกำร฿หຌกำรบริกำรทำง
กำยภำพบ ำบัดกผูຌ฿ชຌบริกำร พืไอ฿หຌเดຌรับกำรบริกำรทีไถูกตຌองหมำะสม   

1.3 คัดกรอง ตรวจประมินทำงกำยภำพบ ำบัด วิครำะห์ปัญหำ วินิจฉัยปัญหำ ภำวะ
สีไยง พืไอ฿หຌกำรบริกำรทำงกำยภำพบ ำบัดเดຌอยำงถูกตຌองหมำะสมทันสถำนกำรณ์ละทันวลำ  

1.4 บันทึก รวบรวม ศึกษำวิครำะห์ขຌอมูลบืๅองตຌนทำงกำยภำพบ ำบัด พืไอพัฒนำกำร
บริกำรผูຌปຆวย฿หຌมีคุณภำพ 

1.5 สงสริม ป้องกัน ดูลรักษำ ฟื้นฟูสุขภำพประชำชน หรือกำรบริกำรอืไนโ ทำงดຌำน
กำยภำพบ ำบัด พืไอ฿หຌมีสุขภำพทีไดีขึๅน 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำนหรือ
ครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการบริการ 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

 

 

 



 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 สอน นะน ำ ฿หຌค ำปรึกษำ บืๅองตຌนกผูຌ฿ชຌบริกำรละครอบครัว ชุมชน กีไยวกับ

กำรสงสริม ป้องกัน ดูลรักษำ ฟ้ืนฟูสมรรถภำพพืไอ฿หຌประชำชนสำมำรถดูลตนองเดຌ 
4.2 ฿หຌบริกำรขຌอมูลทำงวิชำกำร จัดกใบขຌอมูลบืๅองตຌน กีไยวกับดຌำนกำยภำพบ ำบัด   

พืไอ฿หຌประชำชนเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำง โ ทีไป็นประยชน์ สอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของ
หนวยงำน ละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำงโ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
วิทยำศำสตร์กำรพทย์ กำยภำพบ ำบัด ละเดຌรับ฿บอนุญำตประกอบรคศิลปะสำขำกำยภำพบ ำบัด หรือ     
฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
วิทยำศำสตร์กำรพทย์ กำยภำพบ ำบัด ละเดຌรับ฿บอนุญำตประกอบรคศิลปะสำขำกำยภำพบ ำบัด หรือ     
฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
วิทยำศำสตร์กำรพทย์ กำยภำพบ ำบัด ละเดຌรับ฿บอนุญำตประกอบรคศิลปะสำขำกำยภำพบ ำบัด หรือ     
฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ แ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ แ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ แ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ แ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ แ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ แ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ แ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ แ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ แ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 1 

 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 1 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    กำยภำพบ ำบัด 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักกำยภำพบ ำบัด 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนดຌำนกำยภำพบ ำบัด 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนดຌำนกำยภำพบ ำบัด ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  ละปฏิบัติงำน
อืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติกำรทีไตຌอง฿ชຌควำมช ำนำญพิศษกีไยวกับงำนกำยภำพบ ำบัด บ ำบัดรักษำ

ผูຌปຆวยดຌวยรคกีไยวกับกลຌำมนืๅอ รคทำงกระดูก รคทำงขຌอ รคทำงระบบประสำท ละควำมพิกำรตำง โ ทีไ
กิดจำกรคหรืออุบัติหตุ รวมทัๅงผูຌปຆวย฿นกรณีตำง โ ดังกลำวทีไมีรคทรกซຌอน หรือรคฉพำะทำง ดย฿หຌกำร
บ ำบัดรักษำทัๅงวิธีธรรมดำละทคนิคพิศษ 

1.2 ปฏิบัติกำรกีไยวกับกำร฿หຌค ำนะน ำกญำติหรือผูຌทีไกีไยวขຌองกับผูຌปຆวยพืไอฟ้ืนฟู
สมรรถภำพของสวนของรำงกำยทีไสืไอมสภำพหรือพิกำร฿หຌกลับคืนดีทัๅงทำงรูปละทำงหนຌำทีไ 

1.3 ปฏิบัติกำรดຌำนกำยภำพบ ำบัดขัๅนสูงตำมมำตรฐำนวิชำชีพ ฿นกำรรักษำละ
฿หຌบริกำรทำงกำยภำพบ ำบัดกผูຌ฿ชຌบริกำร พืไอ฿หຌเดຌรับกำรดูลทำงกำยภำพบ ำบัดทีไถูกตຌองหมำะสม 

1.4 คัดกรอง ประมินทำงกำยภำพบ ำบัดทีไซับซຌอน ฿หຌกำรรักษำละกำรบริกำรทำง
กำยภำพบ ำบัด รวมทัๅงกำรปรับ฿ชຌกระบวนกำรกำรรักษำละกำรบริกำร ฿หຌสอ ดคลຌองกับปัญหำทำง
กำยภำพบ ำบัด พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌบริกำรเดຌรับบริกำรทีไถูกตຌอง หมำะสม 

1.5 บันทึก รวบรวม ศึกษำ วิครำะห์ ดຌำนกำยภำพบ ำบัด พืไอพัฒนำกำรรักษำละ
กำรบริกำรผูຌปຆวย฿หຌมีคุณภำพตอบสนองวัตถุประสงค์ละป้ำหมำยของกำรรักษำละกำรบริกำรทำง
กำยภำพบ ำบัด 

1.6 สงสริม ป้องกัน ดูลรักษำ ฟื้นฟูสุขภำพประชำชน หรือกำรบริกำรอืไนโ ทำงดຌำน
กำยภำพบ ำบัด พืไอสุขภำพทีไดีของประชำชน 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำน
ระดับส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 
 
 



 

3. ดຌานการประสานงาน  
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน

ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌบริกำรวิชำกำรดຌำนกำยภำพบ ำบัดทีไซับซຌอน ทีไสอดคลຌองกับภำวะสุขภำพของ

ผูຌ฿ชຌบริกำรละวัตถุประสงค์ของหนวยงำน พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌบริกำรมีควำมรูຌ สำมำรถดูลตนองเดຌ 
4.2 สอน นิ ทศ ฝຄกอบรม ถำยทอดควำมรูຌ  ทคนลยีทำงกำยภำพบ ำบัดก

ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำหรือบุคคลภำยนอก พืไอ฿หຌบุคลำกรมีควำมรูຌ ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 
4.3 พัฒนำขຌอมูล จัดท ำอกสำร สืไออกสำรผยพร พืไอกอ฿หຌกิดกำรลกปลีไยน

รียนรูຌ 
4.4 ศึกษำ คຌนควຌ ำ ทดลอง วิ ครำะห์  วิจัยละผยพรผลงำนทำงวิชำกำร          

ดຌำนกำยภำพบ ำบัด พืไอพัฒนำกำรรักษำสุขภำพทีไดีของประชำชน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักกำยภำพบ ำบัด ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนกำยภำพบ ำบัดหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี 
ก ำหนดวลำ ๆ ปี  ฿หຌลดป็น ไ ปี  ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติ ฉพำะส ำหรับต ำหน งนักกำยภำพบ ำบัด             
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักกำยภำพบ ำบัด 
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ  ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำยภำพบ ำบัด หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ แ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ แ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ แ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ แ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ แ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ แ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ แ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ แ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ แ 

 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 2 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    กำยภำพบ ำบัด 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักกำยภำพบ ำบัด 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนดຌำนกำยภำพบ ำบัด 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนดຌำนกำยภำพบ ำบัด ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก 
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติหนຌำทีไ฿หຌค ำปรึกษำ ตรวจสอบ ก ำกับ ดูลกีไยวกับงำนกำยภำพบ ำบัด ชน 

บ ำบัดผูຌปຆวยดຌวยรคกีไยวกับกลຌำมนืๅอ รคทำงกระดูก รคทำงขຌอ รคทำงระบบประสำท ละควำมพิกำรตำง 
โ ทีไกิดจำกรคหรืออุบัติหตุ รวมทัๅงผูຌปຆวย฿นกรณีตำง โ ดังกลำวทีไมีรคทรกซຌอน หรือรคฉพำะทำง ดย฿หຌ
กำรบ ำบัดรักษำทัๅงวิธีธรรมดำละทคนิคพิศษ 

1.2 ปฏิบัติกำรดຌำนกำยภำพบ ำบัดขัๅนสูงทีไยุงยำกซับซຌอน ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
พืไอ฿หຌผูຌรับบริกำรเดຌรับกำรดูลทีไถูกตຌองหมำะสม 

1.3 คัดกรอง ประมินวินิจฉัยปัญหำภำวะสีไยง คำดกำรณ์ละวำงผนชวยหลือ พืไอ
พิไมประสิทธิภำพ฿นกำรรักษำละกำรบริกำรทำงกำยภำพบ ำบัด 

1.4 ศึกษำ วิจัย พัฒนำระบบหรือรูปบบบริกำรทำงกำยภำพบ ำบัดทีไมีควำมยุงยำก
ซับซຌอน พืไอก ำหนดนวทำง พัฒนำมำตรฐำนงำนทำงกำยภำพบ ำบัด  

1.5 ประมินผลกำรด ำนินงำนกำรสงสริม ป้องกัน ดูลรักษำ ฟื้นฟูสุขภำพประชำชน 
หรือกำรบริกำรอืไนโ ทำงดຌำนกำยภำพบ ำบัด พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยงำน 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง 
มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 

3.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ
หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงพืไอป็น
ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
 
 



 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ ถำยทอดควำมรูຌ฿หຌกับผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ ผูຌ฿ชຌบริกำรทัๅงภำย฿นละ

ภำยนอกหนวยงำน พืไอ฿หຌมีควำมรูຌ ควำมสำมำรถ฿นกำรปฏิบัติงำนละดูลตนองเดຌ 
4.2 ก ำหนดนวทำงรูปบบ วิธีกำรผยพร ประยุกต์ทคนลยีระดับสำกล พืไอ฿หຌ

สอดคลຌองสนับสนุนภำรกิจขององค์กร    
4.3 จัดท ำฐำนขຌอมูลระบบสำรสนทศทีไกีไยวกับงำนทีไรับผิดชอบ พืไอกอ฿หຌกิดกำร

ลกปลีไยนรียนรูຌละพัฒนำองค์กร 
4.4 ศึกษำ คຌนควຌำ ทดลอง วิครำะห์ วิจั ยพืไอผยพรผลงำนทำงวิชำกำรดຌำน

กำยภำพบ ำบัด 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักกำยภำพบ ำบัด ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนกำยภำพบ ำบัดหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี หรือ
ด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำน
กำยภำพบ ำบัด หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ โ 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ ใ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ โ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ ใ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ ใ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 3 

 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 3 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    กำยภำพบ ำบัด 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักกำยภำพบ ำบัด 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน  ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงดຌำนกำยภำพบ ำบัด ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำร ซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงดຌำนกำยภำพบ ำบัด ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติหนຌำทีไ฿นฐำนะผูຌชีไยวชำญดຌำนกำยภำพบ ำบัด  พัฒนำละประยุกต์฿ชຌ

ควำมรูຌ วิธีกำร ทคนิคตำงโ พืไอคิดคຌนกำรรักษำละกำรบริกำร ละสงสริมสุขภำพทีไมีประสิทธิภำพละสุข
ภำวะทีไดีของประชำชน 

1.2 ก ำกับ ดูล ควบคุม ตรวจสอบ ระบบบริกำรทำงกำยภำพบ ำบัด ฿หຌป็นเปตำม
มำตรฐำนสำกล   พืไอบรรลุภำรกิจ ป้ำหมำยตำมนยบำย฿นภำพรวมของกรม           

1.3 ก ำหนดทิศทำงของกำรศึกษำวิจัย฿หຌสอดคลຌองกับทิศทำงของกรม พืไอพัฒนำงำน
กำยภำพบ ำบัดละพืไอ฿หຌผูຌปฏิบัติงำนมีนวทำง฿นกำรศึกษำวิจัย 

1.4 ก ำหนดรูปบบ คิดริริไมสรຌำงสรรค์ กำรด ำนินงำนกำรสงสริม ป้องกัน ดูล
รักษำ ฟื้นฟูสุขภำพประชำชน กำรบริกำรสุขภำพชิงรุก หรือกำรบริกำรอืไนโ ทำงดຌำนสุขภำพ พืไอ฿หຌประชำชน
ดูลสุขภำพตนองเดຌ 

1.5 วิครำะห์ สรุปละประมินผลกำรด ำนินงำนกำรสงสริม ป้องกัน ดูลรักษำ 
ฟ้ืนฟูสุขภำพประชำชน หรือกำรบริกำรอืไนโ ทำงดຌำนกำยภำพบ ำบัด พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยงำน 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน ครงกำร฿น
ระดับกลยุทธ์ของสวนรำชกำรระดับกรม มอบหมำยงำนกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนติดตำม ประมินผล 
พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโกับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ   

3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับกอง หรือส ำนักรวมทัๅงทีไประชุมทัๅง
฿นละตำงประทศ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

 



 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ป็นทีไปรึกษำของสวนรำชกำร ฿นกำรถำยทอดควำมรูຌ พืไอ฿หຌบุคคลำกรมีควำมรูຌ

ควำมขຌำ฿จ สำมำรถด ำนินงำนเดຌตำมป้ำหมำย 
4.2 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ กผูຌบริหำรทัๅ งภำย฿นละภำยนอก พืไอป็นขຌอมูล

ประกอบกำรตัดสิน฿จละสนับสนุนภำรกิจของสวนรำชกำร 
4.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำวินิจฉัย ชีๅจง ละตอบปัญหำทีไส ำคัญ  หรืออ ำนวยกำร

ถำยทอดฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌกหนวยรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอสรຌำงควำมรูຌควำม
ขຌำ฿จกีไยวกับภำวะสุขภำพ ละภำรกิจของสวนรำชกำร 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักกำยภำพบ ำบัด ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนกำยภำพบ ำบัดหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 
โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนกำยภำพบ ำบัด หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ไ 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ ใ  
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ ใ 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ โ 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ โ 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ โ 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ ใ 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ ใ 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 4 

 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 4 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 4 

 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     วิชำกำรอำชีวบ ำบัด 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรบ ำบัดละฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูຌปຆวย
รคจิต รคประสำท ยำสพติด บุคคลปัญญำออนละผูຌปຆวยทีไมีบุคลิกภำพปรปรวน หรือพิกำร ซึไงมีลักษณะ
งำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรนิทศงำน ละฝຄกอบรมวิชำอำชีวบ ำบัด พืไอพัฒนำขຌำรำชกำรผูຌปฏิบัติงำนดຌำน       
อำชีวบ ำบัด฿นหนวยงำนจิตวช ละหนวยงำนอืไน ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ 
   นักอำชีวบ ำบัด    ระดับปฏิบัติกำร 
   นักอำชีวบ ำบัด    ระดับช ำนำญกำร 
   นักอำชีวบ ำบัด    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรอำชีวบ ำบัด 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักอำชีวบ ำบัด  
 

ระดับต าหนง    ปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนดຌำนอำชีวบ ำบัด ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย    
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ                
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 วิครำะห์ปัญหำ ของประชำชนทีไมีควำมบกพรอง หรือพิกำร ทำงดຌำนรำงกำย 

จิต฿จ กำรรียนรูຌ ละพัฒนำกำร พืไอน ำเปวำงผนบ ำบัด รักษำละฟ้ืนฟูสมรรถภำพ   
1.2 บ ำบัด รักษำละฟ้ืนฟูสมรรถภำพประชำชน ผูຌทีไมีควำมบกพรอง หรือพิกำร

ทำงดຌำนรำงกำย จิต฿จ กำรรียนรูຌ ละพัฒนำกำร พืไอพัฒนำทักษะ฿นกำรท ำกิจกรรมกำรด ำนินชีวิตละกำร
ประกอบอำชีพ    

1.3 ปรับสภำพทีไอยูอำศัยละสิไงวดลຌอมของผูຌทีไมีควำมบกพรอง หรือพิกำร ทำงดຌำน
รำงกำย จิต฿จ กำรรียนรูຌ ละพัฒนำกำร พืไอ฿หຌบุคคลด ำนินชีวิตเดຌตำมศักยภำพ สำมำรถพึไงพำตนอง ละมี
สวนรวม฿นกิจกรรมของครอบครัว ชุมชนละสังคม 

1.4 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ ส ำรวจ วิจัย รวบรวมขຌอมูลทำงวิชำกำรบืๅองตຌนทีไเม
ซับซຌอนพืไอพัฒนำคุณภำพงำนดຌำนอำชีวบ ำบัด 

1.5 นิทศงำนอำชีวบ ำบัด ละฝຄกอบรมวิชำอำชีวบ ำบั ด พืไอพัฒนำขຌำรำชกำร
ผูຌปฏิบัติงำนดຌำนอำชีวบ ำบัด ตลอดจนวำงผนก ำหนดหลักสูตรกำรฝຄกอบรมวิชำอำชีวบ ำบัด รวมทัๅงจัดท ำ
อกสำรวิชำกำรทำงดຌำนอำชีวบ ำบัดผยพรกประชำชนทัไวเป ละหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌขຌำ฿จถึง
คุณประยชน์ของงำนอำชีวบ ำบัดตอผูຌปຆวยจิตวช ละผูຌปຆวยทีไมีบุคลิกภำพปรปรวน ละพืไอป็นนวทำง฿น
กำรปรับปรุงงำน฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 

2. ดຌานการวางผน 

 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำนหรือ
ครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 
 



 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำบืๅองตຌนดຌำนอำชีวบ ำบัดกผูຌทีไ กีไยวขຌองละประชำชนทัไวเป  

กีไยวกับกำรบ ำบัด รักษำละฟ้ืนฟูสมรรถภำพพืไอผยพรองค์ควำมรูຌดຌำนอำชีวบ ำบัด 
4.2 จัดท ำบทควำม อกสำรทำงวิชำกำรพืไอผยพร ฿หຌขຌำ฿จงำนดຌำนอำชีวบ ำบัด 

 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
กำรกษตร คหกรรมศำสตร์ อำชีวบ ำบัด จิตวิทยำ วิทยำศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ 
ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
กำรกษตร คหกรรมศำสตร์ อำชีวบ ำบัด จิตวิทยำ วิทยำศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ 
ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ    

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
กำรกษตร คหกรรมศำสตร์ อำชีวบ ำบัด จิตวิทยำ วิทยำศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ 
ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ    

         

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 1 

 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 1 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรอำชีวบ ำบัด 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักอำชีวบ ำบัด 
 

ระดับต าหนง    ช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนดຌำนอำชีวบ ำบัด ปฏิบัติงำน 
ทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนดຌำนอำชีวบ ำบัด ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 วิครำะห์ปัญหำ ของประชำชนทีไมีควำมบกพรอง หรือพิกำร ทำงดຌำนรำงกำย 

จิต฿จ กำรรียนรูຌ ละพัฒนำกำรพืไอน ำเปวำงผนบ ำบัด  รักษำละฟ้ืนฟูสมรรถภำพ 
1.2 ปฏิบัติกำร บ ำบัด รักษำละฟ้ืนฟูสมรรถภำพประชำชนผูຌทีไมีควำมบกพรอง หรือ

พิกำรทำงดຌำนรำงกำย จิต฿จ กำรรียนรูຌ ละพัฒนำกำร พืไอพัฒนำทักษะ฿นกำรท ำกิจกรรมกำรด ำนินชีวิต 
ละกำรประกอบอำชีพ    

1.3 ปรับสภำพทีไอยูอำศัยละสิไงวดลຌอม ของผูຌทีไมีควำมบกพรอง หรือพิกำร 
ทำงดຌำนรำงกำย จิต฿จ กำรรียนรูຌ ละพัฒนำกำร  พืไอ฿หຌบุคคลด ำนินชีวิตเดຌตำมศักยภำพ สำมำรถพึไงพำ
ตนอง ละมีสวนรวม฿นกิจกรรมของครอบครัว ชุมชนละสังคมศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ ส ำรวจ วิจัย รวบรวม
ขຌอมูลทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนตຌองอำศัยควำมรูຌทำงวิชำกำรระดับสูง พืไอพัฒนำคุณภำพงำนดຌำนอำชีว
บ ำบัด   

1.4 นิทศงำนอำชีวบ ำบัด ละฝຄกอบรมวิชำอำชีวบ ำบัด พืไอพัฒนำขຌำรำชกำร
ผูຌปฏิบัติงำนดຌำนอำชีวบ ำบัด฿นหนวยงำนจิตวช ละหนวยงำนอืไน ตลอดจนวำงผนก ำหนดหลักสูตรกำร
ฝຄกอบรมวิชำอำชีวบ ำบัด รวมทัๅงจัดท ำอกสำรวิชำกำรทำงดຌำนอำชีวบ ำบัดผยพรกประชำชนทัไวเป ละ
หนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌขຌำ฿จถึงคุณประยชน์ของงำนอำชีวบ ำบัดตอผูຌปຆวยจิตวช ละผูຌปຆวยทีไมี
บุคลิกภำพปรปรวน ละพืไอป็นนวทำง฿นกำรปรับปรุงงำน฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำน
ระดับส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด         
  
 
 



  

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน

ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
 สอน ฝຄกอบรม ถำยทอดควำมรูຌ ทคนลยี ดຌำนอำชีวบ ำบัดกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ บุคคลทีไ
กีไยวขຌองละ ประชำชนทัไวเปกีไยวกับกำรบ ำบัด รักษำละฟ้ืนฟูสมรรถภำพพืไอผยพรองค์ควำมรูຌดຌำน             
อำชีวบ ำบัด    
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักอำชีวบ ำบัด ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรบ ำบัดละฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูຌปຆวยหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด
มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง        
นักอำชีวบ ำบัด ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง        
นักอำชีวบ ำบัด ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ 
ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรบ ำบัดละฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูຌปຆวยหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำม
ระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

 
 
 
 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 2 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรอำชีวบ ำบัด 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นกัอำชีวบ ำบัด 
 

ระดับต าหนง    ช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนดຌำนอำชีวบ ำบัด 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ  ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนดຌำนอำชีวบ ำบัด ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 วิครำะห์ปัญหำของประชำชนทีไมีควำมบกพรอง หรือพิกำร ทำงดຌำนรำงกำย 

จิต฿จ กำรรียนรูຌ ละพัฒนำกำร รวมทัๅงคำดกำรณ์ วำงผน ป้องกันปัญหำ หรือภำวะสีไยงพืไอน ำเปวำงผน
พัฒนำกำรบ ำบัด รักษำละฟ้ืนฟูสมรรถภำพ 

1.2 ตรวจสอบ ปฏิบัติกำร บ ำบัด รักษำละฟ้ืนฟูสมรรถภำพประชำชนผูຌทีไมีควำม
บกพรอง หรือพิกำร ทำงดຌำนรำงกำย จิต฿จ กำรรียนรูຌ ละพัฒนำกำร รวมทัๅงคำดกำรณ์ วำงผน ป้องกัน
ปัญหำ หรือภำวะสีไยง พืไอพัฒนำทักษะ฿นกำรท ำกิจกรรมกำรด ำนินชีวิตละกำรประกอบอำชีพ 

1.3 ปรับสภำพทีไอยูอำศัยละสิไงวดลຌอม ของผูຌทีไมีควำมบกพรอง หรือพิกำร 
ทำงดຌำนรำงกำย จิต฿จ กำรรียนรูຌ ละพัฒนำกำร รวมทัๅงคำดกำรณ์ วำงผน ป้องกันปัญหำ หรือภำวะสีไยง 
พืไอ฿หຌบุคคลด ำนินชีวิตเดຌตำมศักยภำพ สำมำรถพึไงพำตนอง ละมีสวนรวม฿นกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน
ละสังคม 

1.4 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ ส ำรวจ วิจัย รืไองทีไยำกป็นพิศษ ละมีควำมซับซຌอน
ตຌองอำศัยควำมรูຌทำงวิชำกำรหรือประสบกำรณ์สูงดยมีกำรคຌนควຌำอຌำงอิงหรือ฿ชຌขຌอมูลจำกภำยนอกพืไอพัฒนำ
คุณภำพงำนดຌำนอำชีวบ ำบัด 

1.5 วิครำะห์ ควบคุมก ำกับดูลกำรปฏิบัติ กีไยวกับงำนวิชำกำรบ ำบัดละฟ้ืนฟู
สมรรถภำพผูຌปຆวยรคจิต รคประสำท ยำสพติด บุคคลปัญญำออน ละผูຌปຆวยทีไมีบุคลิกภำพปรปรวน หรือ
พิกำร    

1.6 ควบคุม ก ำกับนิทศงำนอำชีวบ ำบัด ละฝຄกอบรมวิชำอำชีวบ ำบัด พืไอพัฒนำ
ขຌำรำชกำรผูຌปฏิบัติงำนดຌำนอำชีวบ ำบัด฿นหนวยงำนจิตวช ละหนวยงำนอืไน ตลอดจนวำงผนก ำหนด
หลักสูตรกำรฝຄกอบรมวิชำอำชีวบ ำบัด รวมทัๅงจัดท ำอกสำรวิชำกำรทำงดຌำนอำชีวบ ำบัดผยพรกประชำชน
ทัไวเป ละหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌขຌำ฿จถึงคุณประยชน์ของงำนอำชีวบ ำบัดตอผูຌปຆวยจิตวช ละผูຌปຆวยทีไ
มีบุคลิกภำพปรปรวน ละพืไอป็นนวทำง฿นกำรปรับปรุงงำน฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 
 



 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนั กหรือกอง 
มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงโพืไอป็น

ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
3.3 ประสำนงำนกำรปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรของหนวยงำนสำธำรณสุข฿หຌป็นเปตำม

นยบำยละผนงำนทีไก ำหนดเวຌ สนอนะขຌอควรปรับปรุงกຌเขละนวทำงกำรกຌปัญหำตำงโ กีไยวกับกำร
฿หຌบริกำรสำธำรณสุข พืไอประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดป็นนยบำยละผนงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

4. ดຌานการบริการ 
 สอน ฝຄกอบรม ถ ำยทอดควำมรูຌ  ทคนลยี  นิ ทศงำน ดຌ ำนอำชี วบ ำบั ด ก
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ บุคคลทีไกีไยวขຌองละ ประชำชนทัไวเปกีไยวกับกำรบ ำบัด รักษำละฟ้ืนฟูสมรรถภำพ พืไอ
ผยพรองค์ควำมรูຌดຌำนอำชีวบ ำบัด    
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักอำชีวบ ำบัด ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรบ ำบัดละฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูຌปຆวยหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด
มำลຌวเมนຌอยกวำ 4 ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ  ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรบ ำบัดละฟ้ืนฟูสมรรถภำพผูຌปຆวยหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำม
ระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 3 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 3 

  

 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     พทย์ผนเทย 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ  ทีไปฏิบัติงำนดຌำนกำรพทย์ผนเทย ซึไงมีลักษณะงำนทีไ
ปฏิบัติงำนกีไยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรสงสริม กำรป้องกัน กำรบ ำบัดรักษำ กำรฟ้ืนฟูสุขภำพทีไกีไยวขຌองกับ
ชีวิต สุขภำพละอนำมัยของประชำชน ดຌวยศำสตร์กำรพทย์ผนเทย รวมถึงกำรศึกษำวิครำะห์ วิจัย คิดคຌน 
วำงผน ละพัฒนำวิชำกำรละทคนลยีดຌำนกำรพทย์ผนเทยละสมุนเพร ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ 
ฝຄกอบรมกีไยวกับวิทยำกำรดຌำนกำรพทย์ผนเทยละสมุนเพร ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   พทย์ผนเทย   ระดับปฏิบัติกำร 
   พทย์ผนเทย   ระดับช ำนำญกำร 
   พทย์ผนเทย   ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    พทย์ผนเทย 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   พทย์ผนเทย 
 

ระดับต าหนง    ปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับดຌำนกำรพทย์ผนเทย ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ                
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ฿หຌบริกำรรักษำพยำบำล สงสริมสุขภำพ ป้องกันรค ฟ้ืนฟูสภำพ ดຌำนกำรพทย์

ผนเทยขัๅนพืๅนฐำน ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับบริกำรทีไมีคุณภำพ 
1.2 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย พัฒนำตຌนบบ ส ำรวจขຌอมูลทำงวิชำกำรบืๅองตຌนทีไเมซับซຌอน 

พืไอสริมสรຌำงระบบกำรพทย์ผนเทยทีไดี ละประยุกต์฿ชຌส ำหรับหนวยงำนอืไน  
1.3 รวบรวมขຌอมูลวิชำกำร ละศึกษำวิครำะห์บืๅองตຌน฿นองค์ควำมรูຌดຌำนกำรพทย์

ผนเทยพืไอประกอบกำรวำงผนกำรท ำงำน หรือจัดท ำรำยงำนทำงวิชำกำร 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำนหรือ
ครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการบริการ 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 จัดกใบขຌอมูล ฿หຌบริกำรขຌอมูลบืๅองตຌน พืไอ฿หຌประชำชน เดຌรับขຌอมูลทีไหมำะสม 

ละสำมำรถน ำเป฿ชຌ฿นกำรดูลสุขภำพ    
4.2 ประชำสัมพันธ์ ถำยทอดองค์ควำมรูຌ ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ตอบปัญหำละชีๅจง 

ทำงวิชำกำรดຌำนกำรพทย์ผนเทยกบุคลำกรอืไน ละประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌสำมำรถน ำเปปฏิบัติ฿นกำรดูล
สุขภำพ 
 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
กำรพทย์ผนเทยประยุกต์ กำรพทย์ผนเทย ละเดຌรับ฿บอนุญำตประกอบรคศิลปะ หรือ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
กำรพทย์ผนเทยประยุกต์ กำรพทย์ผนเทย ละเดຌรับ฿บอนุญำตประกอบรคศิลปะ หรือ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ    

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
กำรพทย์ผนเทยประยุกต์ กำรพทย์ผนเทย ละเดຌรับ฿บอนุญำตประกอบรคศิลปะ หรือ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดบั 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 1 

 
 
 
 
 
 



  
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 1 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    พทย์ผนเทย 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   พทย์ผนเทย 
 

ระดับต าหนง    ช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนดຌำนกำรพทย์ผนเทย 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนดຌำนกำรพทย์ ผนเทย ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก             
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย    
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ฿หຌบริกำร รักษำพยำบำล สงสริมสุขภำพ ป้องกันรค ฟ้ืนฟูสภำพ ดຌำนกำรพทย์

ผนเทยตำมมำตรฐำนวิชำชีพ พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับบริกำรทีไมีคุณภำพ 
1.2 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย พัฒนำตຌนบบทีไยำกละซับซຌอน ตຌองอำศัยควำมรูຌทำง

วิชำกำรระดับสูง  พืไอสริมสรຌำงระบบกำรพทย์ผนเทยทีไดี ละประยุกต์฿ชຌส ำหรับหนวยงำนอืไน 
1.3 สนอนะนวทำง กฎกณฑ์ หลักกณฑ์ หรือขຌอสนอตำงโ ตำมหลักกำร฿น

วิชำชีพพืไอ฿ชຌป็นนวทำงกำรพัฒนำกำรพทย์ผนเทยทีไหมำะสม    
1.4 ประมินผลกำรด ำนินงำน฿นครงกำรตำงโ หรือกำรด ำนินกำรของงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอประกอบกำรพัฒนำมำตรฐำน฿หຌประชำชนเดຌรับกำรบริกำรทำงกำรพทย์ผนเทยทีไมี
ประสิทธิภำพ 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำน
ระดับส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน

ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 
 
 
 



 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 พัฒนำขຌอมูล ฿หຌบริกำรขຌอมูลทีไทันสมัยพืไอ฿หຌประชำชน เดຌรับขຌอมูลทีไหมำะสม 

ละสำมำรถน ำเป฿ชຌ฿นกำรดูลสุขภำพ 
4.2 สอน นิทศ ถำยทอดควำมรูຌ ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ตอบปัญหำละชีๅจง ทำง

วิชำกำรดຌำนกำรพทย์ผนเทยกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ ประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌทรำบขຌอมูล ควำมรูຌตำงโ ทีไ
สำมำรถน ำเป฿ชຌเดຌกิดประยชน์สูงสุด 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงพทย์ผนเทย ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนพทย์ผนเทยหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี 
ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงพทย์ผนเทย  ระดับปฏิบัติกำร 
ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น 2 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงพทย์ผนเทย ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำน
ดຌำนพทย์ผนเทย หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 2 

 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 2 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    พทย์ผนเทย 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   พทย์ผนเทย  
 

ระดับต าหนง    ช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนดຌำนกำรพทย์ผน
เทย ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนดຌำนกำรพทย์ผนเทย ปฏิบัติ งำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก
มำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ฿หຌบริกำร กำรรักษำ พยำบำล สงสริมสุขภำพ กำรป้องกันรค กำรฟ้ืนฟูสภำพ ฿น

รคทีไยุงยำก ซับซຌอน ละมีกำรคຌนควຌำอຌำงอิงหรือ฿ชຌขຌอมูลจำกภำยนอก ดຌำนกำรพทย์ผนเทย พืไอพัฒนำ
ระบบกำรพทย์ผนเทย฿หຌประชำชนเดຌรับบริกำรทีไมีคุณภำพ 

1.2 วำงนวทำง ทิศทำง กำรศึกษำ วิครำะห์ วิจัยของหนวยงำน พืไอสริมสรຌำงระบบ
กำรพทย์ผนเทยทีได ีละประยุกต์฿ชຌส ำหรับหนวยงำนอืไน 

1.3 ฿หຌบริกำร รักษำพยำบำล สงสริมสุขภำพ ป้องกันรค ฟ้ืนฟูสภำพ ดຌำนกำรพทย์
ผนเทยตำมมำตรฐำนวิชำชีพ พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับบริกำรทีไมีคุณภำพ 

1.4 ศึกษำวิจัย พัฒนำตຌนบบทีไยำกป็นพิศษ ตຌองอำศัยควำมรูຌทำงวิชำกำรระดับสูง 
ละมีกำรคຌนควຌำอຌำงอิงหรือ฿ชຌขຌอมูลภำยนอก พืไอสริมสรຌำงระบบกำรพทย์ผนเทยทีไดีละประยุกต์฿ชຌส ำหรับ
หนวยงำนอืไน  

1.5 ประมินผลกำรด ำนินกำร฿นครงกำรตำงโ หรือกำรด ำนินกำรคຌนควຌำทำง
วิชำกำรของหนวยงำน พืไอสนอผูຌบังคับบัญชำ฿ชຌป็นนวทำง฿นกำรปรับปรุง ละพัฒนำ 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง 
มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักงำนพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจง฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงพืไอป็น

ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
 



 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ อ ำนวยกำร฿นกำรสอน นิทศ ถำยทอดควำมรูຌ นะน ำ ตอบปัญหำ

ละชีๅจง ทำงวิชำกำรดຌำนกำรพทย์ผนเทย ฿นระดับทีไซับซຌอน หรือถำยทอดควำมรูຌกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ 
หนวยงำนรำชกำร อกชน ประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌทรำบขຌอมูล ควำมรูຌตำงโ ทีไสำมำรถน ำเป฿ชຌเดຌกิดประยชน์
สูงสุด 

4.2 ก ำหนดนวทำงกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลดຌำนกำรพทย์ผนเทย พืไอ฿หຌสอดคลຌอง
สนับสนุนภำรกิจหนวยงำน รวมทัๅงประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ ละมำตรกำร
ตำงโ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงพทย์ผนเทย ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนพทย์ผนเทยหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี 
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำน
ดຌำนพทย์ผนเทย หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 3 

 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 3 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 3 

 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     วิชำกำรสุขำภิบำล 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

 สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรสุขำภิบำล ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับกำรศึกษำ วิครำะห์ ละวินิจฉัยปัญหำทำงวิชำกำรสุขำภิบำล ละอนำมัยสิไงวดลຌอมก ำหนดนยบำย
วำงผนงำนละด ำนินงำนวิชำกำรสุขำภิบำลตำมผน วัดละประมินผลกำรด ำนินงำนสุขำภิบำล กำร
จัดกำรของสียละสิไงปฏิกูลอยำงระบบบใดสรใจ ฿นดຌำนกำรรวบรวม กำรขนสง กำรปรสภำพวัสดุหลือ฿ชຌ
ละกำรก ำจัด ก ำหนดระบบละวิธีกำรดຌำนนิทศ นิทศ ควบคุมติดตำมผลละประมินผลงำนสุขำภิบำล ละ
งำนวิชำกำรสุขำภิบำล ศึกษำคຌนควຌำ วิจัยดຌำนวิชำกำรสุขำภิบำล จัดสอน สอน ละอบรมดຌำนกำรสุขำภิบำล 
จัดกำรประชุมละด ำนินกำรดຌำนผยพรกิจกำรทำงวิชำกำรสุขำภิบำล ฿หຌค ำปรึกษำ ขຌอสนอนะละนะ
นวทำงวิชำกำรสุขำภิบำล ก ำหนด จรรลง ละสรຌำงมำตรฐำนงำนสุขำภิบำล อำจปฏิบัติงำนรักษำพยำบำล 
งำนวิชำกำรควบคุมรคพืไอประยชน์฿นกำรยกระดับมำตรฐำนกำรสำธำรณสุขของชุมชนละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไ
กีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักวิชำกำรสุขำภิบำล   ระดับปฏิบัติกำร 
   นักวิชำกำรสุขำภิบำล   ระดับช ำนำญกำร 
   นักวิชำกำรสุขำภิบำล   ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักวิชำกำรสุขำภิบำล   ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรสุขำภิบำล 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรสุขำภิบำล 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำนงำนฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นงำน
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับดຌำนวิชำกำรสุขำภิบำล ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย ส ำรวจ รวบรวม ขຌอมูลทำงวิชำกำรบืๅองตຌนทีไ      

เมซับซຌอนกีไยวกับงำนดຌำนสุขำภิบำล รวมถึงกำรอนำมัยทีไกีไยวขຌองกับสภำวะสิไงวดลຌอม อันมีผลกระทบตอ
ชีวิตละสภำพควำมป็ นอยู ของประชำชน ชน  กำรศึกษำสถำนกำรณ์ สิไ งวดลຌอมกำรกิดรค                 
ละกำรพรกระจำย กำรจัดกำรนๅ ำสีย กำรจัดกำรขยะมูลฝอยสิไงปฏิกูล กำรจัดกำรคุณภำพอำกำศละสียง         
กำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำร กำรจัดกำรทีไป็นอันตรำยตอสุขภำพละอำชี วอนำมัยละควำมปลอดภัย        
กำรจัดกำรอำคำรสถำนทีไละกำรปรับปรุงกຌเขสิไงวดลຌอมทัไวเป ละหตุร ำคำญอืไนโ ควบคุมกำรด ำนินงำน
ของสถำนทีไจ ำหนำยอำหำร ละครืไองดืไม฿หຌป็นเปตำมำตรฐำนทีไก ำหนด พืไอสริมสรຌำงละพัฒนำระบบ   
กำรสุขำภิบำลทีได ี

1.2 สรุปรำยงำนกีไยวกับกำรด ำนินงำน หรือรำยงำนกำรรวบรวมขຌอมูลทำงวิชำกำร
สุขำภิบำลสนอผูຌบังคับบัญชำ พืไอประกอบกำรวำงผน฿นกำรปฏิบัติงำน 

1.3 ติดตำมผลกำรศึกษำ วิครำะห์ ละวิจัยงำนดຌำนสุขำภิบำล พืไอน ำมำ฿ชຌ฿น    
กำรปฏิบัติงำน฿หຌหมำะสมกับสถำนกำรณ์ละควำมจ ำป็นของทຌองทีไ 

1.4 พัฒนำนืๅอหำ องค์ควำมรูຌ  คุณภำพมำตรฐำนกีไยวกับงำนดຌำนสุขำภิบำล 
สิไงวดลຌอมกำรคุຌมครองละสงสริมภูมิปัญญำกีไยวกับงำนดຌำนสุขำภิบำลสิไงวดลຌอม ละจัดท ำคูมือ นวทำง
ปฏิบัติ อกสำรทำงวิชำกำร สิไงพิมพ์ ละอุปกรณ์ตำงโ ประชำสัมพันธ์ พืไอ฿หຌประชำชนมีควำมรูຌละมีสวน
รวม฿นกำรรักษำละจัดกำรสภำพวดลຌอมอันมีผลกระทบตอสุขภำพ 

1.5 ปฏิบัติกำร฿นกำรกຌเข ฟ้ืนฟู รักษำคุณภำพสิไงวดลຌอม กำรตรวนสอบคุณภำพ
สิไงวดลຌอม ละผลกระทบดຌำนสิไงวดลຌอม ซึไงมีผลกระทบตอสุขภำพ ดูล บ ำรุงรักษำครืไองมือละอุปกรณ์
฿หຌพรຌอม฿ชຌงำน พืไอพัฒนำมำตรกำรละปรับปรุงวิธีกำรด ำนินกำรละจัดหำทคนลยีทีไหมำะสม฿นกำร
จัดกำรดຌำนสุขำภิบำลสิไงวดลຌอม฿หຌมีประสิทธิภำพ 

1.6 จัดท ำฐำนขຌอมูลบืๅองตຌนทีไกีไยวขຌองกับงำนดຌำนสุขำภิบำลสิไงวดลຌอม ชน ขຌอมูล
กีไยวกับคุณภำพนๅ ำ อำกำศละสียง พืๅนทีไสีไยง ประชำกร ปริมำณขยะมูลฝอย สถำนทีไประกอบกิจ กำร      
ตำมกฎหมำยวำดຌวยกำรสำธำรณสุข ป็นตຌน พืไอน ำมำ฿ชຌ฿นกำรวิครำะห์ ปรับปรุงละพัฒนำระบบกำรจัดกำร
ดຌำนสุขำภิบำลสิไงวดลຌอม฿หຌมีประสิทธิภำพสูงขึๅน 
 
 



 
1.7 ประมินสิไงวดลຌอมกำรท ำงำน ประมินสถำนประกอบกำร สถำนบริกำร

สำธำรณะ สถำนทีไสำธำรณะ ทำงดຌำนสุขำภิบำลสิไงวดลຌอม พืไอป้องกันควบคุม ท ำลำยหลงพรชืๅอ ละ
พำหะน ำรคอันป็นอันตรำยตอสุขภำพ 

1.8 ปฏิบัติงำนสงสริม ควบคุม ก ำกับมำตรฐำน กำรบังคับ฿ชຌกฎหมำยวำดຌวยกำร
สำธำรณสุข ละกฎหมำยกีไยวกับกำรสุขำภิบำลสิไงวดลຌอม ละกฎหมำยอืไนทีไกีไยวขຌอง พืไอกำรคุຌมครองรค
ละภัยสุขภำพของประชำชน 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบ รวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำนหรือ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนงำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำนหรือ

องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริงกบุคลหรือหนวยงำนหรือ

องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเ ดຌรับ
มอบหมำย 

4. ดຌานบริการ 
4.1 ตรวจสอบสภำพของครืไองมืออุปกรณ์ตำงโ ฿หຌมีคุณภำพพรຌอมน ำเป฿ชຌงำนอยู

สมอ รวมทัๅงสนับสนุนงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌองกับกำร฿หຌบริกำรดຌำนสุขำภิบำลสิไงวดลຌอม พืไอ฿หຌกำรบริกำร
ดังกลำวป็นเปอยำงรำบรืไน 

4.2 สนับสนุนกำรถำยทอดควำมรูຌทำงวิชำกำร หรือทคนลยีกบุคคล฿นหนวยงำน 
พืไอ฿หຌสำมำรถด ำนินงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

4.3 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำละชีๅจงกีไยวกับงำนสุชำภิบำลสิไงวดลຌอมทีไตน
รับผิดชอบ฿นระดับบืๅองตຌน กหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿นเดຌทรำบขຌอมูล
ละควำมรูຌตำงโ ทีไป็นประยชน์ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติ฿หຌมีสุขภำพทีไดี 

4.4 ฿หຌบริกำรทำงวิชำกำร ชน กำรจัดท ำอกสำร คูมือ สืไอผยพร หรือจัดกิจกรรม
฿นรูปบบตำงโ พืไอกำรรียนรูຌละสรຌำงควำมขຌำ฿จ฿นงำนสุขำภิบำลสิไงวดลຌอม 

4.5 รวมปฏิบัติกำร฿นกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรละองค์กร พืไอ฿หຌ ป็น
บุคลำกรทีไมีควำมช ำนำญ ละปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
สำธำรณสุขศำสตร์ อนำมัยสิไงวดลຌอม อำชีวอนำมัย อำชีวอนำมัยละควำมปลอดภัย สุขำภิบำล สุขำภิบำล
สิไงวดลຌอม วิทยำศำสตร์นຌนวิทยำศำสตร์สุขำภิบำล วิทยำศำสตร์สำธำรณสุข  วิทยำศำสตร์อนำมัยละ
สิไงวดลຌอม วิทยำศำสตร์สุขภำพ วิทยำศำสตร์สิไงวดลຌอม  วิศวกรรมศำสตร์นຌนทำงวิศวกรรมสุขำภิบำล 
วิศวกรรมสิไงวดลຌอม หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะ
ส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 



 
2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 

สำธำรณสุขศำสตร์ อนำมัยสิไงวดลຌอม อำชีวอนำมัย อำชีวอนำมัยละควำมปลอดภัย สุขำภิบำล สุขำภิบำล
สิไงวดลຌอม วิทยำศำสตร์นຌนวิทยำศำสตร์สุขำภิบำล วิทยำศำสตร์สำธำรณสุข  วิทยำศำสตร์อนำมัยละ
สิไงวดลຌอม วิทยำศำสตร์สุขภำพ วิทยำศำสตร์สิไงวดลຌอม  วิศวกรรมศำสตร์นຌนทำงวิศวกรรมสุขำภิบำล 
วิศวกรรมสิไงวดลຌอม หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรอื ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะ
ส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
สำธำรณสุขศำสตร์ อนำมัยสิไงวดลຌอม อำชีวอนำมัย อำชีวอนำมัยละควำมปลอดภัย สุขำภิบำล สุขำภิบำล
สิไงวดลຌอม วิทยำศำสตร์นຌนวิทยำศำสตร์สุขำภิบำล วิทยำศำสตร์สำธำรณสุข  วิทยำศำสตร์อนำมัยละ
สิไงวดลຌอม วิทยำศำสตร์สุขภำพ วิทยำศำสตร์สิไงวดลຌอม  วิศวกรรมศำสตร์นຌนทำงวิศวกรรมสุขำภิบำล 
วิศวกรรมสิไงวดลຌอม หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะ
ส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 1 

 
 
 
 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 1 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรสุขำภิบำล 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรสุขำภิบำล 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำนหรือทียบทำ ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
ของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ละควำมช ำนำญงำนสู ง฿นดຌำนวิชำกำร
สุขำภิบำล ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌเชปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถประสบกำรณ์
ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำนวิชำกำรสุขำภิบำล ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จห รือกຌปัญหำทีไยำก ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย รวบรวมขຌอมูล รืไองทีไยำกละมีควำมซับซຌอน   

ตຌองอำศัยควำมรูຌทำงวิชำกำรดຌำนสุขำภิบำล รวมถึงกำรอนำมัยทีไกีไยวขຌองกับสภำวะสิไงวดลຌอม อันมีผลก
กระทบตอชีวิตละสภำพควำมป็นอยูของประชำชน ชน สถำนกำรณ์สิไงวดลຌอมกำรกิดรคละกำร
พรกระจำย กำรจัดกำรนๅ ำสีย ขยะมูลฝอย ของสียอันตรำย สิไงปฏิกูล มลพิษทำงอำกำศละสียง กำรจัดกำร
สุขำภิบำลอำหำร กำรจัดกำรกิจกำรทีไป็นอันตรำยตอสุขภำพละอำชีวอนำมัยละควำมปลอดภัย กำรจัด
อำคำรสถำนทีไละปรับปรุงกຌเขสิไงวดลຌอมทัไวเป หตุร ำคำญอืไนโ ทีไมีผลตอสุขภำพอนำมัยละกำรด ำรงชีวิต
ของประชำชน พืไอน ำขຌอมูลทีไเดຌมำพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนละพัฒนำระบบสุขำภิบำล฿หຌดียิไงขึๅน 

1.2 วิครำะห์ ละกຌเขปัญหำทีไกิดขึๅน฿นกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงวิครำะห์รำยงำน
กีไยวกับกำรด ำนินงำน หรือรำยงำนกำรรวบรวมขຌอมูลทำงวิชำกำรดຌำนสุขำภิบำลละสนอนะ              
พืไอประกอบกำรจัดท ำมำตรฐำนงำนสุขำภิบำล 

1.3 ก ำกับ ดูล กำรประมินผลกำรด ำนินงำน฿นครงกำรตำงโ พืไอ฿หຌทรำบผลกำร
ด ำนินกำรละน ำมำปรับปรุงระบบงำน฿หຌมีประสิทธิภำพละป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 

1.4 ก ำกับ ดูลกำรพัฒนำนืๅอหำองค์ควำมรูຌ คุณภำพมำตรฐำนกีไยวกับงำนดຌำน
สุขำภิบำลสิไงวดลຌอม กำรคุຌมครองละสงสริมภูมิปัญญำ กีไยวกับงำนดຌำนสุขำภิบำลสิไงวดลຌอม ละจัดท ำ
คูมือ นวทำงปฏิบัติ อกสำรวิชำกำร วิไงพิมพ์ ละอุปกรณ์ตำงโ ประชำสัมพันธ์ พืไอ฿หຌประชำชนมีควำมรูຌละ
มีสวนรวม฿นกำรรักษำละจัดกำรสภำพวดลຌอมอันมีผลกระทบตอสุขภำพ 

1.5 ก ำกับดูล กำรปฏิบัติกำร฿นกำรกຌเข ฟ้ืนฟู รักษำคุณภำพสิไ งวดลຌอม         
กำรตรวจสอบคุณภำพสิไงวดลຌอม ละผลกระทบดຌำนสิไงวดลຌอม ซึไงมีผลกระทบตอสุขภำพ ดูลบ ำรุงรักษำ
ครืไองมือละอุปกรณ์฿หຌพรຌอม฿ชຌงำน พืไอพัฒนำมำตรฐำนละปรับปรุงวิธีกำรด ำนินกำรละจัดหำทคนลยี
ทีไหมำะสม฿นกำรจัดกำรดຌำนสุขำภิบำลสิไงวดลຌอม฿หຌมีประสิทธิภำพ 
 
 



 
1.6 วิครำะห์ขຌอมูลทีไซับซຌอนทีไกีไยวขຌองกับงำนดຌำนสุขำภิบำล ชน ขຌอมูลกีไยวกับ

คุณภำพนๅ ำ อำกำศละสียง พืๅนทีไสีไยง ประชำกร ปริมำณขยะมูลฝอย สถำนทีไประกอบกิจกำรตำมกฎหมำยวำ
ดຌวยกำรสำธำรณสุข พืไอน ำเป฿ชຌ฿นกำรปรับปรุงละพัฒนำระบบกำรจัดกำรดຌำนสุขำภิบำลสิไงวดลຌอม฿หຌมี
ประสิทธิภำพสูงขึๅน 

1.7 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ  กำรประมินสิไงวดลຌอมกำรท ำงำน ประมินสถำน
ประกอบกำร สถำนบริกำรสำธำรณะ สถำนทีไสำธำรณะทำงดຌำนสุขำภิบำลสิไงวดลຌอม พืไอป้องกันควบคุม    
ตัดวงจรกำรระบำดของรค ท ำลำยหลงพรชืๅอ ละพำหะน ำรคอันป็นอันตรำยตอสุขภำพ  

1.8 ปฏิบัติงำนสงสริม ควบคุม ก ำกับ พัฒนำมำตรฐำน กำรบังคับ฿ชຌกฎหมำยวำดຌวย
กำรสำธำรณสุข ละกฎหมำยกีไยวกับสุขำภิบำล ละกฎหมำยอืไนทีไกีไยวขຌอง พืไอกำรคุຌมครองป้องกันรคละ
ภัยสุขภำพของประชำชน 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผน หรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำน หรือครงกำรของ
หนวยงำนหรือองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละกปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำม
ป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนงำนกำรท ำงำนรวมกัน ดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำน หรือหนวยงำนหรือองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละ
ผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน หรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำน หรือบุคคล หรือ
หนวยงำนหรือองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌบริกำรดຌำนสุขำภิบำลทีไตนรับผิดชอบ รวบรวมขຌอมูล บันทึกขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง 

พืไอสนับสนุนกำรพัฒนำกำร฿หຌบริกำรดຌำนสุขำภิบำลสิไงวดลຌอม พืไอสริมสรຌำงอนำมัยละสภำวะวดลຌอมทีไดี
กประชำชน 

4.2 ด ำนินกำรถำยทอดควำมรูຌทำงวิชำกำร หรือทคนลยีกจຌำหนຌำทีไระดับ
รองลงมำ฿นหนวยงำนหรือองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอสรຌำงควำมรูຌละสนับสนุน฿หຌกำรปฏิบัติงำนของ
จຌำหนຌำทีได ำนินเปเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

4.3 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ตอบปัญหำละชีๅจงกีไยวกับงำนสุขำภิบำลสิไงวดลຌอมทีไ
คอนขຌำงยำก กหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌรับทรำบขຌอมูล ละควำมรูຌ
ทีไป็นประยชน์ สำมำรถน ำเปปฏิบัติเดຌอยำงถูกตຌอง 

4.4 ฿หຌบริกำรทำงวิชำกำร ชน กำรจัดท ำอกสำร คูมือ สืไอผยพร หรือจัดกิจกรรม
฿นรูปบบตำงโ พืไอกำรรียนรูຌละสรຌำงควำมขຌำ฿จ฿นงำนสุขำภิบำลสิไงวดลຌอม รวมถึงกำรพัฒนำครืไองมือ 
อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์ทคนลยีตำงโ มำ฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำน 

4.5 ปฏิบัติกำร฿นกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรละองค์กร พืไอ฿หຌป็นบุคลกรทีไมี
ควำมช ำนำญ ละปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 
 

 



 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรสุขำภิบำล ระดับปฏิบัติกำร  ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรสุขำภิบำล หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี 
ก ำหนดวลำ 6 ปี ฿หຌลดป็น 4 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรสุขำภิบำล         
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น 2 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรสุขำภิบำล 
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรสุขำภิบำล หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

 
 



3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 2 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรสุขำภิบำล 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรสุขำภิบำล 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์  ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นดຌำนวิชำกำรสุขำภิบำล ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จ
หรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นดຌำนวิชำกำรสุขำภิบำล ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 วำงนวทำงกำรศึกษำศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย รวบรวมขຌอมูล รืไองทีไยำก

ละมีควำมซับซຌอน ตຌองอำศัยควำมรูຌทำงวิชำกำรดຌำนสุขำภิบำล หรือประสบกำรณ์สูง ชน สถำนกำรณ์
สิไงวดลຌอม กำรกิดรคละกำรพรกระจำย กำรจัดกำรนๅ ำสีย ขยะมูลฝอย ของสียอันตรำย สิไงปฏิกูล มลพิษ
ทำงอำกำศละสียง กำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำร กำรจัดกำรกิจกำรทีไป็นอันตรำยตอสุขภำพละอำชีวอนำมัย
ละควำมปลอดภัย กำรจัดอำคำรสถำนทีไละปรับปรุงกຌเขสิไงวดลຌอมทัไวเป หตุร ำคำญอืไนโ ทีไมีผลตอ
สุขภำพอนำมัยละกำรด ำรงชีวิตของประชำชน พืไอน ำขຌอมูลทีไเดຌมำพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนละ
พัฒนำระบบสุขำภิบำล฿หຌดี 

1.2 วิครำะห์ ละกຌเขปัญหำทีไกิดขึๅน฿นกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅ งวิครำะห์รำยงำน
กีไยวกับกำรด ำนินงำน หรือรำยงำนกำรรวบรวมขຌอมูลทำงวิชำกำรดຌำนสุขำภิบำลละสนอนะ พืไอวำง
นวทำง฿นกำรจัดท ำมำตรฐำนงำนดຌำนสุขำภิบำล ละปรับปรุงระบบงำนสุขำภิบำล฿หຌมีประสิทธิภำพสูงขึๅน 

1.3 วำงนวทำงกำรประมินผลกำรด ำนินงำน฿นครงกำรตำงโ พืไอ฿หຌทรำบผลกำร
ด ำนินกำรละน ำมำปรับปรุงระบบงำน฿หຌมีประสิทธิภำพละป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 

1.4 วำงนวทำงกำรพัฒนำนืๅอหำองค์ควำมรูຌ คุณภำพมำตรฐำนกีไยวกับงำนดຌำน
สุขำภิบำลสิไงวดลຌอม กำรคุຌมครองละสงสริมภูมิปัญญำ กีไยวกับงำนดຌำนสุขำภิบำลสิไงวดลຌอม ละจัดท ำ
คูมือ นวทำงปฏิบัติ อกสำรวิชำกำร วิไงพิมพ์ ละอุปกรณ์ตำงโ ประชำสัมพันธ์ พืไอ฿หຌประชำชนมีควำมรูຌละ
มีสวนรวม฿นกำรรักษำละจัดกำรสภำพวดลຌอมอันมีผลกระทบตอสุขภำพ 

1.5 ตรวจสอบกำรปฏิบัติกำร฿นกำรกຌเข ฟ้ืนฟู  รักษำคุณภำพสิไ งวดลຌอม          
กำรตรวจสอบคุณภำพสิไงวดลຌอม ละผลกระทบดຌำนสิไงวดลຌอม ซึไงมีผลกระทบตอสุขภำพ ดูลบ ำรุงรักษำ
ครืไองมือละอุปกรณ์฿หຌพรຌอม฿ชຌงำน พืไอประกอบกำรวำงมำตรกำรละมำตรฐำนงำนดຌำนสุขำภิบำล ละ
ปรับปรุงวิธีกำรด ำนินกำรละจัดหำทคนลยีทีไหมำะสม฿นกำรจัดกำรดຌำนสุขำภิ บำลสิไงวดลຌอม฿หຌมี
ประสิทธิภำพสูงขึๅน 
 



 
1.6 พัฒนำขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับงำนดຌำนสุขำภิบำล ชน ขຌอมูลกีไยวกับคุณภำพนๅ ำ 

อำกำศละสียง พืๅนทีไสีไยง ประชำกร ปริมำณขยะมูลฝอย สถำนทีไประกอบกิจกำรตำมกฎหมำยวำดຌวยกำร
สำธำรณสุข สิไงวดลຌอมทีไอืๅอตอสุขภำพทีไดี ป็นตຌนพืไอน ำเปวิครำะห์฿นกำรปรับปรุงระบบงำนสุ ขำภิบำล
สิไงวดลຌอม฿หຌมีประสิทธิภำพสูงขึๅน 

1.7 ก ำกับ ดูล ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ  ประมินสิไงวดลຌอมกำรท ำงำน ประมินสถำน
ประกอบกำร สถำนบริกำรสำธำรณะ สถำนทีไสำธำรณะทำงดຌำนสุขำภิบำลสิไงวดลຌอม พืไอป้องกันควบคุม    
ตัดวงจรกำรระบำดของรค ท ำลำยหลงพรชืๅอ ละพำหะน ำรคอันป็นอันตรำยตอสุขภำพ อยำงมี
ประสิทธิภำพ 

1.8 วำงระบบละก ำหนดนวทำงกำรสงสริม  ควบคุม ก ำกับ พัฒนำมำตรฐำน กำร
บังคับ฿ชຌกฎหมำยวำดຌวยกำรสำธำรณสุข ละกฎหมำยกีไยวกับสุขำภิบำล ละกฎหมำยอืไนทีไกีไยวขຌอง พืไอกำร
คุຌมครองป้องกันรคละภัยสุขภำพของประชำชน 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนหรือองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไนมอบหมำยงำน กຌปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผล พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละ
ผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
1.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกัน฿นทีมงำน ดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง ฿จ ทีมงำน 

หรือหนวยงำนหรือองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
1.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงโ พืไอ฿หຌกิด

ประยชน์ละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌ ค ำปรึกษำ นะน ำ ปัญหำส ำคัญทำงสุ ขำภิบำล กประชำชนละ

ผูຌประกอบกำรตำงโ พืไอสนับสนุนกำรพัฒนำสุขำภิบำล ตลอดจนกำรจัดท ำรำยงำนสนอตอผูຌบังคับบัญชำ 
4.2 ฿หຌค ำปรึกษำละอ ำนวยกำร฿นกำรถำยทอดควำมรูຌ฿นงำนดຌำนวิชำกำรละกำร

ปฏิบัติงำนกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ ละบุคลำกรดຌำนสุขำภิบำลภำย฿นหนวยงำหรือองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน พืไอสรຌำงควำมรูຌ฿หຌสำมำรถด ำนินงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

4.3 ก ำกับ ดูล ฿นกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร ละองค์กร พืไอ฿หຌป็นบุคลำกร
ทีไมีควำมช ำนำญ ละปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

4.4 นิทศงำนดຌำนสุขำภิบำล พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำน฿นพืๅนทีไเดຌอยำงถูกตຌองละ    
มีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรสุขำภิบำล ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรสุขำภิบำล หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 4 ปี  
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำน
ดຌำนวิชำกำรสุขำภิบำล หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย  
 



 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 3 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 3 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรสุขำภิบำล 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรสุขำภิบำล 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นดຌำนวิชำกำรสุขำภิบำล ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ
฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำร ซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรสุขำภิบำล ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย รวบรวมขຌอมูล รืไองทีไยำกละมีควำมซับซຌอน   

ตຌองอำศัยควำมรูຌทำงวิชำกำรดຌำนสุขำภิบำล หรือประสบกำรณ์สูง ชน สถำนกำรณ์สิไ งวดลຌอม กำรกิดรค
ละกำรพรกระจำย กำรจัดกำรนๅ ำสีย ขยะมูลฝอย ของสียอันตรำย สิไงปฏิกูล มลพิษทำงอำกำศละสียง 
กำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำร กำรจัดกำรกิจกำรทีไป็นอันตรำยตอสุขภำพละอำชีวอนำมัยละควำมปลอดภัย 
กำรจัดอำคำรสถำนทีไละปรับปรุงกຌเขสิไงวดลຌอมทัไวเป หตุร ำคำญอืไนโ ทีไมีผลตอสุขภำพอนำมัยละกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชน พืไอประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดป็นนยบำย ผนงำนนวทำงปฏิบัติ รวมทัๅง
ปรับปรุงระบบงำนละวิธีกำรด ำนินดຌำนสุขำภิบำล 

1.2 ตรวจสอบ วินิจฉัย ฿หຌค ำปรึกษำ ละกຌเขปัญหำส ำคัญกีไยวกับงำนสุขำภิบำล 
ตลอดจนกำรด ำนินงำนดຌำนสุขำภิบำล พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนถูกตຌองตำมหลักวิชำกำรสุขำภิบำล 

1.3 พัฒนำขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับงำนดຌำนสุขำภิบำล ชน ขຌอมูลกีไยวกับคุณภำพนๅ ำ 
อำกำศละสียง พืๅนทีไสีไยง ประชำกร ปริมำณขยะมูลฝอย สถำนทีไประกอบกิจกำรตำมกฎหมำยวำดຌวยกำร
สำธำรณสุข สิไงวดลຌอมทีไอืๅอตอสุขภำพทีไดี ป็นตຌนพืไอน ำเปปรับปรุงระบบงำนสุขำภิบำลสิไงวดลຌอม฿หຌมี
ประสิทธิภำพสูงขึๅน 

1.4 ก ำกับ ดูล นะน ำ ประมินสิไงวดลຌอมกำรท ำงำน ประมินสถำนประกอบกำร 
สถำนบริกำรสำธำรณะ สถำนทีไสำธำรณะทำงดຌำนสุขำภิบำลสิไงวดลຌอม พืไอป้องกันควบคุม ตัดวงจรกำร
ระบำดของรค ท ำลำยหลงพรชืๅอ ละพำหะน ำรคอันป็นอันตรำยตอสุขภำพ อยำงมีประสิทธิภำพ 

1.5 วำงนวทำงกำรสงสริม ควบคุม ก ำกับ พัฒนำมำตรฐำน กำรบังคับ฿ชຌกฎหมำย
วำดຌวยกำรสำธำรณสุข ละกฎหมำยกีไยวกับสุขำภิบำล ละกฎหมำยอืไนทีไกีไยวขຌอง พืไอกำรคุຌมครองป้องกัน
รคละภัยสุขภำพของประชำชน 
 
 



 
2. ดຌานการวางผน 

 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน ครงกำร฿นระดับกล
ยุทธ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนระดับกรม มอบหมำยงำนกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนติดตำม ประมินผล พืไอ฿หຌ
บรรลุตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโกับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมีบทบำท฿น

กำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับกอง หรือส ำนักรวมทัๅงทีไประชุมทัๅง฿น

ละตำงประทศ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌควำมรูຌ฿นงำนดຌำนวิชำกำรกีไยวกับสุขำภิบำล กจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ ละ

บุคลำกรดຌำนสุขำภิบำลภำย฿นหนวยงำนหรือองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอสรຌำงควำมรูຌ฿หຌสำมำรถ
ด ำนินงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

4.2 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ กีไยวกับงำนสุขำภิบำลกบุคคลหรือหนวยงำนทัๅงภำย฿นละ
ภำยนอก พืไอสริมสรຌำงควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง   
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรสุขำภิบำล ระดับปฏิบัติกำร ละ   
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรสุขำภิบำล หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอย
กวำ  2 ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.ก ำหนด ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรสุขำภิบำล หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย   
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรชัญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 4 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 4 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 4 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     วิชำกำรสิไงวดลຌอม 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนกีไยวกับวิชำกำรสิไงวดลຌอม ซึไงมีลักษณะงำนทีไ
ปฏิบัติกีไยวกับกำรส ำรวจ กใบรวบรวมขຌอมูล กำรศึกษำ วิจัย ละสนอนวทำงกำรปรับปรุงรักษำสภำวะ
วดลຌอม พืไอ฿ชຌ฿นกำรพิจำรณำปรับปรุง ละก ำหนดนยบำยละผนงำนดຌำนสิไงวดลຌอม ตลอดจน฿หຌ
ค ำปรึกษำนะน ำละสงสริมผยพร กำรป้องกันละรักษำคุณภำพสิไงวดลຌอม ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไ
กีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมชีืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักวิชำกำรสิไงวดลຌอม   ระดับปฏิบัติกำร 
   นักวิชำกำรสิไงวดลຌอม   ระดับช ำนำญกำร 
   นักวิชำกำรสิไงวดลຌอม   ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักวิชำกำรสิไงวดลຌอม   ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรสิไงวดลຌอม 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรสิไงวดลຌอม 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับ สิไงวดลຌอม ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
  

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ชวยปฏิบัติกำรกีไยวกับกำรส ำรวจ รวบรวมขຌอมูล ศึกษำ วิครำะห์  วิจัย 

ประมินผลขຌอมูลละกำรด ำนินงำน ติดตำมตรวจสอบ สภำวะวดลຌอม พืไอป็นนวทำง฿นกำรก ำหนดละ
ปรับปรุง นยบำย ผน มำตรฐำน มำตรกำร นวทำง หลักกณฑ์ กฎ ระบียบ งืไอนเข กฎหมำยทีไกีไยวขຌอง 
รวมทัๅงกำรสืไอสำรละถำยทอดองค์ควำมรูຌดຌำนสิไงวดลຌอมพืไอสรຌำงจิตส ำนึกละสงสริม กำรมีสวนรวมของ
ประชำชน฿นกำรจัดกำรสิไงวดลຌอม    

1.2 ชวยติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิไงวดลຌอม วิครำะห์รำยงำนผลกระทบสิไงวดลຌอม 
ละสนอควำมหในพืไอ฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำนคุณภำพสิไงวดลຌอม ละวินิจฉัยขຌอทใจจริงบืๅองตຌนกีไยวกับปัญหำ
สิไงวดลຌอม 

1.3 รวมพัฒนำละถำยทอดองค์ควำมรูຌ฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนสิไงวดลຌอม  
1.4 รวมศึกษำ ประสำนกำรมีสวนรวมของครือขำยภำคีละก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพ

สิไงวดลຌอม ชน มำตรฐำนคุณภำพนๅ ำ มำตรฐำนคุณภำพอำกำศ  ฯลฯ ป็นตຌน พืไอน ำเป฿ชຌป็นมำตรฐำน฿นพืๅนทีไทีไ
รับผิดชอบ    

1.5 ศึกษำปัญหำกีไยวกับมลภำวะ นิวศวิทยำ ละกำรอนุรักษ์สิไงวดลຌอมดຌำนตำงโ   
พืไอประกอบกำรจัดท ำขຌอสนอ฿นกຌปัญหำ ปรับปรุงคุณภำพสิไงวดลຌอม หรือสงสริมกำรอนุรักษ์สิไงวดลຌอม฿น
พืๅนทีไซึไงรับผิดชอบ 

1.6 สนับสนุนละสงสริม฿หຌประชำชน ครือขำยประชำชน อำสำสมัคร องค์กรอกชน
ตำงโ มีสวนรวม฿นกำรดูลละสงสริมคุณภำพสิไงวดลຌอม฿นพืๅนทีไ พืไอ฿หຌทຌองถิไนซึไงรับผิดชอบมีสิไงวดลຌอมทีไดีตำม
กณฑ์มำตรฐำนขัๅนตไ ำทีไก ำหนดเวຌ    

1.7 วินิจฉัยขຌอทใจจริงบืๅองตຌนกีไยวกับปัญหำสิไงวดลຌอม รวมถึงตรวจหตุดือดรຌอน
ร ำคำญอันนืไองมำจำกมลภำวะ  พืไอน ำสนอนวทำงทำงกຌเขละสรຌำงควำมพึงพอ฿จ฿หຌประชำชนผูຌสียหำย 

1.8 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ             
ทีไกีไยวขຌองกับงำนสิไงวดลຌอม พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.9 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌหนวยงำน
ละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 
 
 



 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำนหรือ
ครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ชีๅจงละตอบปัญหำกีไยวกับงำนวิชำกำรสิไงวดลຌอม กสวนรำชกำร 

หนวยงำนอกชนละประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌเดຌควำมรูຌละขຌอมูลทีไตຌองกำร    
4.2 จัดกใบขຌอมูลบืๅองตຌน จัดท ำสถิติ รำยงำน หรือฐำนขຌอมูลระบบสำรสนทศ

กีไยวกับงำนวิชำกำรสิไงวดลຌอม พืไอ฿หຌสนับสนุนภำรกิจของสวนรำชกำร ละประยชน์฿นกำร พิจำรณำ
ก ำหนดละปรับปรุง นยบำย ผน มำตรฐำน มำตรกำร หลักกณฑ์ กฎ ระบียบ งืไอนเข  ละกฎหมำยทีไ
กีไยวกับงำนวิชำกำรสิไงวดลຌอม 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
ศรษฐศำสตร์ รัฐศำสตร์ ประชำกรศำสตร์ สังคมวิทยำ ละมำนุษยวิทยำ ภูมิศำสตร์ กำรบริหำรกำรศึกษำ 
สถิติ บรำณคดี สถำปัตยกรรมศำสตร์ ผังมือง กำรกษตร วนศำสตร์ กำรประมง คมี ชีววิทยำ ฟຂสิกส์ 
ธรณีวิทยำ วิทยำศำสตร์ทำงทะล สุขำภิบำล อำชีวอนำมัย วิทยำศำสตร์กำรพทย์ วิศวกรรมศำสตร์ หรือ
สิไงวดลຌอม หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับ
ต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
ศรษฐศำสตร์ รัฐศำสตร์ ประชำกรศำสตร์ สังคมวิทยำ ละมำนุษยวิทยำ ภูมิศำสตร์ กำรบริหำรกำรศึกษำ 
สถิติ บรำณคดี สถำปัตยกรรมศำสตร์ ผังมือง กำรกษตร วนศำสตร์ กำรประมง คมี ชีววิทยำ ฟຂสิกส์ 
ธรณีวิทยำ วิทยำศำสตร์ทำงทะล สุขำภิบำล  อำชีวอนำมัย  วิทยำศำสตร์กำรพทย์ วิศวกรรมศำสตร์ หรือ
สิไงวดลຌอม หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับ
ต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
ศรษฐศำสตร์ รัฐศำสตร์ ประชำกรศำสตร์ สังคมวิทยำ ละมำนุษยวิทยำ ภูมิศำสตร์ กำรบริหำรกำรศึกษำ 
สถิติ บรำณคดี สถำปัตยกรรมศำสตร์ ผังมือง กำรกษตร วนศำสตร์ กำรประมง คมี ชีววิทยำ ฟຂสิกส์ 
ธรณีวิทยำ วิทยำศำสตร์ทำงทะล สุขำภิบำล  อำชีวอนำมัย  วิทยำศำสตร์กำรพทย์ วิศวกรรมศำสตร์ หรือ
สิไงวดลຌอม หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับ
ต ำหนงนีๅเดຌ 

 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดบั 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 1 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 

 

 
 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรสิไงวดลຌอม 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรสิไงวดลຌอม 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำร สิไงวดลຌอม 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำร สิไงวดลຌอม  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  ละปฏิบัติงำน
อืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ปฏิบัติงำนกีไยวกับกำรก ำหนดละจัดท ำ นยบำย ผนหลัก มำตรฐำน มำตรกำร 

นวทำง หลักกณฑ์ กฎ ระบียบ งืไอนเข กฎหมำยทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงกำรพัฒนำละถำยทอดองค์ควำมรูຌดຌำน
สิไงวดลຌอม สรຌำงจิตส ำนึกละสงสริมกำรมีสวนรวมของประชำชน฿นกำรจัดกำรสิไงวดลຌอม พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนดຌำนกำรจัดกำรสิไงวดลຌอมป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด    

1.2 ศึกษำละพัฒนำงำนจัดกำรสิไงวดลຌอมดຌำนตำงโ ชน กำรพัฒนำระบบ รูปบบ 
ละวิธีกำรทีไหมำะสม ละประยุกต์฿ชຌ พืไอพัฒนำนวทำงกำรจัดกำรสิไงวดลຌอมทีไมีประสิทธิภำพ หมำะสม
กับสถำนกำรณ์สิไงวดลຌอมของประทศ    

1.3 วิครำะห์ปัญหำ สนอนะนวทำงกำรปฏิบัติงำนจัดกำรสิไงวดลຌอม งำนวิครำะห์
ผลกระทบสิไงวดลຌอม งำนติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิไงวดลຌอมละรืไองรำวรຌองทุกข์ สนอควำมหในพืไอ฿หຌ
ป็นเปตำมมำตรฐำนคุณภำพสิไงวดลຌอม ละถูกตຌองตำมกฎหมำย กฎ ระบียบ ละงืไอนเขทีไก ำหนด รวมทัๅง
จัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิไงวดลຌอม  

1.4 ควบคุม ติดตำม ละดูลกำรตรวจสอบคุณภำพสิไงวดลຌอม วิครำะห์รำยงำน
ผลกระทบสิไงวดลຌอม ละสนอควำมหในพืไอ฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำน หลักกณฑ์ หรืองืไอนเขคุณภำพสิไงวดลຌอมทีไ
ก ำหนดขึๅน฿นพืๅนทีไ  

1.5 ควบคุม วำงผน ศึกษำ ประสำนกำรมีสวนรวมของครือขำยภำคีละก ำหนด
มำตรฐำนคุณภำพสิไงวดลຌอมชน มำตรฐำนคุณภำพนๅ ำ มำตรฐำนคุณภำพอำกำศ  ฯลฯ ป็นตຌน พืไอน ำเป฿ชຌป็น
มำตรฐำน฿นพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ  

1.6 ควบคุม ติดตำม ละดูลศึกษำปัญหำกีไยวกับมลภำวะ นิวศน์วิทยำ ละกำรอนุรักษ์
สิไงวดลຌอมดຌำนตำงโ พืไอประกอบกำรจัดท ำขຌอสนอ฿นกຌปัญหำ ปรับปรุงคุณภำพสิไงวดลຌอม หรือสงสริมกำร
อนุรักษ์สิไงวดลຌอม฿นพืๅนทีไซึไงรับผิดชอบ 
 
 



 
1.7 วำงผน สนับสนุนละสงสริม฿หຌประชำชน ครือขำยประชำชน อำสำสมัคร องค์กร

อกชนตำงโ มีสวนรวม฿นกำรดูลละสงสริมคุณภำพสิไงวดลຌอม฿นพืๅนทีไ พืไอ฿หຌทຌองถิไนซึไงรับผิดชอบมีสิไงวดลຌอม
ทีไดีตำมกณฑ์มำตรฐำนขัๅนตไ ำทีไก ำหนดเวຌ 

1.8 วินิจฉัยขຌอทใจจริงกีไยวกับปัญหำสิไงวดลຌอม รวมถึงตรวจหตุดือดรຌอนร ำคำญอัน
นืไองมำจำกมลภำวะ  พืไอน ำสนอนวทำงทำงกຌเขละสรຌำงควำมพึงพอ฿จ฿หຌประชำชนผูຌสียหำย  

1.9 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

1.10 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ              
ทีไกีไยวขຌองกับงำนสิไงวดลຌอม พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำน
ระดับส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน

ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจง฿นรืไองกีไยวกับงำนจัดกำรสิไงวดลຌอม฿นสวนทีไ

รับผิดชอบ฿นระดับทีไซับซຌอน หรืออ ำนวยกำรกำรฝຄกอบรม หรือถำยทอดองค์ควำมรูຌ฿หຌกหนวยงำนรำชกำร 
อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌมีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ฿นกำรจัดกำรสิไงวดลຌอม   

4.2 พัฒนำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไกีไยวกับงำนจัดกำรสิไงวดลຌอม พืไอ฿หຌ
สอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน รวมทัๅง฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน 
หลักกณฑ์ละมำตรกำรตำงโ 

4.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำน งำนดຌำนวิชำกำรสิไงวดลຌอมกจຌำหนຌำทีไ
ระดับรองลงมำ พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรสิไงวดลຌอม ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรสิไงวดลຌอมหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี 
ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปีส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรสิไงวดลຌอม        
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรสิไงวดลຌอม  
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนสิไงวดลຌอมหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 2 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 

 

 
 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรสิไงวดลຌอม 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรสิไงวดลຌอม 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำร สิไงวดลຌอม 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

    ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำร สิไงวดลຌอม ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก 
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ก ำกับดูลกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรสิไงวดลຌอมตำงโ ของทำงรำชกำร ชน กำร

ก ำหนดนยบำย ผน มำตรฐำน มำตรกำร นวทำง หลักกณฑ์ กฎ ระบียบ งืไอนเข กฎหมำยทีไกีไยวขຌอง กำร
สืไอสำรละถำยทอดองค์ควำมรูຌดຌำนสิไงวดลຌอมพืไอสรຌำงจิตส ำนึกละสงสริมกำรมีสวนรวมของประชำชน฿น
กำรจัดกำรสิไงวดลຌอม กำรประมินผลกำรด ำนินงำน กำรวิครำะห์วิจัยกีไยวกับปัญหำมลภำวะสิไงวดลຌอม 
สนอนะนวทำงกำรปฏิบัติงำนดຌำนกำรจัดกำรสิไงวดลຌอม กำรวิครำะห์ผลกระทบสิไ งวดลຌอม ละกำร
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิไงวดลຌอมละรืไองรำวรຌองทุกข์ ป็นตຌน พืไอ฿หຌงำนจัดกำรสิไงวดลຌอมของรำชกำร
ด ำนินเปตำมป้ำหมำยละถูกตຌองตำมกฎหมำย กฎ ระบียบ ละงืไอนเขทีไก ำหนด 

1.2 วำงนวทำงกำรศึกษำละพัฒนำงำนจัดกำรสิไงวดลຌอมดຌำนตำงโ ชน กำร
พัฒนำระบบ รูปบบ ละวิธีกำรทีไหมำะสม ละประยุกต์฿ชຌ พืไอพัฒนำนวทำงกำรจัดกำรสิไงวดลຌอมทีไมี
ประสิทธิภำพ หมำะสมกับสถำนกำรณ์สิไงวดลຌอมของประทศ   

1.3 พิจำรณำละ฿หຌควำมหในกีไยวกับกำรจัดกำรสิไ งวดลຌอมของพืๅนทีไ  ละ
สถำนกำรณ์สิไงวดลຌอมระหวำงพืๅนทีไ 

1.4 วำงผน ควบคุม ดูลละติดตำมกำรตรวจสอบคุณภำพสิไงวดลຌอม วิครำะห์
รำยงำนผลกระทบสิไงวดลຌอม ละสนอควำมหในพืไอ฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำน หลักกณฑ์ หรืองืไอนเขคุณภำพ
สิไงวดลຌอมทีไก ำหนดขึๅน฿นพืๅนทีไ  

1.5 สรຌำงกำรมีสวนรวมของครือขำยภำคีละก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพสิไงวดลຌอมชน 
มำตรฐำนคุณภำพนๅ ำ มำตรฐำนคุณภำพอำกำศ  ฯลฯ ป็นตຌน พืไอน ำเป฿ชຌป็นมำตรฐำน฿นพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ 

1.6 ควบคุมดูลละติดตำมกำรศึกษำปัญหำกีไยวกับมลภำวะ นิวศน์วิทยำ ละกำร
อนุรักษ์สิไงวดลຌอมดຌำนตำงโ พืไอประกอบกำรจัดท ำขຌอสนอ฿นกຌปัญหำ ปรับปรุงคุณภำพสิไงวดลຌอม หรือสงสริม
กำรอนุรักษ์สิไงวดลຌอม฿นพืๅนทีไซึไงรับผิดชอบ  
 
 



  
1.7 วำงผน สนับสนุนละสงสริม฿หຌประชำชน ครือขำยประชำชน อำสำสมัคร องค์กร

อกชนตำงโ มีสวนรวม฿นกำรดูลละสงสริมคุณภำพสิไงวดลຌอม฿นพืๅนทีไ พืไอ฿หຌทຌองถิไนซึไงรับผิดชอบมีสิไงวดลຌอม
ทีไดีตำมกณฑ์มำตรฐำนขัๅนตไ ำทีไก ำหนดเวຌ  

1.8 วำงผน ควบคุมดูลละติดตำมกำรวินิจฉัยขຌอทใจจริงกีไยวกับปัญหำสิไงวดลຌอม 
รวมถึงตรวจหตุดือดรຌอนร ำคำญอันนืไองมำจำกมลภำวะ พืไอน ำสนอนวทำงทำงกຌเขละสรຌำงควำมพึงพอ฿จ฿หຌ
ประชำชนผูຌสียหำย 

1.9 จัดท ำคูมือกำรปฏิบัติงำนดຌำนงำนสิไงวดลຌอม พืไอ฿ชຌป็นนวท ำง฿นกำร
ปฏิบัติงำน฿หຌถูกตຌอง ละป็นเป฿นทิศทำงดียวกันทัๅงองค์กร รวมทัๅงสอดคลຌองตำมระบบกำรควบคุมภำย฿นทีไดี 

1.10 ตรวจสอบ ประมินผล ละกຌปัญหำสิไงวดลຌอมละกำรปฏิบัติงำนอืไนโ พืไอ฿หຌ
กำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนถูกตຌองตำมหลักกณฑ์ มำตรฐำน ละวิธีกำรทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนก ำหนด
เวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.11 พัฒนำละปรับปรุงระบบงำนดຌำนสิไงวดลຌอม พืไอ฿หຌกิดควำมมัไน฿จวำระบบงำน
ทีไตัๅงเวຌสำมำรถสนับสนุนสวนงำนตำงโ เดຌอยำงมีประสิทธิภำพละสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนละสภำวกำรณ์ปัจจุบัน  

1.12 สอนงำน ถำยทอดควำมรูຌ หรือถำยทอดฝຄกอบรมกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ 
ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌละถำยทอดหลักกำรท ำงำนภำย฿นองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน ละสำมำรถน ำเปปรับ฿ชຌ฿นกำรท ำงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน  

1.13 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌ
กำรด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

1.14 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนสิไงวดลຌอม พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง 
มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  

3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำง โ พืไอป็น
ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿ห ຌค ำปรึกษำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชี ๅจง฿นรื ไองกี ไยวกับงำนจัดกำร

สิไงวดลຌอม ฿นสวนทีไรับผิดชอบ หรืออ ำนวยกำร฿นกำรฝຄกอบรม หรือถำยทอดองค์ควำมรูຌกหนวยงำน
รำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นกำรจัดกำรสิไงวดลຌอม   

4.2 ก ำหนดนวทำงกำรพัฒนำละจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไกีไยวกับงำนจัดกำร
สิไงวดลຌอม พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน ละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน 
หลักกณฑ ์มำตรฐำน ละมำตรกำรตำงโ 
 



 
4.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ฿นงำนดຌำนกำรจัดกำรสิไงวดลຌอมกจຌำหนຌำทีไระดับ

รองลงมำ ชน ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ฿นกำรปฏิบัติงำน วำงครงกำร จัดท ำคูมือหรือนวทำงกำรปฏิบัติงำน ละ
วิธี฿ชຌครืไองมืออุปกรณ์ทีไถูกตຌอง ป็นตຌน พืไอถำยทอดควำมรูຌทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน
ละขຌอก ำหนด 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรสิไงวดลຌอม  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรสิไงวดลຌอมหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี 
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำน
ดຌำนวิชำกำรสิไงวดลຌอมหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดบั 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 3 

 
 
 
 
 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 3 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรสิไงวดลຌอม 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรสิไงวดลຌอม 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรสิไงวดลຌอม ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

    ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำร ซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำร สิไงวดลຌอม ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ฿หຌค ำปรึกษำละสนอควำมหในกีไยวกับงำนวิชำกำรสิไงวดลຌอม  ละสนอ

นวทำงกຌเขปัญหำทีไกิดขึๅน฿นกำรปฏิบัติงำนตำงโ ชน กำรก ำหนดนยบำย ผน มำตรฐำน มำตรกำร 
นวทำง หลักกณฑ์ กฎ ระบียบ งืไอนเข กฎหมำยทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงกำรสืไอสำรองค์ควำมรูຌดຌำนสิไงวดลຌอม
พืไอสรຌำงจิตส ำนึกละสงสริมกำรมีสวนรวมของประชำชน฿นกำรจัดกำรสิไงวดลຌอม กำรประมินผล วิครำะห์
ปัญหำ ละสนอนะนวทำงปฏิบัติงำนดຌำนกำรจัดกำรสิไงวดลຌอม กำรวิครำะห์ผลกระทบสิไงวดลຌอม กำร
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิไงวดลຌอมละรืไองรำวรຌองทุกข์ ป็นตຌน พืไอประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย 
ผนงำน ละนวทำงปฏิบัติของหนวยงำน 

1.2 พัฒนำละสรຌำงสรรค์นวัตกรรม฿นกำรศึกษำ วิจัย ละพัฒนำทคนลยี พืไอกำร
จัดกำรสิไงวดลຌอมดຌำนตำงโ ละสนอนวคิดกำรบริหำรงำนจัดกำรสิไงวดลຌอมภำครัฐ฿หຌมีประสิทธิภำพ 
หมำะสมกับสถำนกำรณ์สิไงวดลຌอมของประทศ ละระหวำงประทศ 

1.3 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ควบคุมดูลละติดตำมกำรตรวจสอบคุณภำพ
สิไงวดลຌอม วิครำะห์รำยงำนผลกระทบสิไงวดลຌอม ละสนอควำมหในพืไอ฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำน 
หลักกณฑ์ หรืองืไอนเขคุณภำพสิไงวดลຌอมทีไก ำหนดขึๅน฿นพืๅนทีไ     

1.4 สรຌำงกำรม ีส วนร วมของครือข ำยภำค ีละก ำหนดมำตรฐำนคุณ ภำพ
สิไงวดลຌอมชน มำตรฐำนคุณภำพนๅ ำ มำตรฐำนคุณภำพอำกำศ  ฯลฯ ป็นตຌน พืไอน ำเป฿ชຌป็นมำตรฐำน
฿นพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ 

1.5 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ควบคุมดูลละติดตำมกำรศึกษำปัญหำ
กีไยวกับมลภำวะ นิวศน์วิทยำ ละกำรอนุรักษ์สิไงวดลຌอมดຌำนตำงโ พืไอประกอบกำรจัดท ำขຌอสนอ฿น
กຌปัญหำ ปรับปรุงคุณภำพสิไงวดลຌอม หรือสงสริมกำรอนุรักษ์สิไงวดลຌอม฿นพืๅนทีไซึไงรับผิ ดชอบ 

1.6 วิจัยหรือจัดท ำผลงำนดຌำนวิชำกำรสิไงวดลຌอม  พืไอ฿หຌนวัตกรรมทีไเดຌรับกำร
ยอมรับ฿นระดับประทศหรือระดับนำนำชำติ 
 



  
1.7 ประย ุก ต ์฿ช ຌน วทำงปฏ ิบ ัต ิที ไเด ຌร ับ ก ำรยอมร ับ ฿น ระด ับ ส ำกล  (Best 

Practices) ฿นกำรก ำหนดกลเก กระบวนกำร หรือมำตรกำรกำรปฏิบัติงำนดຌำนสิไงวดลຌอม พืไอมำปรับ
฿ชຌ฿นกำรพัฒนำองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไรับผิดชอบ 

1.8 สงสริมละพัฒนำศักยภำพของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกิดกำรพัฒนำองค์
ควำมรู ຌอย ำงต อนื ไองละ฿ห ຌสำมำรถปฏ ิบ ัต ิงำนเด ຌสอดคลຌองกับวัตถ ุประสงค์ขององค์กร ละมี
ประสิทธิภำพสูงสุด  

1.9 วำงกรอบกำรจัดท ำอกสำรวิชำกำร ต ำรำ ขຌอสอบ ทำงวิชำกำรสิไงวดลຌอม 
พืไอประกอบกำรรียนกำรสอนทีไกีไยวขຌอง 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน ครงกำร฿น
ระดับกลยุทธ์ของสวนรำชกำรระดับกรม มอบหมำยงำนกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนติดตำม ประมินผล 
พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำง โ กับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ    
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในละค ำนะน ำ กหนวยงำนระดับกองหรือส ำนัก รวมทัๅงทีไประชุมทัๅง

฿นละตำงประทศ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ วินิจฉัย ชีๅจง ละตอบปัญหำทีไส ำคัญดຌำนกำรจัดกำร

สิไงวดลຌอม อ ำนวยกำรฝຄกอบรมหรือถำยทอดองค์ควำมรูຌ กหนวยงำนรำชกำร  อกชน หรือประชำชนทัไวเป 
พืไอ ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นกำรจัดกำรสิไงวดลຌอม    

4.2 ก ำกับดูล สงสริม ละสนับสนุนกำรพัฒนำละจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบ
สำรสนทศดຌำนกำรจัดกำรสิไงวดลຌอม พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน ละ฿ชຌประกอบกำร
พิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรฐำน ละมำตรกำรตำงโ 

4.3 ฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌ หรือนิทศงำน฿หຌกพนักงำนหรือจຌำหนຌำทีไ฿น
หนวยงำน พรຌอมทัๅงผยพรควำมรูຌ฿นระดับกรม พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จละสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำง
ถูกตຌองสมบูรณ์ละมีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรสิไงวดลຌอม  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรสิไงวดลຌอมหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌว     
เมนຌอยกวำ โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด      
ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรสิไงวดลຌอมหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 
 
 

 



 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 4 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 4 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 4 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 4 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     ภชนำกำร 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงภชนำกำร ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับกำรศึกษำ วิครำะห์ วิจัย ปัญหำภชนำกำรดຌำนตำง โ พืไอปรับปรุงกຌเขละสงสริมภำวะภชนำกำร
ของประชำชน ส ำรวจละรวบรวมขຌอมูลดຌำนภชนำกำรของประชำชนภำคตำง โ พืไอหำสำหตุของ  
รคขำดสำรอำหำร วำงผนป้องกัน ละบ ำบัดรคขำดสำรอำหำร วิจัยดຌำนอำหำรละภชนำกำร  
พืไอก ำหนดครืไองชีๅวัดทำงภชนำกำรละพัฒนำทคนลยีตำง โ ฿หຌหมำะสม ทดลองต ำรับอำหำร ฿หม ตำม
หลักวิชำอำหำรละภชนำกำร สงสริมกำรผลิตอำหำรทีไจ ำป็นกกำรปรับปรุงภำวะภชนำกำร คຌนควຌำ 
ท ด ล อ งล ะ พั ฒ นำสู ตรอำหำร ซึไ งมี คุ ณ ค ำดຌ ำนภชนำกำร ก ำหนดรำยกำรอำหำรควบคุ มละ 
฿หຌค ำนะน ำ฿นกำรประกอบอำหำรฉพำะรค จัดสอนฝຄกอบรมจຌำหนຌำทีไ อำสำสมัครหมูบຌำนละประชำชนทัไวเป ละ
ผยพรควำมรูຌ ประชำนิ ทศดຌ ำน ภชนำกำรทำงสืไ อมวลชน ดยวิ ธี ต ำงโ  ละปฏิ บั ติ ห นຌ ำทีไ อืไ น 
ทีไกีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักภชนำกำร    ระดับปฏิบัติกำร 
   นักภชนำกำร    ระดับช ำนำญกำร 
   นักภชนำกำร    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักภชนำกำร    ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ภชนำกำร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักภชนำกำร 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนภชนำกำร ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย   
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ คຌนควຌำ ส ำรวจ รวบรวม วิครำะห์  วิจัย บืๅองตຌนดຌำนอำหำรละ

ภชนำกำร พืไอสนับสนุน สงสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟูภำวะภชนำกำรของประชำชน 
1.2 รวมสนับสนุน สงสริม ป้องกัน คุຌมครอง กຌเข ฟื้นฟูละจัดกำรสิไงวดลຌอมทีไอืๅอ

ตอกำรมีพฤติกรรมทีไดีของประชำชน พืไอ฿หຌมีภำวะภชนำกำรทีไดี  
1.3 รวมติดตำม ละประมินผล กำรด ำนินงำนดຌำนอำหำรละภชนำกำร พืไอน ำมำ

ปรับปรุงระบบงำน฿หຌมีประสิทธิภำพละหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 
1.4 รวมฝ้ำระวังละติดตำมดຌำนอำหำรละภชนำกำร กับสหสำขำวิชำชีพละภำคี

ครือขำย พืไอกຌเขปัญหำภำวะภชนำกำร฿นประชำชนทีไมีควำมสีไยง 
1.5 รวมจัดกำรองค์ควำมรูຌดຌำนอำหำรละภชนำกำร พืไอพัฒนำระบบงำนละ

สริมสรຌำงศักยภำพขององค์กรละภำคีครือขำย 
1.6 รวมจัดท ำฐำนขຌอมูลดຌำนอำหำรละภชนำกำร พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติ งำนมี

ประสิทธิภำพ 
1.7 รวมจัดท ำต ำรับอำหำร ละสืไอภชนศึกษำ ส ำหรับ ดใก นักรียน ประชำชน 

พืไอ฿หຌเดຌรับพลังงำนละสำรอำหำรทีไหมำะสม 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำนหรือ
ครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 
 
 



 

4. ดຌานบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ควำมรูຌ ทคนลยีทำงดຌำนอำหำรละภชนำกำร พืไอสรຌำงสริมสุข

ภำวะของประชำชน 
4.2 สนับสนุนกำรถำยทอดควำมรูຌทำงวิชำกำรหรือทคนลยีกบุคคลภำย฿น

หนวยงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 
4.3 ฿หຌบริกำรสืไอทำงดຌำนอำหำรละภชนำกำร฿นรูปบบตำงโ  พืไอกำรผยพร

ควำมรูຌ  สูประชำชน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
วิทยำศำสตร์ ภสัชศำสตร์ กษตรศำสตร์ คหกรรมศำสตร์  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ      
ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
วิทยำศำสตร์ ภสัชศำสตร์ กษตรศำสตร์ คหกรรมศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ      
ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅ 

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
วิทยำศำสตร์ ภสัชศำสตร์ กษตรศำสตร์ คหกรรมศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ      
ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅ 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

 
 
 
 
 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 1 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ภชนำกำร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักภชนำกำร 
 

ระดับต าหนง    ระดบัช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรดຌำนภชนำกำร 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำร ดຌำนภชนำกำร ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก                   
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1 ดຌานปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ คຌนควຌำ ส ำรวจ รวบรวม วิครำะห์ วิจัย ละพัฒนำองค์ควำมรูຌ ทคนลยี

ดຌำนอำหำรละภชนำกำร พืไอสนับสนุน  สงสริม ป้องกัน ละฟ้ืนฟูภำวะภชนำกำรของประชำชน 
1.2 สนับสนุน สงสริม  ป้องกัน คุຌมครอง กຌเข ฟ้ืนฟูละจัดกำรสิไงวดลຌอมทีไอืๅอ           

ตอกำรมีพฤติกรรมทีไดีของประชำชน พืไอ฿หຌมีภำวะภชนำกำรทีไดี 
1.3 ติดตำม ละประมินผล กำรด ำนินงำนดຌำนอำหำรละภชนำกำร พืไอปรับปรุง

ระบบงำน฿หຌมีประสิทธิภำพละหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 
1.4 ฝ้ำระวังละติดตำมดຌำนอำหำรละภชนำกำร รวมกับสหสำขำวิชำชีพละภำคี

ครือขำย พืไอกຌเขปัญหำภำวะภชนำกำร฿นประชำชนทีไมีควำมสีไยง 
1.5 จัดกำรองค์ควำมรูຌดຌำนอำหำรละภชนำกำร พืไอพัฒนำระบบงำนละสริมสรຌำง

ศักยภำพขององค์กรละภำคีครือขำย 
1.6 จัดท ำฐำนขຌอมูล วิครำะห์ละพัฒนำขຌอมูลดຌำนอำหำรละภชนำกำร พืไอ฿หຌ

กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ 
1.7 พัฒนำคຌนควຌำกำรจัดท ำต ำรับอำหำร สืไอภชนำศึกษำ ส ำหรับดใก นักรียนละ

ประชำชน พืไอ฿หຌเดຌรับพลังงำนละสำรอำหำรทีไหมำะสม 

2 ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำน
ระดับส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 
 
 
 
 



 
3 ดຌานการประสานงาน 

3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ
บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  

3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน
ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4 ดຌานการบริการ 
4.1 ก ำกับ  ดูล  ฿หຌค ำนะน ำควำมรูຌ  ทคนลยีทำงดຌำนอำหำรละภชนำกำร พืไอ

พิไมศักยภำพ฿หຌกับนักวิชำกำรระดับปฏิบัติงำน 
4.2 ถำยทอดควำมรูຌทำงวิชำกำรหรือทคนลยี กบุคลำกรภำย฿นองค์กรละภำคี

ครือขำย พืไอ฿หຌมีควำมรูຌละสำมำรถด ำนินงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ  
4.3 ฿หຌบริกำรขຌอมูลทำงดຌำนอำหำรละภชนำกำรผำนสืไอตำงโ พืไอกำรผยพร

ควำมรูຌ  สูประชำชน  
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักภชนำกำร ระดับปฏิบัติกำร  ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนอำหำรละภชนำกำร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ   
6 ปี  ก ำหนดวลำ 6 ปี  ฿หຌลดป็น 4 ปี  ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติ ฉพำะส ำหรับต ำหนงนัก ภชนำกำร            
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2  ละ฿หຌลดป็น 2 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักภชนำกำร     
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนอำหำรละภชนำกำร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2  
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

 
 
 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 2 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ภชนำกำร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักภชนำกำร 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำร ดຌำน
ภชนำกำร ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำร ดຌำนภชนำกำร ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก
มำก  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ก ำกับ ดูล ศึกษำ คຌนควຌำ ส ำรวจ รวบรวม วิครำะห์ วิจัย ละพัฒนำองค์ควำมรูຌ 

ทคนลยีดຌำนอำหำรละภชนำกำร พืไอสนับสนุน  สงสริม ป้องกัน ละฟ้ืนฟูภำวะภชนำกำรของประชำชน 
1.2 ก ำกับ ดูล ปฏิบัติงำน สนับสนุน สงสริม  ป้องกัน คุຌมครอง กຌเข ฟ้ืนฟู ละ

จัดกำรสิไงวดลຌอมทีไอืๅอตอกำรมีพฤติกรรมทีไดีของประชำชน พืไอ฿หຌมีภำวะภชนำกำรทีไดี 
1.3 ก ำกับ ดูลกำรติดตำม ละประมินผล กำรด ำนินงำนดຌำนอำหำรละ

ภชนำกำรพืไอปรับปรุงระบบงำน฿หຌมีประสิทธิภำพละหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 
1.4 ก ำกับ ดูล ฝ้ำระวังละติดตำมดຌำนอำหำรละภชนำกำร รวมกับสหสำขำ

วิชำชีพละภำคีครือขำย พืไอกຌเขปัญหำภำวะภชนำกำร฿นประชำชนทีไมีควำมสีไยง  
1.5 ก ำกับ ดูลกำรจัดกำรองค์ควำมรูຌดຌำนอำหำรละภชนำกำร  พืไอพัฒนำ

ระบบงำนละสริมสรຌำงศักยภำพขององค์กรละภำคีครือขำย  
1.6 ก ำกับ ดูลกำรจัดท ำฐำนขຌอมูล วิครำะห์ละพัฒนำขຌอมูลดຌำนอำหำรละ

ภชนำกำร พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ  
1.7 ก ำกับ ดูล นะน ำ พัฒนำคຌนควຌำกำรจัดท ำต ำรับอำหำร สืไอภชนศึกษำ ส ำหรับ

ดใก นักรียนละประชำชน พืไอ฿หຌเดຌรับพลังงำนละสำรอำหำรทีไหมำะสม 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง 
มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 
 
 
 
 



 

3. ดຌานการประสานงาน 
1.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
1.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงโพืไอป็น

ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำละอ ำนวยกำร฿นกำรถำยทอดควำมรูຌ ทคนลยีทำงดຌำนอำหำร

ละภชนำกำร  พืไอพิไมศักยภำพ฿หຌกบุคลำกรภำย฿นองค์กรละภำคีครือขำย   
4.2 ถำยทอดควำมรูຌทำงวิชำกำรหรือทคนลยีฉพำะทำง กบุคลำกรภำย฿นองค์กร

ละภำคีครือขำย พืไอ฿หຌมีควำมรูຌละสำมำรถด ำนินงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ 
4.3 ฿หຌบริกำรขຌอมูลฉพำะทำงดຌำนอำหำรละภชนำกำรผำนสืไอตำงโ พืไอกำร

ผยพรควำมรูຌสูประชำชน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักภชนำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนอำหำรละภชนำกำร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ   
4 ปี  หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนอำหำรละภชนำกำร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย  
   

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

 
 
 
 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 3 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ภชนำกำร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักภชนำกำร 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรดຌำนภชนำกำร ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ
฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง   ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  
หรือ 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำร ซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรดຌำนภชนำกำร ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ
฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1  ก ำหนดกรอบละทิศทำงกำรศึกษำ คຌนควຌำ ส ำรวจ รวบรวม วิครำะห์ วิจัย ละ

พัฒนำองค์ควำมรูຌ ทคนลยีดຌำนอำหำรละภชนำกำร พืไอสนับสนุน  สงสริม ป้องกัน ละฟ้ืนฟูภำวะ
ภชนำกำรของประชำชน 

1.2 ก ำหนดกรอบละทิศทำงกำรปฏิบัติงำนสนับสนุน สงสริม ป้องกัน คุຌมครอง กຌเข 
ฟ้ืนฟูละจัดกำรสิไงวดลຌอมทีไอืๅอตอกำรมีพฤติกรรมทีไดีของประชำชน พืไอ฿หຌมีภำวะภชนำกำรทีไดี 

1.3 ก ำหนดกรอบละทิศทำงกำรติดตำมละประมินผลดຌำนอำหำรละภชนำกำร         
พืไอพัฒนำระบบงำน฿หຌมีประสิทธิภำพละหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 

1.4 พัฒนำระบบกำรฝ้ำระวังละติดตำมดຌำนอำหำร ละภชนำกำร รวมกับสหสำขำ
วิชำชีพละภำคีครือขำย พืไอกຌเขปัญหำภำวะภชนำกำร฿นประชำชนทีไมีควำมสีไยง 

1.5 ก ำหนดกรอบละทิศทำงกำรจัดกำรองค์ควำมรูຌดຌำนอำหำรละภชนำกำร  พืไอ
พัฒนำระบบงำนละสริมสรຌำงศักยภำพขององค์กรละภำคีครือขำย 

1.6 ก ำหนดกรอบละทิศทำงกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลละพัฒนำระบบฐำนขຌอมูลดຌำน
อำหำร ละภชนำกำร พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ 

1.7 ก ำหนดนวทำงกำรพัฒนำคຌนควຌำต ำรับอำหำร สืไอภชนศึกษำ ส ำหรับ ดใก 
นักรียนละประชำชน พืไอ฿หຌเดຌรับพลังงำนละสำรอำหำรทีไหมำะสม 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน ครงกำร฿น
ระดับกลยุทธ์ของสวนรำชกำรระดับกรม มอบหมำยงำนกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนติดตำม ประมินผล 
พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 
 
 



 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโกับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับกอง หรือส ำนักรวมทัๅงทีไประชุมทัๅง

฿นละตำงประทศ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ป็นทีไปรึกษำ฿นกำร฿หຌค ำปรึกษำละอ ำนวยกำร฿นกำรถำยทอดควำมรูຌ 

ทคนลยีทำงดຌำนอำหำรละภชนำกำร  พืไอพิไมศักยภำพ฿หຌกบุคลำกรภำย฿นองค์กรละภำคีครือขำย   
4.2 ป็นทีไปรึกษำ฿นกำรถำยทอดควำมรูຌทำงวิชำกำรหรือทคนลยีฉพำะทำง  ก

บุคลำกรภำย฿นองค์กรละภำคีครือขำย พืไอ฿หຌมีควำมรูຌละสำมำรถด ำนินงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ 
4.3 ป็นทีไปรึกษำ฿นกำร฿หຌบริกำรขຌอมูลฉพำะทำงดຌำนอำหำรละภชนำกำรผำนสืไอ

ตำงโ พืไอกำรผยพรควำมรูຌสูประชำชน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักภชนำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละ   
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ  ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนอำหำรละภชนำกำร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌว 
เมนຌอยกวำ 2 ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.ก ำหนด    
ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนอำหำรละภชนำกำร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย   
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 3 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

 
 
 
 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 4 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 4 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3  
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 4  
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 4 

 

 

 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     ทคนิคกำรพทย์ 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนดຌำนทคนิคกำรพทย์ ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับกำรตรวจ ทดสอบ วิครำะห์ วิจัยสิไงสงตรวจทีไเดຌมำจำกรำงกำยมนุษย์  ดย฿ชຌวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์
ละทคนลยีทำงหຌองปฏิบัติกำรทีไครอบคลุมดຌำนคมีคลินิก จุลทรรศนศำสตร์คลินิก จุลชีววิทยำคลินิก ลหิต
วิทยำ คลังลือด ภูมิคุຌมกันวิทยำคลินิก พิษวิทยำคลินิก ฯลฯ พืไอน ำผลมำ฿ชຌ฿นกำรวินิจฉัยคຌนหำสำหตุ 
วิครำะห์ควำมรุนรงละติดตำมกำรรักษำรค กำรประมินภำวะสุขภำพ กำรป้องกันรค กำรสงสริมสุขภำพ 
รวมถึงกำรควบคุมคุณภำพ กำรก ำหนดคุณลักษณะ ละกำรควบคุมกำร฿ชຌครืไองมือรวมทัๅงนๅ ำยำตำงโ ทำง
หຌองปฏิบัติกำรทำงทคนิคกำรพทย์ กำร฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ละฝຄกอบรมกีไยวกับวิทยำกำรทำงกำรพทย์ 
ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักทคนิคกำรพทย์   ระดับปฏิบัติกำร 
   นักทคนิคกำรพทย์   ระดับช ำนำญกำร 
   นักทคนิคกำรพทย์   ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักทคนิคกำรพทย์   ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ทคนิคกำรพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักทคนิคกำรพทย์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนทคนิคกำรพทย์ ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ                
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติหนຌำทีไทำงหຌองปฏิบัติกำรพืไอกใบสิไงสงตรวจทีไเดຌมำจำกรำงกำยมนุษย์ กใบ

รักษำสิไงสงตรวจ จัดตรียมวัสดุอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นกระบวนกำรตรวจวิครำะห์ ตรวจทดสอบ วิครำะห์ พืไอทรำบ
ชนิดละปริมำณของสิไงสงตรวจ ดย฿ชຌวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ละทคนลยีทำงหຌองปฏิบัติกำร ซึไงครอบคลุม
งำนดຌำนคมีคลินิก จุลทรรศศำสตร์คลินิก จุลชีววิทยำคลินิก ลหิตวิทยำ คลังลือด ภูมิคุຌมกันวิทยำคลินิก 
พิษวิทยำคลินิก ฯลฯ พืไอน ำผลมำ฿ชຌ฿นกำรวินิจฉัย ป้องกัน ติดตำมกำรรักษำ ท ำนำยควำมรุนรงของรค ละ
ประมินภำวะสุขภำพ 

1.2 ปฏิบัติงำนตรวจวิครำะห์ทำงหຌองปฏิบัติกำรขัๅนพืๅนฐำน ควบคุมระบบคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำนงำนทคนิคกำรพทย์ พืไอ฿หຌผูຌรับบริกำรเดຌรับผลกำรตรวจวิครำะห์ทีไถูกตຌอง มนย ำ ละ
ทันวลำ    

1.3 รวบรวมขຌอมูลทำงวิชำกำรบืๅองตຌนดຌำนทคนิคกำรพทย์ทีไเมยุงยำกซับซຌอนพืไอ
ประกอบกำรวำงผนหรือกำรจัดท ำรำยงำนทำงวิชำกำร พืไอพัฒนำงำนดຌำนทคนิคกำรพทย์ ละสำธำรณสุข 

1.4 ติดตำมประมินผลละสรุปกำรศึกษำ วิครำะห์ ละวิจัย ดຌำนทคนิคกำรพทย์
พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ของผนงำนครงกำรทีไรับผิดชอบ 

1.5 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัยส ำรวจขຌอมูลทำงวิชำกำรบืๅองตຌนทีไเมซับซຌอน พืไอ฿ชຌป็น
ขຌอมูล฿นกำรวำงผนพัฒนำงำนดຌำนทคนิคกำรพทย์ละสำธำรณสุข 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำนหรือ
ครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

 

 



 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ผยพร ควำมรูຌ กีไยวกับ งำนกำรตรวจทำงหຌองปฏิบัติกำร฿หຌผูຌ฿ชຌบริกำร ผูຌปຆวย 

ญำติ ละประชำชนทัไวเปพืไอ฿หຌมีควำมขຌำ฿จ฿นกำรตรวจทำงหຌองปฏิบัติกำร 
4.2 สอน นะน ำ กำรปฏิบัติงำน กบุคลำกรดຌำนสำธำรณสุขละนักศึกษำ พืไอ฿หຌมี

ควำมรูຌควำมสำมำรถละทักษะทีไจ ำป็น฿นกำรปฏิบัติงำนทำงหຌองปฏิบัติกำรละกຌเขปัญหำอยำงมี
ประสิทธิภำพ    

4.3 ฿หຌบริกำรขຌอมูลกผูຌทีไกีไยวขຌอง฿นรืไองทีไกีไยวกับงำน฿นควำมรับผิดชอบพืไอ฿หຌเดຌ
ทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำงโทีไป็นประยชน์สอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
วิทยำศำสตร์กำรพทย์ ดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ นຌนทำงทคนิคกำรพทย์ ละเดຌรับ฿บอนุญำตป็น         
ผูຌประกอบรคศิลปะ สำขำทคนิคกำรพทย์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ
฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
วิทยำศำสตร์กำรพทย์ ดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ นຌนทำงทคนิคกำรพทย์ ละเดຌรับ฿บอนุญำตป็น        
ผูຌประกอบรคศิลปะ สำขำทคนิคกำรพทย์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ
฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
วิทยำศำสตร์กำรพทย์ ดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ นຌนทำงทคนิคกำรพทย์ ละเดຌรับ฿บอนุญำตป็น        
ผูຌประกอบรคศิลปะ สำขำทคนิคกำรพทย์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ
฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 1 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ทคนิคกำรพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักทคนิคกำรพทย์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนทคนิคกำรพทย์ ปฏิบัติงำน
ทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ  ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนทคนิคกำรพทย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ปฏิบัติงำนตรวจละวินิจฉัยทีไตຌอง฿ชຌทคนิคพิศษกีไยวกับกำรตรวจอนเซม์    

พืไอชวยวินิจฉัยรคกลຌำมนืๅอหัว฿จตำย กำรตรวจพืไอชวยวินิจฉัยกำรติดชืๅออดส์ กำรตรวจสภำพกำรท ำงำน
ของตอมเทรอยด์ กำรตรวจพืไอชวยวินิจฉัยภำวะลือดออกผิดปกติ ฯลฯ หรือกำรตรวจอยำง฿ดอยำงหนึไงทีไตຌอง
฿ชຌควำมรูຌควำมช ำนำญละประสบกำรณ์฿นระดับดียวกัน ซึไงครอบคลุมดຌำน฿ดดຌำนหนึไงหรือหลำยดຌำน       
ทำงคมีคลินิก จุลทรรศน์ศำสตร์คลินิก จุลชีววิทยำคลินิก ลหิตวิทยำ คลังลือด ภูมิคุຌมกันวิทยำคลินิก 
พิษวิทยำคลินิก ฯลฯ พืไอน ำผลมำ฿ชຌ฿นกำรวินิจฉัย ป้องกัน ติดตำมกำรรักษำ ท ำนำยควำมรุนรงของรค  
ละประมินภำวะสุขภำพ    

1.2 ปฏิบัติงำนตรวจวิครำะห์ละวินิจฉัยทำงหຌองปฏิบัติกำร ควบคุมระบบคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนงำนทคนิคกำรพทย์ทีไตຌอง฿ชຌทคนิคพิศษหรือครืไองมือพิศษพืไอ฿หຌผูຌรับบริกำรเดຌรับผลกำร
ตรวจวิครำะห์ทีไถูกตຌอง มนย ำ ละทันวลำ 

1.3 วิครำะห์ปัญหำทีไกิดขึๅน฿นกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมงำนพืไอกຌเขปัญหำดຌวย
ควำมสุขุมรอบคอบพืไอ฿หຌสำมำรถด ำนินงำนดຌำนทคนิคกำรพทย์เดຌตำมป้ำหมำยของงำนทีไรับผิดชอบ 

1.4 ศึกษำ วิจัยรืไองทีไยำกละมีควำมซับซຌอนตຌองอำศัยควำมรูຌทำงวิชำกำรระดับสูง
พืไอพัฒนำงำนดຌำนทคนิคกำรพทย์ละสำธำรณสุข 

1.5 สนอนะนวทำง กฎกณฑ์ หลักกณฑ์หรือขຌอสนอตำมหลักวิชำกำรทำง
ทคนิคกำรพทย์  พืไอป็นนวทำงปฏิบัติ ฿หຌกิดผลดีตอผูຌรับบริกำร 

1.6 ก ำกับดูลกำรด ำนินงำนของจຌำหนຌำทีไระดับปฏิบัติงำนพืไอ฿หຌงำนบรรลุ
ป้ำหมำยทีไวำงเวຌ 

1.7 ประมินผลกำรด ำนินกำรครงกำรตำง โ หรือกำรด ำนินกำรของงำนทีไกีไยวขຌอง
พืไอ฿หຌสัมฤทธิ์ผลตำมป้ำหมำย 
 
 



 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำน
ระดับส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  

3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน
ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌบริกำรทำงวิชำกำร฿นระดับทีไซับซຌอนทำงดຌำนทคนิคกำรพทย์ กบุคลำกร

ละนักศึกษำ พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมสำมำรถละทักษะทีไจ ำป็น฿นกำรปฏิบัติงำนละกຌเขปัญหำอยำงมี
ประสิทธิภำพ 

4.2 สอน นิทศ ฝຄกอบรม หรือถำยทอดองค์ควำมรูຌหรือทคนลยีกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ
ละบุคคลภำยนอก พืไอกอ฿หຌกิดกำรลกปลีไยนรียนรูຌละพัฒนำองค์กร 

4.3 อ ำนวยกำรพัฒนำ฿นกำรถำยทอดฝຄกอบรม ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ กผูຌทีไกีไยวขຌอง
฿นรืไองทีไกีไยวกับงำน฿นควำมรับผิดชอบพืไอ฿หຌเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำงโทีไป็นประยชน์สอดคลຌองละ
สนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักทคนิคกำรพทย์ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนทคนิคหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี ก ำหนดวลำ 
ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักทคนิคกำรพทย์ ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 
ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักทคนิคกำรพทย์ ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำน
ดຌำนทคนิคกำรพทย์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 



 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 2 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ทคนิคกำรพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักทคนิคกำรพทย์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนทคนิคกำรพทย์ 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนทคนิคกำรพทย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก  
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ตรวจละวินิจฉัยทีไตຌอง฿ชຌทคนิคพิศษสูงมำกกีไยวกับกำรตรวจฮอร์มนทำงพศ 

กำรตรวจฮีมกลบินผิดปกติพืไอวินิจฉัยรคธำลัสมีย กำรตรวจหำสำรบงชีๅรคมะรใงหรือกำรตรวจอยำง฿ด
อยำงหนึไงทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมช ำนำญละประสบกำรณ์฿นระดับดียวกัน ซึไงครอบคลุมดຌำน฿ดดຌำนหนึไงหรือ
หลำยดຌำนทำงคมีคลินิก จุลทรรศน์ศำสตร์คลินิก จุลชีววิทยำคลินิก ลหิตวิทยำ คลังลือด ภูมิคุຌมกันวิทยำ
คลินิก พิษวิทยำคลินิก ฯลฯ พืไอน ำผลมำ฿ชຌ฿นกำรวินิจฉัย ป้องกัน ติดตำมกำรรักษำ ท ำนำยควำมรุนรงของ
รค ละประมินภำวะสุขภำพ 

1.2 ปฏิบัติงำน ควบคุมกำร ตรวจวิครำะห์ละวินิจฉัยทำงหຌองปฏิบัติกำรควบคุม
ระบบคุณภำพตำมมำตรฐำนงำนทคนิคกำรพทย์ทีไ฿ชຌทคนิคหรือครืไองมือทีไตຌอง฿ชຌควำมช ำนำญพิศษพืไอ฿หຌ
ผูຌรับบริกำรเดຌรับผลกำรตรวจวิครำะห์ทีไถูกตຌอง มนย ำ ละทันวลำ 

1.3 ศึกษำวิจัยรืไองทีไยำกป็นพิศษ ละมีควำมซับซຌอน ตຌองอำศัยควำมรูຌทำงวิชำกำร
หรือประสบกำรณ์สูง  ละมีกำรคຌนควຌำอຌำงอิงหรือ฿ชຌขຌอมูลจำกภำยนอกพืไอพัฒนำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ 

1.4 วำงนวทำง ทิศทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ วิจัยของหนวยงำน฿นสังกัดพืไอ฿หຌ
บุคลำกรมีนวทำงปฏิบัติทีไชัดจน   

1.5 ประมินผลกำรด ำนินงำน฿นครงกำร   ตำง โ หรือกำรด ำนินกำรคຌนควຌำทำง
วิชำกำรของกองพืไอสนอผูຌบริหำรประกอบกำรพิจำรณำตัดสิน฿จ 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง 

มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 
2.2 วำงผน ควบคุม ตรวจสอบระบบงำนทำงหຌองปฏิบัติกำรทคนิคกำรพทย์฿หຌ

ป็นเปตำมนยบำยทีไก ำหนดเวຌ พัฒนำจัดระบบงำนกำรตรวจวิครำะห์ละควบคุมคุณภำพ ทำงหຌองปฏิบัติกำร
พืไอ฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำนสำกล ปฏิบัติกำรวิจัยทีไกอ฿หຌกิดกำรพัฒนำงำนบริกำรตรวจวิครำะห์พืไอ฿หຌมี
คุณภำพละประสิทธิภำพ 



 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักงำนพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงโพืไอป็น

ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
 ฿หຌค ำปรึกษำ อ ำนวยกำร ถำยทอดควำมรูຌ฿หຌกับผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ ผูຌ฿ชຌบริกำรทัๅงภำย฿น
ละภำยภำยนอกหนวยงำน พืไอ฿หຌมีควำมรูຌ ควำมสำมำรถ฿นกำรปฏิบัติงำน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักทคนิคกำรพทย์ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนทคนิคกำรพทย์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี 
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำน
ดຌำนทคนิคกำรพทย์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 3 

 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 3 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 3 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ทคนิคกำรพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักทคนิคกำรพทย์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงทคนิคกำรพทย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำร ซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงทคนิคกำรพทย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติงำนผูຌชีไยวชำญ฿นกำรควบคุม ตรวจสอบกำรวินิจฉัยทีไตຌอง฿ชຌทคนิคพิศษ

สูงมำกกีไยวกับกำรละป็นทีไปรึกษำกีไยวกับกำรตรวจฮอร์มนทำงพศ กำรตรวจฮีมกลบินผิดปกติพืไ อ
วินิจฉัยรคธำลัสมีย กำรตรวจหำสำรบงชีๅรคมะรใงหรือกำรตรวจอยำง฿ดอยำงหนึไงทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำม
ช ำนำญละประสบกำรณ์฿นระดับดียวกัน ซึไงครอบคลุมดຌำน฿ดดຌำนหนึไงหรือหลำยดຌำนทำงคมีคลินิก 
จุลทรรศน์ศำสตร์คลินิก จุลชีววิทยำคลินิก ลหิตวิทยำ คลังลือด ภูมิคุຌมกันวิทยำคลินิก พิษวิทยำคลินิก ฯลฯ 
พืไอน ำผลมำ฿ชຌ฿นกำรวินิจฉัย ป้องกัน ติดตำมกำรรักษำ ท ำนำยควำมรุนรงของรค ละประมินภำวะสุขภำพ 

1.2 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌชีไยวชำญ฿นสำขำทคนิคกำรพทย์ ป็นทีไปรึกษำ฿หຌกนัก
ทคนิคทำงกำรพทย์ละบุคลำกรทีไกีไยวขຌอง฿นกำรพัฒนำวิชำกำรพืไอกຌเขปัญหำทีไยุงยำกซับซຌอน          

1.3 ก ำกับดูลกำรวำงผนหรือกำรด ำนินงำนของหนวยงำนทีไดูลมีควำมสอดคลຌอง
กับภำรกิจละนยบำย฿นภำพรวมของกรม 

1.4 ศึกษำ วิจัย พัฒนำนวทำงละประยุกต์฿ชຌนวทำงปฏิบัติทีไเดຌรับกำรยอมรับ฿น
ระดับสำกล ดยกำรทียบคียงคุณภำพกำรปฏิบัติงำนดຌำนทคนิคกำรพทย์ทีไป็นลิศ พืไอ฿หຌป็นบบอยำง
ละทีไปรึกษำ฿นกำรพัฒนำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ 

1.5 ควบคุม ตรวจสอบ ดูลมำตรฐำนละคุณภำพของผนงำนละนยบำยของ
หนวยงำนพืไอ฿หຌบรรลุวิสัยทัศน์ละป้ำหมำยขององค์กร 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของสวนรำชกำร ป็นทีไปรึกษำ 

มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 
2.2 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน 

ครงกำร฿นระดับกลยุทธ์ของสวนรำชกำรระดับกรม มอบหมำยงำนกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนติดตำม 
ประมินผล พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 
 



 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโกับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับกอง หรือส ำนักรวมทัๅงทีไประชุมทัๅง

฿นละตำงประทศ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ป็นทีไปรึกษำของสวนรำชกำร ฿นกำรถำยทอดควำมรูຌดຌำนทคนิคกำรพทย์ 

พืไอ฿หຌบุคลำกรมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ สำมำรถด ำนินงำนเดຌตำมป้ำหมำย 
4.2 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำกผูຌบริหำรทัๅ งภำย฿นละภำยนอก พืไอป็นขຌอมูล

ประกอบกำรตัดสิน฿จละสนับสนุนภำรกิจของสวนรำชกำร 
4.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำวินิจฉัย ชีๅจงละตอบปัญหำทีไส ำคัญ หรืออ ำนวยกำร

ถำยทอดฝຄกกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌกหนวยรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอสรຌำงควำมรูຌควำม
ขຌำ฿จกีไยวกับกำรตรวจทำงหຌองปฏิบัติกำรละภำรกิจของสวนรำชกำร 
    

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักทคนิคกำรพทย์ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนทคนิคกำรพทย์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌว        
เมนຌอยกวำ โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด    
ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนทคนิคกำรพทย์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3   
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3  
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

 
 
 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 4 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 4 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 4 

 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน              วิทยำศำสตร์กำรพทย์ 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหน งตำง โ ทีไปฏิบัติ งำนวิชำกำรทำงวิทยำศำสตร์กำรพทย์              
ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรตรวจชันสูตรรค พิสูจน์ยืนยันชืๅอทำงหຌองปฏิบัติกำร฿นสำขำตำง โ ชน 
บัคตรีวิทยำเวรัสวิทยำ พำรำสิตวิทยำ ลหิตวิทยำ ฯลฯ กำรพำะลีๅยงชืๅอ ยกชืๅอ ทัๅงชืๅอบัคตรีละเวรัส 
ผลิตอนติจน อนติซรุม วัคซีน ทຍอกซอยด์ ฯลฯ ละสำรมำตรฐำนอืไน โ ศึกษำคຌนควຌำวิจัยกีไยวกับกำร
ระบำดของรค  กำรสรຌำงสริมภูมิคุຌมกัน พืไอสนับสนุนกำรป้องกันรักษำรค ตรวจวิครำะห์พืไอควบคุม
คุณภำพมำตรฐำนยำ ชีววัตถุ อำหำร ครืไองดืไม ครืไองส ำอำง กำรจัดท ำตำรำงยำหงประทศเทย กำรตรวจ
วิครำะห์วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสำท สำรสพติด กำรตรวจวิครำะห์สำรพิษชนิดตำง โ จำกลือด ปัสสำวะ 
อวัยวะผูຌปຆวย ผูຌตำย ละสิไงวดลຌอม พืไอสุขอนำมัยละควำมปลอดภัยของประชำชน ตลอดจนป็นหลักฐำน
ประกอบกำรพิจำรณำคดี ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัยสมุนเพร ทำงพฤกษศำสตร์ ภสัชวท พฤกษคมี ภสัช
วิทยำ ฯลฯ พืไอหำสำรส ำคัญ ละทดลองผลิตป็นยำรักษำรค สอบทียบวิธีตรวจวิครำะห์ ตรวจชันสูตร 
รวมทัๅงหຌองปฏิบัติกำร ละพัฒนำ฿หຌมีคุณภำพมำตรฐำนป็นทีไชืไอถือ ตรวจซอม จัดหำ บ ำรุงรักษำ ครืไองมือ
วิทยำศำสตร์ กำร฿ชຌครืไองคอมพิวตอร์฿นงำนวิครำะห์ วิจัยปฏิบัติงำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์กำรพทย์ 
ตลอดจนกำรสอน ฝຄกอบรม นิทศงำน ละปฏิบัติงำนอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ 
   นักวิทยำศำสตร์กำรพทย์   ระดับปฏิบัติกำร 
   นักวิทยำศำสตร์กำรพทย์   ระดับช ำนำญกำร 
   นักวิทยำศำสตร์กำรพทย์   ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักวิทยำศำสตร์กำรพทย์   ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิทยำศำสตร์กำรพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิทยำศำสตร์กำรพทย์  
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ                
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ตรวจวิครำะห์ตัวอยำงทำงกำรพทย์ละสำธำรณสุข ทีไ฿ชຌวิธีกำร ครืไองมือ 

ทคนลยี พืๅนฐำน ดยกำรประกันคุณภำพ฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำนสำกล กำรบังคับ฿ชຌกฎหมำยดຌำน
สำธำรณสุข ละป็นขຌอมูล฿นกำรป้องกัน วินิจฉัย รักษำ พยำกรณ์รค สอบสวนละฝ้ำระวังกำรระบำดของ
รค กำรประมินภำวะสุขภำพ คัดกรองสุขภำพ หรือผลกระทบตอสิไงวดลຌอม ตอสุขภำพ ตลอดจน
ประกอบกำรพิจำรณำทำงอรรถคด ีพืไอสนับสนุนกำรคุຌมครองผูຌบริภคละสุขภำพของประชำชน   

1.2 รวมวิจัยทำงดຌำนกำรพทย์ละสำธำรณสุข ฿หຌเดຌองค์ควำมรูຌ  นวัตกรรม 
ทคนลยี ผลิตภัณฑ์ทำงดຌำนสุขภำพละวิทยำศำสตร์กำรพทย์ กำรประมินควำมสีไยง ตือนภัยสุขภำพ 
ละกำรป้องกัน วินิจฉัย รักษำ พยำกรณ์รค สอบสวนรคพืไอควำมปลอดภัย฿นชีวิตละสนับสนุนสุขภำวะของ
ประชำชน 

1.3 รวมด ำนินกำรประกันคุณภำพหຌองปฏิบัติกำรทำงกำรพทย์ละสำธำรณสุข   
ดยพัฒนำ ประมินคุณภำพกำรตรวจวิครำะห์ ละรับรองควำมสำมำรถหຌองปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำนสำกล  
พืไอสนับสนุน  คุຌมครองสุขภำวะของประชำชน   

1.4 ศึกษำ คຌนควຌำ กใบตัวอยำง ตรวจวิครำะห์สำรตำงโ ละวิจัยทำงชีวคมีจำก
ชิๅนสวนหรือสำรทีไเดຌจำกรำงกำยของผูຌปຆวย พืไอหำสำหตุควำมผิดปกติของรำงกำย ละสำหตุของกำรกิดรค 
อันป็นกำรสนับสนุน฿หຌกำรวินิจฉัยรค ละอำกำรกิดควำมถูกตຌองมำกทีไสุด 

1.5 ศึกษำ คຌนควຌำ ละทดลองกำร฿ชຌสำรตำงโ ควำมเวตอสำรปฏิชีวนะ ผลกระทบ
ขຌำงคียงจำกกำร฿ชຌยำ ดยอำศัยสัตว์ทดลอง ละกำรพำะชืๅอชนิดตำงโ พืไอ฿ชຌ฿นกำรสรຌำงซรุม ละวัคซีน
อนติจนทีไ฿ชຌป็นภูมิคุຌมกันรค หรือยำรักษำรค 

1.6 ศึกษำ คຌนควຌำ ละทดลองกีไยวกับกำรจริญติบตละอันตรำยของจุลชีววิทยำ 
พืไอ฿หຌมีขຌอมูล฿นกำรป้องกัน ละรักษำรคหรืออำกำรผิดปกติตำงโ ทีไกิดจำกบคทีรีย เวรัส ปรสิต หรือ     
จุลชีพอืไนโ 
 
 
 
 
 



 
1.7 ศึกษำชีววิทยำละนิวศวิทยำ จ ำนกชนิดละหมวดหมู ส ำรวจควำมชุกชุม 

ควำมสำมำรถ฿นกำรน ำรคของพำหะน ำรคชนิดตำงโ รวมทัๅงคຌนควຌำหำวิธีป้องกัน ละก ำจัดทัๅงทำงคมี ชีววิธี 
พืไอป็นกำรชวย฿นกำรป้องกัน ควบคุม ละก ำจัดรคติดตอตำงโ  

1.8 ศึกษำ คຌนควຌำ ละติดตำมทคนลยีดຌำนวชศำสตร์ธนำคำรลือด พืไอพัฒนำ
ละปรับปรุงงำนดຌำนวชศำสตร์ธนำคำรลือด฿หຌมีมำตรฐำน สำมำรถบริกำรผูຌปຆวยเดຌอยำงรวดรใว ละมี
ประสิทธิภำพ 

1.9 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย ละจัดท ำขຌอมูล อกสำร ละรำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับ
กำรปฏิบัติงำนดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ พืไอ฿หຌมีขຌอมูล อกสำร ละรำยงำนทีไมีควำมถูกตຌอง ครบถຌวน ละ
ป็นประยชน์฿นกำรปรับปรุง ละพัฒนำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 

2. ดຌานการวางผน 

 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำนหรือ
ครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนดขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

3. ดຌานการประสานงาน  
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  
3.3 ประสำนงำนกับหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนกำรควบคุมสำรคมี กำรป้องกัน

รคติดตอ ละกำรทดลองดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำง
สะดวก รวดรใว ละมีประสิทธิภำพ 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 สนับสนุนกำรถำยทอดควำมรูຌทำงวิชำกำรหรือทคนลยีกบุคคลภำย฿น

หนวยงำน 
4.2 ฿หຌบริกำรทำงวิชำกำร ชน กำรจัดท ำอกสำร ต ำรำ คูมือ อกสำรสืไอผยพร฿น

รูปบบตำง โ  พืไอกำรรียนรูຌละควำมขຌำ฿จ฿นระดับตำง โ ฿นดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ 
4.3 รวมปฏิบัติกำร฿นกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร  ละองค์กรพืไอ฿หຌป็น

บุคลำกรทีไมีควำมช ำนำญละปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 
4.4 นิทศงำน ฿หຌค ำปรึกษำ ละค ำนะน ำดຌำนกำรควบคุม ละกำรป้องกันสำรคมี

ทีไมำกับอำหำรละวัตถุตำงโ ฿นชีวิตประจ ำวัน รวมทัๅงพำหะหรือสำหตุของกำรกิดรคหรือรคติดตอ฿หຌก
หนวยงำนตำงโ ทัๅงภำครัฐละอกชน รวมทัๅงประชำชนผูຌสน฿จทัไวเป พืไอ฿หຌมีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ ละสำมำรถ
ป้องกันตนองเดຌอยำงถูกตຌองหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
ทคนิคกำรพทย์ คมี คมีวิครำะห์ คมีกำรอำหำร วิทยำศำสตร์กำรพทย์ วิทยำศำสตร์กำรอำหำร 
วิทยำศำสตร์ทัไวเป พฤกษศำสตร์ ชีววิทยำ ชีวคมี จุลชีววิทยำ ฟຂสิกส์ ฟຂสิกส์กำรพทย์ ภสัชศำสตร์ ภสัช
วิครำะห์ ภสัชวิทยำ ภสัชกรรม ภสัชคมี พิษวิทยำ ฟຂสิกส์คมี วิทยำศำสตร์กำรอำหำร จุลชีววิทยำกำร
อำหำร พยำธิวิทยำคลีนิค พยำธิชีววิทยำ พำรำสิตวิทยำ อิมมูนวิทยำ สัตววิทยำ วิทยำศำสตร์สำขำกีฏวิทยำ  
วิทยำศำสตร์สำขำชีววิทยำ วิทยำศำสตร์สำขำกำรจัดกำรศัตรูพืช กำรกษตร คณิตศำสตร์ ฟຂสิกส์รังสี           
อำชีวอนำมัย วิศวกรรมสุขำภิบำล รังสีทคนิค อำยุรศำสตร์ขตรຌอน สรีรวิทยำ นิติวิทยำศำสตร์ พันธุศำสตร์ 
ทคนลยีชีวภำพ สัตววิทยำ กีฏวิทยำกำรกษตร วิทยำศำสตร์ทีไ฿ชຌ฿นกำรกษตร วิทยำศำสตร์สำขำชีววิทยำ 
ฟຂสิกส์รังสี ฟຂสิกส์สุขภำพ นิวคลียร์ฟຂสิกส์ นิวคลียร์ทคนลยี วิทยำศำสตร์ชีวภำพ วิทยำศำสตร์ประยุกต์ 
วิทยำศำสตร์กำยภำพ พยำธิวิทยำ พยำธิชีวภำพทำงสัตวพทย์ ทคนลยีทำงกำรกษตร  วิศวกรรมสุขำภิบำล
หรือ฿นสำขำวิชำหรืออืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท .ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
ทคนิคกำรพทย์ คมี คมีวิครำะห์ คมีกำรอำหำร วิทยำศำสตร์กำรพทย์ วิทยำศำสตร์กำรอำหำร 
วิทยำศำสตร์ทัไวเป พฤกษศำสตร์ ชีววิทยำ ชีวคมี จุลชีววิทยำ ฟຂสิกส์ ฟຂสิกส์กำรพทย์ ภสัชศำสตร์ ภสัช
วิครำะห์ ภสัชวิทยำ ภสัชกรรม ภสัชคมี พิษวิทยำ ฟຂสิกส์คมี วิทยำศำสตร์กำรอำหำร จุลชีววิทยำกำร
อำหำร พยำธิวิทยำคลีนิค พยำธิชีววิทยำ พำรำสิตวิทยำ อิมมูนวิทยำ สัตววิทยำ วิทยำศำสตร์สำขำกีฏวิทยำ  
วิทยำศำสตร์สำขำชีววิทยำ วิทยำศำสตร์สำขำกำรจัดกำรศัตรูพืช กำรกษตร คณิตศำสตร์ ฟຂสิกส์รังสี           
อำชีวอนำมัย วิศวกรรมสุขำภิบำล รังสีทคนิค อำยุรศำสตร์ขตรຌอน สรีรวิทยำ นิติวิทยำศำสตร์ พันธุศำสตร์ 
ทคนลยีชีวภำพ สัตววิทยำ กีฏวิทยำกำรกษตร วิทยำศำสตร์ทีไ฿ชຌ฿นกำรกษตร วิทยำศำสตร์สำขำชีววิทยำ 
ฟຂสิกส์รังสี ฟຂสิกส์สุขภำพ นิวคลียร์ฟຂสิกส์ นิวคลียร์ทคนลยี วิทยำศำสตร์ชีวภำพ วิทยำศำสตร์ประยุกต์ 
วิทยำศำสตร์กำยภำพ พยำธิวิทยำ พยำธิชีวภำพทำงสัตวพทย์ ทคนลยีทำงกำรกษตร วิศวกรรมสุขำภิบำล
หรือ฿นสำขำวิชำหรืออืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท .ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
ทคนิคกำรพทย์ คมี คมีวิครำะห์ คมีกำรอำหำร วิทยำศำสตร์กำรพทย์ วิทยำศำสตร์กำรอำหำร 
วิทยำศำสตร์ทัไวเป พฤกษศำสตร์ ชีววิทยำ ชีวคมี จุลชีววิทยำ ฟຂสิกส์ ฟຂสิกส์กำรพทย์ ภสัชศำสตร์ ภสัช
วิครำะห์ ภสัชวิทยำ ภสัชกรรม ภสัชคมี  พิษวิทยำ ฟຂสิกส์คมี วิทยำศำสตร์กำรอำหำร จุลชีววิทยำกำร
อำหำร พยำธิวิทยำคลีนิค พยำธิชีววิทยำ พำรำสิตวิทยำ อิมมูนวิทยำ สัตววิทยำ วิทยำศำสตร์สำขำกีฏวิทยำ  
วิทยำศำสตร์สำขำชีววิทยำ วิทยำศำสตร์สำขำกำรจัดกำรศัตรูพืช กำรกษตร คณิตศำสตร์ ฟຂสิกส์รังสี          
อำชีวอนำมัย วิศวกรรมสุขำภิบำล รังสีทคนิค อำยุรศำสตร์ขตรຌอน สรีรวิทยำ นิติวิทยำศำสตร์ พันธุศำสตร์ 
ทคนลยีชีวภำพ  สัตววิทยำ กีฏวิทยำกำรกษตร วิทยำศำสตร์ทีไ฿ชຌ฿นกำรกษตร  วิทยำศำสตร์สำขำชีววิทยำ 
ฟຂสิกส์รังสี ฟຂสิกส์สุขภำพ นิวคลียร์ฟຂสิกส์ นิวคลียร์ทคนลยี วิทยำศำสตร์ชีวภำพ วิทยำศำสตร์ประยุกต์ 
วิทยำศำสตร์กำยภำพ พยำธิวิทยำ พยำธิชีวภำพทำงสัตวพทย์ ทคนลยีทำงกำรกษตร วิศวกรรมสุขำภิบำล
หรือ฿นสำขำวิชำหรืออืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท .ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 
 
 



     
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 1 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 

 

 
 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิทยำศำสตร์กำรพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิทยำศำสตร์กำรพทย์  
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์  
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไ ยำก              
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ควบคุมกำรตรวจวิครำะห์ตัวอยำงทำงกำรพทย์ละสำธำรณสุขทีไ฿ชຌวิธีกำร 

ครืไองมือ ทคนลยีพืๅนฐำน ละตรวจวิครำะห์ตัวอยำงทำงกำรพทย์ละสำธำรณสุขทีไ฿ชຌวิธีกำร ครืไองมือ  
ทคนลยีทีไยุ งยำกละซับซຌอนมำกขึๅน ละชวยกຌเขปัญหำ ดยกำรประกันคุณภำพ฿หຌป็นเปตำม
มำตรฐำนสำกล กำรบังคับ฿ชຌกฎหมำยดຌำนสำธำรณสุข ละป็นขຌอมูล฿นกำรป้องกัน วินิจฉัย รักษำ พยำกรณ์
รค สอบสวนละฝ้ำระวังกำรระบำดของรค กำรประมินภำวะสุขภำพ คัดกรองสุขภำพ หรือผลกระทบตอ
สิไงวดลຌอม ตอสุขภำพ ตลอดจนประกอบกำรพิจำรณำทำงอรรถคดี พืไอสนับสนุนกำรคุຌมครองผูຌบริภคละ
สุขภำพของประชำชน   

1.2 วิจัยทำงดຌำนกำรพทย์ละสำธำรณสุข ฿หຌเดຌองค์ควำมรูຌ นวัตกรรม ทคนลยี 
ผลิตภัณฑ์ทำงดຌำนสุขภำพละวิทยำศำสตร์กำรพทย์ กำรประมินควำมสีไยง ตือนภัยสุขภำพ กำรตัๅ งกณฑ์
หรือปรับปลีไยนคำมำตรฐำนตำง โ ของประทศ ละกำรป้องกัน วินิจฉัย รักษำ พยำกรณ์รค สอบสวนรค 
พืไอควำมปลอดภัย฿นชีวิตละสนับสนุนสุขภำวะของประชำชน 

1.3 ด ำนินกำรประกันคุณภำพหຌองปฏิบัติกำรทำงกำรพทย์ละสำธำรณสุข       
ดยพัฒนำ ประมินคุณภำพกำรตรวจวิครำะห์ ละรับรองควำมสำมำรถหຌองปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำนสำกล   
พืไอสนับสนุน คุຌมครองสุขภำวะของประชำชน   

1.4 ควบคุม ละดูลกำรศึกษำ กำรคຌนควຌำ กำรกใบตัวอยำง กำรตรวจวิครำะห์สำรตำงโ 
ละกำรวิจัยทำงชีวคมีจำกชิๅนสวนหรือสำรทีไเดຌจำกรำงกำยของผูຌปຆวย พืไอหำสำหตุควำมผิดปกติของรำงกำย ละ
สำหตุของกำรกิดรค อันป็นกำรสนับสนุน฿หຌกำรวินิจฉัยรค ละอำกำรกิดควำมถูกตຌองมำกทีไสุด  

1.5 ควบคุม ละดูลกำรศึกษำ กำรคຌนควຌำ ละกำรทดลองกำร฿ชຌสำรตำงโ ควำมเว
ตอสำรปฏิชีวนะ ผลกระทบขຌำงคียงจำกกำร฿ชຌยำ ดยอำศัยสัตว์ทดลอง ละกำรพำะชืๅอชนิดตำงโ พืไอ฿ชຌ฿น
กำรสรຌำงซรุม ละวัคซีนอนติจนทีไ฿ชຌป็นภูมิคุຌมกันรค หรือยำรักษำรค 
 
 



 
1.6 ควบคุม ละดูลกำรศึกษำ กำรคຌนควຌำ กำรพำะชืๅอ ละกำรทดลองกีไยวกับ

กำรจริญติบตละอันตรำยของจุลชีววิทยำ  พืไอ฿หຌมีขຌอมูล฿นกำรป้องกัน ละกำรรักษำรคหรืออำกำร
ผิดปกติตำงโ ทีไกิดจำกบคทีรีย เวรัส ปรสิต หรือจุลชีพอืไนโ  

1.7 ควบคุม ละดูลกำรศึกษำชีววิทยำละนิวศวิทยำ กำรจ ำนกชนิดละหมวดหมู 
กำรส ำรวจควำมชุกชุม ละควำมสำมำรถ฿นกำรน ำรคของพำหะน ำรคชนิดตำงโ รวมทัๅงกำรคຌนควຌำหำวิธี
ป้องกัน ละกำรก ำจัดทัๅงทำงคมี ชีววิธี พืไอป็นกำรชวย฿นกำรป้องกัน ควบคุม ละก ำจัดรคติดตอตำงโ 

1.8 ควบคุม ละดูลกำรศึกษำ กำรคຌนควຌำ ละกำรติดตำมทคนลยีดຌำนวชศำสตร์
ธนำคำรลือด พืไอพัฒนำละปรับปรุงงำนดຌำนวชศำสตร์ธนำคำรลือด฿หຌมีมำตรฐำน สำมำรถบริกำรผูຌปຆวยเดຌ
อยำงรวดรใว ละมีประสิทธิภำพ 

1.9 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

2. ดຌานการวางผน 
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของ

หนวยงำนระดับส ำนักหรือกองละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 วำงผนกำร฿ชຌงบประมำณ ทรัพยำกร ละบุคลำกรทีไอยู฿นควำมรับผิดชอบ 
พืไอ฿หຌสำมำรถ฿ชຌงบประมำณ ทรัพยำกร ละบุคลำกรเดຌอยำงคุຌมคำ ละกิดประยชน์อยำงสูงสุด  

3. ดຌานการประสานงาน                

3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ
บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  

3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน
ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

3.3 ประสำนงำนกับหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนกำรควบคุมสำรคมี กำรป้องกัน
รคติดตอ ละกำรทดลองดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำง
สะดวก รวดรใว ละมีประสิทธิภำพ 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ด ำนินกำรถำยทอดควำมรูຌทำงวิชำกำรหรือทคนลยีกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ ละ

บุคคลภำย฿นหนวยงำน พืไอ฿หຌมีควำมรูຌละ฿หຌสำมำรถด ำนินงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ  
4.2 ด ำนินกำรจัดท ำอกสำร ต ำรำ คูมือ อกสำรสืไ อผยพร฿นรูปบบตำง โ       

พืไอกำรรียนรูຌละควำมขຌำ฿จ฿นระดับตำง โ รวมทัๅงกำรพัฒนำครืไองมืออุปกรณ์ วิธีกำรหรื อประยุกต์
ทคนลยีตำง โ มำ฿ชຌ฿นดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ 

4.3 ปฏิบัติกำร฿นกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรละองค์กรพืไอ฿หຌป็นบุคลำกรทีไมี
ควำมช ำนำญละปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

4.4 นิทศงำน ฿หຌค ำปรึกษำละ ค ำนะน ำดຌำนกำรควบคุม กำรป้องกันสำรคมีทีไมำ
กับอำหำรละวัตถุตำงโ ฿นชีวิตประจ ำวัน รวมทัๅงพำหะหรือสำหตุของกำรกิดรคหรือรคติดตอ฿หຌก
หนวยงำนตำงโ ทัๅงภำครัฐละอกชน รวมทัๅงประชำชนผูຌสน฿จทัไวเป พืไอ฿หຌมีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ ละสำมำรถ
ป้องกันตนองเดຌอยำงถูกตຌองหมำะสม 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิทยำศำสตร์กำรพทย์  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 
6 ปี ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี  ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิทยำศำสตร์กำรพทย์  
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิทยำศำสตร์
กำรพทย์ ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ    
ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไ
ก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

  



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 2 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิทยำศำสตร์กำรพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิทยำศำสตร์กำรพทย์  
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิทยำศำสตร์
กำรพทย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก
มำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ก ำกับ ติดตำม หรือตรวจวิครำะห์ตัวอยำงทำงกำรพทย์ละสำธำรณสุขทีไ฿ชຌ

วิธีกำร ครืไองมือ ทคนลยี ทีไยำกป็นพิศษ ละมีควำมซับซຌอน หรือวิธีกำร฿หม โดยกำรประกันคุณภำพ฿หຌ
ป็นเปตำมมำตรฐำนสำกล กำรบังคับ฿ชຌกฎหมำยดຌำนสำธำรณสุข ละป็นขຌอมูล฿นกำรป้องกัน วินิจฉัย รักษำ  
พยำกรณ์รค สอบสวนละฝ้ำระวังกำรระบำดของรค กำรประมินภำวะสุขภำพ คัดกรองสุขภำพ หรือ
ผลกระทบตอสิไงวดลຌอมตอสุขภำพ ตลอดจนประกอบกำรพิจำรณำทำงอรรถคดีพืไอสนับสนุนกำรคุຌมครอง
ผูຌบริภคละสุขภำพของประชำชน  

1.2 ก ำกับ ดูล ละวิจัยทำงดຌำนกำรพทย์ละสำธำรณสุข฿นรืไองทีไยำก  ตຌองอำศัย
ควำมรูຌทำงวิชำกำรหรือกำรสัไงสมประสบกำรณ์฿หຌเดຌองค์ควำมรูຌ นวัตกรรม ทคนลยี ผลิตภัณฑ์ทำงดຌำน
สุขภำพละวิทยำศำสตร์กำรพทย์ กำรประมินควำมสีไยง ตือนภัยสุขภำพ กำรตัๅงกณฑ์หรือปรับปลีไยนคำ
มำตรฐำนตำง โ ของประทศ ละกำรป้องกัน วินิจฉัย รักษำ พยำกรณ์รค สอบสวนรค พืไอควำมปลอดภัย
฿นชีวิตละสนับสนุนสุขภำวะของประชำชน ละน ำเป฿ชຌบูรณำกำร฿นระดับสูงขึๅนเปเดຌ 

1.3 ก ำกับ ดูล ติดตำมกำรด ำนินกำรประกันคุณภำพหຌองปฏิบัติกำรทำงกำรพทย์
ละสำธำรณสุข ดยพัฒนำประมินคุณภำพกำรตรวจวิครำะห์ ละรับรองควำมสำมำรถหຌองปฏิบัติกำรตำม
มำตรฐำนสำกล พืไอสนับสนุน คุຌมครองสุขภำวะของประชำชน   

1.4 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรศึกษำ กำรคຌนควຌำ กำรกใบ
ตัวอยำง กำรตรวจวิครำะห์สำรตำงโ ละกำรวิจัยทำงชีวคมีจำกชิๅนสวนหรือสำรทีไเดຌจำกรำงกำยของผูຌปຆวย 
พืไอหำสำหตุควำมผิดปกติของรำงกำย ละสำหตุของกำรกิดรค อันป็นกำรสนับสนุน฿หຌกำรวินิจฉัยรค 
ละอำกำรกิดควำมถูกตຌองมำกทีไสุด 

1.5 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรศึกษำ กำรคຌนควຌำ ละกำร
ทดลองกำร฿ชຌสำรตำงโ ควำมเวตอสำรปฏิชีวนะ ผลกระทบขຌำงคียงจำกกำร฿ชຌยำ ดยอำศัยสัตว์ทดลอง ละ
กำรพำะชืๅอชนิดตำงโ พืไอ฿ชຌ฿นกำรสรຌำงซรุม ละวัคซีนอนติจนทีไ฿ชຌป็นภูมิคุຌมกันรค หรือยำรักษำรค 
 



 
1.6 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรศึกษำ กำรคຌนควຌำ กำรพำะชืๅอ 

ละกำรทดลองกีไยวกับกำรจริญติบตละอันตรำยของจุลชีววิทยำ พืไอ฿หຌมีขຌอมูล฿นกำรป้องกัน ละกำร
รักษำรคหรืออำกำรผิดปกติตำงโ ทีไกิดจำกบคทีรีย เวรัส ปรสิต หรือจุลชีพอืไนโ  

1.7 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรศึกษำชีววิทยำละนิวศวิทยำ 
กำรจ ำนกชนิดละหมวดหมู กำรส ำรวจควำมชุกชุม ละควำมสำมำรถ฿นกำรน ำรคของพำหะน ำรคชนิด
ตำงโ รวมทัๅงกำรคຌนควຌำหำวิธีป้องกัน ละกำรก ำจัดทัๅงทำงคมี ชีววิธี พืไอป็นกำรชวย฿นกำรป้องกัน ควบคุม 
ละก ำจัดรคติดตอตำงโ  

1.8 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรศึกษำ กำรคຌนควຌำ ละกำร
ติดตำมทคนลยีดຌำนวชศำสตร์ธนำคำรลือด พืไอพัฒนำละปรับปรุงงำนดຌำนวชศำสตร์ธนำคำรลือด฿หຌมี
มำตรฐำน สำมำรถบริกำรผูຌปຆวยเดຌอยำงรวดรใว ละมีประสิทธิภำพ  

1.9 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรศึกษำ กำรวิครำะห์ กำรวิจั ย 
ละกำรจัดท ำขຌอมูล อกสำร ละรำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับกำรปฏิบัติงำนดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ 
พืไอ฿หຌมีขຌอมูล อกสำร ละรำยงำนทีไมีควำมถูกตຌอง ครบถຌวน ละป็นประยชน์฿นกำรปรับปรุง ละพัฒนำ
งำน฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 

1.10 พัฒนำละปรับปรุงระบบงำนดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิด
ควำมมัไน฿จวำระบบงำนทีไตัๅงเวຌสำมำรถสนับสนุนสวนงำนตำงโ เดຌอยำงมีประสิทธิภำพละสอดคลຌองกับควำม
ตຌองกำรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละสภำวกำรณ์ปัจจุบัน  

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือ

กอง มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์
ทีไก ำหนด  

2.2 วำงผนกำร฿ชຌงบประมำณ ทรัพยำกร ละบุคลำกรทีไอยู฿นควำมรับผิดชอบ 
พืไอ฿หຌสำมำรถ฿ชຌงบประมำณ ทรัพยำกร ละบุคลำกรเดຌอยำงคุຌมคำ ละกิดประยชน์อยำงสูงสุด 

2.3 วำงผนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำย฿นหนวยงำน พืไอ฿หຌบุคลำกรกิดกำร
พัฒนำละมีควำมช ำนำญงำนมำกขึๅนอันจะป็นประยชน์ตอกำรด ำนินงำนดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์฿หຌมี
ประสิทธิภำพมำกขึๅน 

2.4 วำงผนละพัฒนำรูปบบกำรวิจัยตำงโ ดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ พืไอคิดคຌน
วิธีกำร฿หมโ อันจะชวย฿หຌกำรท ำงำนมีประสิทธิผลมำกขึๅน 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงโพืไอป็น

ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
3.3 ประสำนงำนกับหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนกำรควบคุมสำรคมี กำรป้องกัน

รคติดตอ ละกำรทดลองดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำง
สะดวก รวดรใว ละมีประสิทธิภำพ 
 
 



 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ ละอ ำนวยกำร฿นกำรถำยทอดควำมรูຌ ฿นงำนดຌำนวิชำกำรละกำร

ปฏิบัติ กจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำละบุคลำกรดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ภำย฿นหนวยงำน พืไอ฿หຌมีควำมรูຌ
ละ฿หຌสำมำรถด ำนินงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ    

4.2 ก ำกับ  ดูล ฿นกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรละองค์กรพืไอ฿หຌป็นบุคลำกรทีไ
มีควำมช ำนำญละปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

4.3 นิทศงำน ละ฿หຌค ำปรึกษำ ค ำนะน ำดຌำนกำรควบคุม กำรป้องกันสำรคมีทีไมำ
กับอำหำรละวัตถุตำงโ ฿นชีวิตประจ ำวัน รวมทัๅงพำหะหรือสำหตุของกำรกิดรคหรือรคติดตอ฿หຌก
หนวยงำนตำงโ ทัๅงภำครัฐละอกชน รวมทัๅงประชำชนผูຌสน฿จทัไวเป พืไอ฿หຌมีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ ละสำมำรถ
ป้องกันตนองเดຌอยำงถูกตຌองหมำะสม  

4.4 สงสริม฿หຌองค์กรหในควำมส ำคัญของกำรควบคุมภำย฿นละ฿หຌค ำนะน ำตอบ
ปัญหำละชีๅจงกีไยวกับระบียบ กฎหมำย ขຌอบังคับ กหนวยงำนทีไรับผิดชอบหรือหนวยงำนภำยนอก พืไอ฿หຌ
กำรปฏิบัติงำนด ำนินกำรอยำงถูกตຌองละป็นนวทำงกำรปฏิบัติดียวกัน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิทยำศำสตร์กำรพทย์  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 
ไ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์หรอืงำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

 
 
 
 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 3 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิทยำศำสตร์กำรพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิทยำศำสตร์กำรพทย์  
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก  

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำนดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ
฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  
หรือ 
    ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำร ซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ
฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 พัฒนำ หรือ ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำกีไยวกับวิธีกำรตรวจวิครำะห์ตัวอยำงทำง

กำรพทย์ละสำธำรณสุข ดยกำรประกันคุณภำพ฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำนสำกล กำรบังคับ฿ชຌกฎหมำยดຌำน
สำธำรณสุข ละป็นขຌอมูล฿นกำรป้องกัน วินิจฉัย รักษำ พยำกรณ์รค สอบสวนละฝ้ำระวังกำรระบำดของ
รค กำรประมินภำวะสุขภำพ คัดกรองสุขภำพ หรือผลกระทบต อสิไงวดลຌอม ตอสุขภำพ ตลอดจน
ประกอบกำรพิจำรณำทำงอรรถคดีพืไอสนับสนุนกำรคุຌมครองผูຌบริภคละสุขภำพของประชำชน      

1.2 พัฒนำ หรือบูรณำกำรกำรวิจัยทำงดຌำนกำรพทย์ละสำธำรณสุข ิ฿นรืไองทีไยำก
หรือมีควำมซับซຌอนป็นพิศษ หรือทีไ เมคยมีมำกอน ี ตຌองอำศัย ควำมรูຌทำงวิช ำกำรหรือกำรสัไงสม
ประสบกำรณ์฿หຌเดຌองค์ควำมรูຌ นวัตกรรม ทคนลยี ผลิตภัณฑ์ทำงดຌำนสุขภำพละวิทยำศำสตร์กำรพทย์ 
กำรประมินควำมสีไยง ตือนภัยสุขภำพ กำรตัๅงกณฑ์หรือปรับปลีไยนคำมำตรฐำนตำง โ ของประทศละกำร
ป้องกัน วินิจฉัย รักษำ พยำกรณ์รค สอบสวนรค พืไอควำมปลอดภัย฿นชีวิตละสนับสนุนสุขภำวะของ
ประชำชน 

1.3 ฿หຌค ำปรึกษำ สนอนะ ละพัฒนำงำนประกันคุณภำพหຌองปฏิบัติกำรทำง
กำรพทย์ละสำธำรณสุข ดยพัฒนำประมินคุณภำพกำรตรวจวิครำะห์ ละรับรองควำมสำมำรถ
หຌองปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำนสำกล พืไอสนับสนุน คุຌมครองสุขภำวะของประชำชน   

1.4 บริหำรงำน฿นฐำนะผูຌชีไยวชำญ หรือทียบทำ ซึไงมีหนຌำทีไละรับผิดชอบ฿นกำร
ควบคุมละบริหำรงำนทุกดຌำนของงำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของ
หนวยงำนป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละตอบสนองกับนยบำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  
 
 
 
 
 



 
1.5 วำงผนงำน ก ำหนดหลักกณฑ์ ขัๅนตอน ละนวทำงกำรปฏิบัติงำนดຌำน

วิทยำศำสตร์กำรพทย์ พืไอสรຌำงมำตรฐำน฿นกำรด ำนินงำนทีไมีประสิทธิภำพ ละป็นทีไยอมรับดยทัไวเปละ
สนอนะนวทำงกำรปรับปรุง กຌเขปัญหำขຌอขัดขຌอง อุปสรรค ละควำมผิดพลำดตำงโ รวมทัๅงนวทำง฿น
กำรป้องกันปัญหำตำงโ ทีไอำจจะกิดขึๅน฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ พืไอพิไมประสิทธิภำพ
ละประสิทธิผล฿นกำรด ำนินงำนของหนวยงำน฿หຌมำกขึๅนละสอดคลຌองกับป้ำหมำย ละนยบำยทีไองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนก ำหนดเวຌ 

1.6 ก ำหนดผลสัมฤทธิ์ทัๅงดຌำนผลผลิต ละผลลัพธ์ทีไจะเดຌจำกกำรด ำนินงำนดຌำน
วิทยำศำสตร์กำรพทย์ พืไอป็นนวทำงกำรด ำนินงำนของหนวยงำน฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงตรงตำม
วัตถุประสงค์อยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.7 ก ำหนดขอบขต ละหลักกณฑ์กำรตรวจสอบ กำรประมินผล กำรประมิน
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนมีประสิทธิภำพสูงสุด ละมี
ประยชน์อยำงสูงสุด฿หຌกประชำชน ละสังคม 

1.8 วำงผน ละจัดอัตรำก ำลังของหนวยงำน รวมทัๅงมอบหมำยหนຌำทีไควำม
รับผิดชอบ฿หຌหมำะสมกับบุคลำกรทัๅงหมดภำย฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌบุคลำกรตละคนเดຌรับลักษณะ
งำนละปริมำณงำนทีไหมำะสมกับควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ละศักยภำพ ละกิดควำมป็นธรรม฿นกำร
ปฏิบัติงำน 

2. ดຌานการวางผน 

2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน 
ครงกำร฿นระดับกลยุทธ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน มอบหมำยงำนกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนติดตำม 
ประมินผล พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 วำงผนกำร฿ชຌงบประมำณ ทรัพยำกร ละบุคลำกรทีไอยู฿นควำมรับผิดชอบ 
พืไอ฿หຌสำมำรถ฿ชຌงบประมำณ ทรัพยำกร ละบุคลกรเดຌอยำงคุຌมคำ ละกิดประยชน์อยำงสูงสุด 

2.3 วำงผนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำย฿นหนวยงำน พืไอ฿หຌบุคลำกรกิดกำร
พัฒนำละมีควำมช ำนำญงำนมำกขึๅนอันจะป็นประยชน์ตอกำรด ำนินงำนดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์฿หຌมี
ประสิทธิภำพมำกขึๅน 

2.4 วำงผนละพัฒนำรูปบบกำรวิจัยตำงโ ดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ พืไอคิดคຌน
วิธีกำร฿หมโ อันจะชวย฿หຌกำรท ำงำนมีประสิทธิผลมำกขึๅน 

3. ดຌานการประสานงาน 

3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโกับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี
บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  

3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับกอง หรือส ำนักรวมทัๅงทีไประชุมทัๅง
฿นละตำงประทศ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ป็นทีไปรึกษำละ฿หຌค ำนะน ำ ป็นวิทยำกรอบรม ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ฿นงำน

ดຌำนวิชำกำรละกำรปฏิบัติกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ ละบุคลำกรดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ ภำย฿นละ
ภำยนอกหนวยงำน  พืไอ฿หຌมีควำมรูຌละสำมำรถด ำนินงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ    

4.2 วำงนวทำง ฿นกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรละองค์กรพืไอ฿หຌป็นบุคลำกรทีไ
มีควำมช ำนำญละปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ    



4.3 นิทศงำน ฿หຌค ำปรึกษำ ละค ำนะน ำดຌำนกำรควบคุม กำรป้องกันสำรคมีทีไมำ
กับอำหำรละวัตถุตำงโ ฿นชีวิตประจ ำวัน รวมทัๅงพำหะหรือสำหตุของกำรกิดรคหรือรคติดตอ฿หຌ ก
หนวยงำนตำงโ ทัๅงภำครัฐละอกชน รวมทัๅงประชำชนผูຌสน฿จทัไวเป พืไอ฿หຌมีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ ละสำมำรถ
ป้องกันตนองเดຌอยำงถูกตຌองหมำะสม 

4.4 สงสริม ละสนับสนุนกำรผลิตคูมือ หรืออกสำรกีไยวกับดຌำนวิทยำศำสตร์
กำรพทย์ ตลอดจนสนับสนุนกำรจัดอบรม หรือสัมมนำกีไยวกับงำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ พืไอชวย฿หຌกำร
ผยพรประชำสัมพันธ์ละสรຌำงควำมขຌำ฿จกีไยวกับวิทยำศำสตร์กำรพทย์฿หຌลุลวงเปสูป้ำหมำยทีไตัๅงเวຌอยำง
สมบูรณ์ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิทยำศำสตร์กำรพทย์  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌว
เมนຌอยกวำ โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด    
ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 4 

 
  
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 4 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 4 

 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     รังสีกำรพทย์ 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรรังสีกำรพทย์ ซึไงมีลักษณะงำนทีไ
ปฏิบัติกีไยวกับงำนรังสีวินิจฉัย รังสีรักษำ วชศำสตร์นิวคลียร์ละรังสีฟຂสิกส์ ชน กำรถำยละบันทึกภำพสวน
ตำงโ ของรำงกำยผูຌปຆวยดຌวยครืไองรังสีอใกซ์ ดย฿ชຌกรรมวิธีพิศษทีไมีทคนิคกำร฿ชຌทีไยุงยำก กำรฉำยรังสีพืไอ
บ ำบัดรักษำผูຌปຆวยทีไป็นรคมะรใง นืๅองอก กຌอนทูม ดຌวยครืไองคบอลต์ ๆเ ละครืไองมือทำงรังสี ทคนิคอืไนโ 
กำร฿ชຌสำรกัมมันตภำพรังสีละครืไองอิลใกทรอนิกส์ทำงวชศำสตร์นิวคลียร์กผูຌปຆวย กำรค ำนวณปริมำณรังสี
ละกำรก ำหนดระยะวลำทีไจะ฿หຌรังสีกผูຌปຆวยตำมปริมำณทีไตຌองกำร พืไอชวยพทย์฿นกำรวินิจฉัยละ
บ ำบัดรักษำรค กำร฿ชຌครืไองวัดปริมำณรังสีจำกครืไองก ำนิดรังสี  กำรสอบทียบมำตรฐำนของครืไองมือละ
อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นทำงรังสีกำรพทย์ กำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีดຌวยวิธีกำรทำงรังสีฟຂสิกส์ กำรดูลรักษำ
ครืไองมือครืไอง฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำน ฿หຌอยู฿นสภำพทีไปลอดภัยละ฿ชຌงำนเดຌ ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัยทำง
รังสีกำรพทย์ รวมทัๅงปรับปรุงละคຌนควຌำวิธีกำรหรือทคนิค฿หมโ ท ำรำยงำนกำรปฏิบัติงำน สถิติผลงำน ละ
ปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ 
   นักรังสีกำรพทย ์   ระดับปฏิบัติกำร 
   นักรังสีกำรพทย ์   ระดับช ำนำญกำร 
   นักรังสีกำรพทย ์   ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักรังสีกำรพทย ์   ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    รังสีกำรพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักรังสีกำรพทย์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลกั 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนวิชำชีพรังสีกำรพทย์ ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ               
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงำนดຌำนรังสีกำรพทย์ขัๅนพืๅนฐำน฿นกำรตรวจวินิจฉัย หรือกำรรักษำทำง

รังสีวิทยำ ละตรวจสอบคุณภำพของงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพรังสีทคนิค 
1.2 ชวยปฏิบัติงำน จัดระบบบริหำรงำนดຌำนทคนิคละครืไองมือดຌำน฿ดดຌำนหนึไงทำง

รังสีวินิจฉัย รังสีรักษำ ละวชศำสตร์นิวคลียร์ ตำมบทบำทรังสีทคนิค    
1.3 ชวยปฏิบัติงำน ปรับปรุงละพัฒนำทคนิคกำรตรวจวินิจฉัยละกำรรักษำ

ทำงดຌำน฿ดดຌำนหนึไงทำงรังสีวินิจฉัย รังสีรักษำ ละวชศำสตร์นิวคลียร์ 
1.4 ด ำนินกำรดຌำนทคนิค฿นกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี ละกำรก ำจัดกำก

กัมมันตรังสี 
1.5 รวมศึกษำวิครำะห์ด ำนินกำรจัดท ำอุปกรณ์รวมประกอบกำรถำยภำพ ละฉำย

รังสี฿นงำนดຌำน฿ดดຌำนหนึไงทำงรังสีวินิจฉัย รังสีรักษำ ละวชศำสตร์นิวคลียร์ 
1.6 จัดตรียมครืไองมือครืไอง฿ชຌอุปกรณ์ละครืไองอีลคทรนิคทำงดຌำนรังสีวินิจฉัย 

รังสีรักษำ วชศำสตร์นิวคลียร์ หรือรังสีฟຂสิกส์ จัดทำผูຌปຆวย ถำยละบันทึกภำพสวนตำง โ ของรำงกำยดຌวย
ครืไองรังสีอຍกซ์ ฿นกรณีทีไตຌอง฿ชຌทคนิคหรือกรรมวิธีพิศษทีไยุงยำก 

1.7 ตรวจสอบคุณภำพละมำตรฐำนของภำพทีไเดຌ หำละตรวจสอบต ำหนงของรค
พืไอก ำหนดขอบขำย฿นกำรรักษำ ค ำนวณปริมำณรังสีละรรังสี รวมทัๅงก ำหนดระยะวลำทีไจะ฿หຌรังสีกผูຌปຆวย
ตำมปริมำณทีไตຌองกำร ค ำนวณควำมหนำละออกบบทงตะกัไว พืไอ฿ชຌป้องกันอวัยวะสวนส ำคัญ฿หຌเดຌรับรังสี
฿นปริมำณทีไปลอดภัย ฉำยรังสีพืไอบ ำบัดรักษำผูຌปຆวย 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำนหรือ
ครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 



 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌขຌอมูลชิงวิชำกำรบืๅองตຌน กผูຌปຆวย ละผูຌสน฿จ ตลอดจนจຌำหนຌำทีไทีไกีไยวขຌอง

กับกำร฿ชຌ ละกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี พืไอควำมปลอดภัยกตัวผูຌปຆวยอง ละจຌำหนຌำทีไผูຌปฏิบัติงำน 
4.2 จัดกใบขຌอมูลละ฿หຌบริกำรขຌอมูลบืๅองตຌนกผูຌปຆวยทีไขຌำรับกำรบริกำรทำงรังสี

กำรพทย์  พืไอควำมปลอดภัยสูงสุดของผูຌปຆวย 
4.3 สงสริม หรือประชำสัมพันธ์฿หຌบุคลำกรทำงรังสีกำรพทย์น ำมำตรฐำนวิชำชีพรังสี

ทคนิคเป฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌประชำชน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
วิทยำศำสตร์กำรพทย์ รังสีทคนิค ฟຂสิกส์กำรพทย์ ชีวฟຂสิกส์ ละเดຌรับ฿บอนุญำตป็นผูຌ ประกอบวิชำชีพ
สำขำรังสีทคนิค หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะ
ส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
วิทยำศำสตร์กำรพทย์ รังสีทคนิค ฟຂสิกส์กำรพทย์  ชีวฟຂสิกส์ ละเดຌรับ฿บอนุญำตป็นผูຌประกอบวิชำชีพ
สำขำรังสีทคนิค หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะ
ส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
วิทยำศำสตร์กำรพทย์ รังสีทคนิค ฟຂสิกส์กำรพทย์ ชีวฟຂสิกส์ ละเดຌรับ฿บอนุญำตป็นผูຌประกอบวิชำชีพ
สำขำรังสีทคนิค หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะ
ส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

 
 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 1 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1  
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    รังสีกำรพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักรังสีกำรพทย์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำชีพรังสีกำรพทย์ 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำชีพรังสีกำรพทย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำน
อืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ปฏิบัติงำนดຌำนทคนิคชัๅนสูง฿นกำรตรวจวินิจฉัย หรือกำรรักษำทำงรังสีวิทยำ ละ

ตรวจสอบคุณภำพของงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
1.2 จัดท ำคูมือกำรตรียมละตรวจสอบครืไองมือ อุปกรณ์ส ำหรับกำรตรวจวินิจฉัย

หรือกำรรักษำ ดຌำน฿ดดຌำนหนึไงทำง รังสีวินิจฉัย รังสีรักษำ ละวชศำสตร์นิวคลียร์ 
1.3 จัดท ำคูมือกำรปฏิบัติงำนดຌำนทคนิคกำรตรวจวินิจฉัย หรือกำรรักษำ ดຌำน฿ดดຌำน

หนึไงทำง รังสีวินิจฉัย รังสีรักษำ ละวชศำสตร์นิวคลียร์    
1.4 สรຌำงละพัฒนำระบบบริหำรงำนดຌำนทคนิคละครืไองมือดຌำน฿ดดຌำนหนึไงทำง

รังสีวินิจฉัย รังสีรักษำ ละวชศำสตร์นิวคลียร์ ตำมบทบำทรังสีทคนิค 
1.5 ศึกษำ วิครำะห์ ปรับปรุงละพัฒนำทคนิคกำรตรวจวินิจฉัย ละกำรรักษำทำง 

ดຌำน฿ดดຌำนหนึไงทำงรังสีวินิจฉัย รังสีรักษำ ละวชศำสตร์นิวคลียร์ 
1.6 ฿หຌค ำนะน ำละด ำนินกำรดຌำนทคนิค฿นกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี ละกำร

ก ำจัดกำกกัมมันตรังสี 
1.7 ฿หຌค ำนะน ำหรือด ำนินกำรจัดท ำอุปกรณ์รวมประกอบกำรถำยภำพ ละฉำยรังสี  

฿นงำนดຌำน฿ดดຌำนหนึไงทำงรังสีวินิจฉัย รังสีรักษำ ละวชศำสตร์นิวคลียร์  
1.8 ควบคุมละรับผิดชอบกีไยวกับกำร฿ชຌครืไองมือ อุปกรณ์ละครืไองอิลคทรอนิค

ทำงดຌำนรังสีวินิจฉัย รังสีรักษำ วชศำสตร์นิวคลียร์ หรือรังสีฟຂสิกส์ กำรถำยละบันทึกภำพสวนตำง โ ของ
รำงกำยผูຌปຆวยดຌวยครืไองรังสีอຍกซ์ ฿นกรณีทีไตຌอง฿ชຌทคนิคหรือกรรมวิธีพิศษทีไยุงยำก กำรฉำยรังสีพืไอ
บ ำบัดรักษำผูຌปຆวย ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัยคุณภำพของสำรกัมมันตภำพรังสี ละรังสีจำกครืไองก ำนิดรังสี
ชนิดตำง โ พืไอน ำมำป็นขຌอมูล฿นกำร฿ชຌรักษำผูຌปຆวย฿หຌเดຌผลดียิไงขึๅน กำรหำทคนิค฿หม โ พืไอกຌเขปรับปรุง 
งำนทำงดຌำนรังสีกำรพทย์฿หຌดียิไงขึๅน  
 
 



 

2. ดຌานการวางผน 
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของ

หนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 วำงผน ก ำหนดต ำหนงละมำตรฐำนของหຌองทีไ฿ชຌงำนทำงดຌำนรังสี ตลอดจน
ก ำหนดลักษณะกำรติดตัๅงครืไองมือครืไอง฿ชຌละอุปกรณ์ทำงดຌำนรังสี฿หຌพืไอ฿หຌถูกตຌองตำมหลักวิชำกำร  

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน 

ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำกผูຌ฿ชຌบริกำร฿นกำรปฏิบัติตัว ส ำหรับกำรตรวจพิศษ ละรักษำทำง

รังสีวิทยำ พืไอป้องกันอันตรำยทีไอำจกิดขึๅนละผูຌ฿ชຌบริกำรมีควำมรูຌสำมำรถดูลตนองเดຌ 
4.2 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ฿นกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ ละ

ผูຌกีไยวขຌองทุกฝຆำย พืไอป็นกำรสริมควำมรูຌละทักษะ กิดกำรพัฒนำศักยภำพของจຌำหนຌำทีไ฿นสังกัด 
4.3 จัดท ำขຌอมูลละอกสำรผยพรผลงำนทำงวิชำกำร ดຌำนรังสีกำรพทย์ ก

ผูຌสน฿จละผูຌกีไยวขຌอง พืไอป็นกำรสริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿หຌกทุกฝຆำยทีไกีไยวขຌอง฿นงำนรังสีกำรพทย์ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักรังสีกำรพทย์  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนรังสีกำรพทย์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี 
ก ำหนดวลำ ๆ ปี  ฿หຌลดป็น ไ ปี  ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติ ฉพำะส ำหรับต ำหน งนัก รังสีกำรพทย์             
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักรังสีกำรพทย์  
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนรังสีกำรพทย์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 

 



 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 2 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    รังสีกำรพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักรังสีกำรพทย์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำชีพรังสี
กำรพทย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำยหรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำชีพรังสีกำรพทย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก 
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติงำนดຌำนทคนิคทีไยุงยำกซับซຌอน฿นกำรตรวจวินิจฉัย หรือกำรรักษำทำงรังสี

วิทยำ ละตรวจสอบคุณภำพของงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
1.2 ปฏิบัติงำนทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญงำน ละประสบกำรณ์   

฿นวิชำชีพรังสีกำรพทย์สูงมำกป็นพิศษ ดยตຌองริริไมพัฒนำนวทำงละ฿ชຌวิชำชีพรังสีกำรพทย์พืไอหำวิธี
฿หม โ มำ฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำน 

1.3 ศึกษำวิครำะห์ก ำหนดคุณลักษณะฉพำะของครุภัณฑ์ทีไจะน ำมำ฿ชຌงำน฿นดຌำน฿ด
ดຌำนหนึไงทำงรังสีวินิจฉัย รังสีรักษำ ละวชศำสตร์นิวคลียร์  

1.4 ฿หຌค ำปรึกษำ หรือป็นวิทยำกรดຌำนทคนิคกำรตรวจวินิจฉัยหรือ กำรรักษำ฿นดຌำน
฿ดดຌำนหนึไงทำงรังสีวินิจฉัย รังสีรักษำ ละวชศำสตร์นิวคลียร์ 

1.5 สรຌำงละพัฒนำงำนดຌำนทคนิคละครืไองมือดຌำน฿ดดຌำนหนึไงทำงรังสีวินิจฉัย รังสี
รักษำ ละวชศำสตร์นิวคลียร์ ตำมบทบำทนักรังสีกำรพทย ์

1.6 ปรับปรุงละพัฒนำทคนิคทีไยุงยำกซับซຌอน฿นกำรตรวจวินิจฉัย หรือกำรรักษำ
ดຌำน฿ดดຌำนหนึไงทำงรังสีวินิจฉัย รังสีรักษำ ละวชศำสตร์นิวคลียร์ 

1.7 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำกำรด ำนินกำรละ บริหำรดຌำนทคนิค฿นกำรป้องกัน
อันตรำยจำกรังสี ละกำรก ำจัดกำกกัมมันตรังสี 

1.8 คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย กีไยวกับสำรกัมมันตภำพรังสี รังสีจำกครืไองก ำนิดรังสี
ชนิดตำง โ ครืไองมือ อุปกรณ์ทีไหมำะสม฿นกำรท ำงำน กีไยวกับรังสีกำรพทย์  

 
 
 
 
 



 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง 
มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักงำนพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงโพืไอป็น

ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
4. ดຌานการบริการ 

4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ฿นกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำละ
ผูຌกีไยวขຌองทุกฝຆำย พืไอป็นกำรสริมควำมรูຌละทักษะ กิดกำรพัฒนำศักยภำพของจຌำหนຌำทีไ฿นสังกัด 

4.2 ฿หຌค ำปรึกษำ ฿นกำรถำยทอดควำมรูຌกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำภำย฿ตຌควำมรับผิดชอบ 
พืไอป็นกำรพิไมศักยภำพกบุคลำกร฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ 

4.3 สนอนะ/วำงนวทำงผยพรผลงำนทำงวิชำกำร ดຌำนรังสีทคนิคหรือฟຂสิกส์
กำรพทย์ กผูຌสน฿จละผูຌกีไยวขຌอง พืไอป็นกำรสริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿หຌกทุกฝຆำยทีไกีไยวขຌอง฿นงำน
รังสีกำรพทย์ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักรังสีกำรพทย์ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนรังสีกำรพทย์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี  
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำน
ดຌำนรังสีกำรพทย์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 3 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    รังสีกำรพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักรังสีกำรพทย ์
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำชีพรังสีกำรพทย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำรขนำด฿หญ ซึไง฿ชຌควำมรูຌ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำชีพรังสีกำรพทย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือ
กຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำงละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌชีไยวชำญดຌำนรังสีกำรพทย์พัฒนำละประยุกต์฿ชຌควำมรูຌ

วิธีกำรทคนิคตำงโพืไอคิดคຌนกำร฿หຌบริกำรละสงสริมประสิทธิภำพทีไดีกประชำชน 
1.2 ศึกษำ คຌนควຌำ วิจัยองค์ควำมรูຌ฿หม จัดท ำอกสำรวิชำกำรละผยพรผลงำนทำง

วิชำกำรรังสีทคนิค 
1.3 สนอหลักกณฑ์ละวิธีกำรควบคุมหรือจัดกำรระบบสำรสนทศทำงรังสีทคนิค

ระดับตำมมำตรฐำนสำกล 
1.4 สนอควำมหในรวมประมินทคนลยีุก ำหนดนยบำยละยุทธศำสตร์กำรจัดหำ

ครืไองมือทีไมีทคนลยีระดับสูงทีไ฿ชຌกับทคนิคกำรวินิจฉัยละกำรรักษำทีไยุงยำกซับซຌอน 
1.5 ฿หຌค ำปรึกษำ หรือป็นวิทยำกรดຌำนรังสีกำรพทย์ระดับกองหรือสูงกวำ 
1.6 สนอควำมหใน รวมก ำหนดนยบำยละยุทธศำสตร์กำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี

ระดบักรมหรือสูงกวำกอง 
1.7 ประยุกต์฿ชຌครืไองมือ฿นงำนวิจัยกำรประดิษฐ์ละสรຌำงครืไองมือทีไกีไยวขຌองกับงำน

ทำงรังสีวิทยำ 
1.8 คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย กีไยวกับสำรกัมมันตภำพรังสี รังสีจำกครืไองก ำนิดรังสี

ชนิดตำง โ ครืไองมือ อุปกรณ์ทีไ หมำะสม฿นกำรท ำงำน ดยตຌองริริไมพัฒนำนวทำงละ฿ชຌวิชำชีพรังสี
กำรพทย์พืไอหำวิธี฿หม โ มำ฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำน 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน ครงกำร฿น
ระดับกลยุทธ์ของสวนรำชกำรระดับกรม มอบหมำยงำนกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนติดตำม ประมินผล 
พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 
 



 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโกับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับกอง หรือส ำนักรวมทัๅงทีไประชุมทัๅง

฿นละตำงประทศ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฝຄกอบรมละ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ิระดับทคนิคชัๅนสูงี ฿นกำรปฏิบัติงำนของ

จຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำละผูຌกีไยวขຌองทุกฝຆำยทัๅงภำย฿นละภำยนอกพืไอป็นกำรสริมควำมรูຌละทักษะ กิด
กำรพัฒนำศักยภำพของจຌำหนຌำทีไ฿นสังกัดละ฿นวิชำชีพ 

4.2 ฿หຌค ำปรึกษำหรืออ ำนวยกำร฿นกำรถำยทอดควำมรูຌกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำภำย฿ตຌควำม
รับผิดชอบ พืไอป็นกำรพิไมศักยภำพกบุคลำกร฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ 

4.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำหรือ อ ำนวยกำรครงกำรวิจัย หรือถำยทอดองค์ควำมรูຌ      
กบุคลำกรทำงรังสีทคนิค ละประชำชนทัไวเป 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักรังสีกำรพทย์ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนรังสีกำรพทย์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 
โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนรังสีกำรพทย์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

 
 
 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 4 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3  
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 4 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 4 

 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     ภสัชกรรม 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนดຌำนภสัชกรรมซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับกำรผสมละปรุงยำละวชภัณฑ์ประภทตำง โ  กำรจำยยำ฿หຌคนเขຌตำมค ำสัไงพทย์฿นรงพยำบำล
หรือหนวยงำนอืไนทีไกีไยวขຌองกับกำรรักษำพยำบำลละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง ซึไงต ำหนงตำง โ หลำนีๅ   
มีลักษณะทีไจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌมีควำมรูຌควำมช ำนำญ฿นวิชำกำรภสัชศำสตร์ 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   ภสัชกร     ระดับปฏิบัติกำร 
   ภสัชกร     ระดับช ำนำญกำร 
   ภสัชกร     ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   ภสัชกร     ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ภสัชกรรม 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   ภสัชกร 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนภสัชกรรม ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย    
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ท ำหนຌำทีไผสมละปรุงยำละวชภัณฑ์ทัไวเปทัๅงทีไป็นยำรับประทำนละยำ฿ชຌ

ภำยนอก พืไอ฿หຌผูຌปຆวยเดຌรับยำรับประทำนละยำ฿ชຌภำยนอกทีไถูกตຌอง ละหมำะสมกับรค 
1.2 จำยยำ จัดยำ บรรจุยำ ละ฿หຌค ำนะน ำวิธีกำร฿ชຌยำทีไถูกตຌองกผูຌปຆวย พืไอ฿หຌ

ผูຌปຆวย฿ชຌยำเดຌอยำงถูกตຌอง ละครบถຌวน    
1.3 จัดระบบ ดูล ละกใบรักษำยำ วชภัณฑ์ ละคมีภัณฑ์ตำงโ ฿นสถำนทีไละ

อุณหภูมิทีไหมำะสม พืไอป้องกันกำรสืไอมคุณภำพของยำ  
1.4 ด ำนินกำรจัดซืๅอ จัดหำ ละ฿หຌบริกำรบิกจำยยำละวชภัณฑ์ตำงโ พืไอ฿หຌมี

ปริมำณยำทีไพียงพอ ครบถຌวน ละมีคุณภำพ฿นกำรรักษำกผูຌปຆวย 
1.5 บริกำรทำงภสัชกรรม ภสัชสำธำรณสุขบืๅองตຌน พืไอบรรลุผลกำรรักษำ ป้องกัน

ควบคุมรค  ละประชำชนกิดควำมปลอดภัย฿นกำร฿ชຌยำ  สมุนเพร ผลิตภัณฑ์สุขภำพ  
1.6 คุຌมครองผูຌบริภค ตรวจวิครำะห์ ประกันคุณภำพทำงหຌองปฏิบัติกำรบืๅองตຌน   

ดຌำนยำ สมุน เพร ผลิตภัณ ฑ์ละบริกำรสุขภำพ พืไ อ฿หຌประชำชนเดຌรับกำรบริกำรเดຌมำตรฐำน   
ป็นธรรมละปลอดภัย 

1.7 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย ก ำหนดนวทำง ติดตำม ประมินผลทำงวิชำกำรบืๅองตຌน 
พืไอพัฒนำงำนภสัชกรรม ภสัชสำธำรณสุข กำรคุຌมครองผูຌบริภค ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ 
กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนภสัชกรรม พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุดำ  

1.8 จัดท ำ พัฒนำมำตรฐำน นวทำง คูมือบืๅองตຌนทำงภสัชกรรม ภสัชสำธำรณสุข 
กำรคุຌมครองผูຌบริภค สมุนเพร ผลิตภัณฑ์สุขภำพ กำรพทย์ผนเทย กำรพทย์ทำงลือก พืไอพิไม
ประสิทธิภำพของงำน 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบละรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำน
หรือครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

 

 



 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ชีๅจง กีไยวกับงำนภสัชกรรม ภสัชสำธำรณสุข กำร

คุຌมครองผูຌบริภค฿นระดับบืๅองตຌนกผูຌปຆวย ญำติ หนวยงำนรำชกำร  อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌ
ผูຌสน฿จเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำงโ ทีไป็นประยชน์ 

4.2 จัดกใบขຌอมูล ฿หຌบริกำรขຌอมูลบืๅองตຌนทำงภสัชกรรม ภสัชสำธำรณสุข กำร
คุຌมครองผูຌบริภค  พืไอ฿หຌสอดคลຌอง สนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน  ละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนด
ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำง โ    

4.3 สอน นิ ทศ ฝຄกอบรม ถำยทอดควำมรูຌ  ทคนลยีทำงภสัชกรรม ภสัช
สำธำรณสุข กำรคุຌมครองผูຌบริภคกนักศึกษำ บุคลำกรสำธำรณสุข พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ สำมำรถ
ปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌอง 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
ภสัชศำสตร์ ละเดຌรับ฿บอนุญำตป็นผูຌประกอบรคศิลปะ สำขำภสัชกรรมชัๅนหนึไง หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำง
อืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
ภสัชศำสตร์ ละเดຌรับ฿บอนุญำตป็นผูຌประกอบรคศิลปะ สำขำภสัชกรรมชัๅนหนึไง หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำง
อืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
ภสัชศำสตร์ ละเดຌรับ฿บอนุญำตป็นผูຌประกอบรคศิลปะ สำขำภสัชกรรมชัๅนหนึไง หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำง
อืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 1 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ภสัชกรรม 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   ภสัชกร 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติ งำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรภสัชกรรม 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรภสัชกรรม ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ควบคุม ละดูลกำรผสมละกำรปรุงยำละวชภัณฑ์ทัไวเปทัๅงทีไ ป็นยำ

รับประทำนละยำ฿ชຌภำยนอก พืไอ฿หຌผูຌปຆวยเดຌรับยำรับประทำนละยำ฿ชຌภำยนอกทีไถูกตຌอง ละหมำะสมกับ
รค รวมถึงควบคุม ละดูลกำรจำยยำ กำรจัดยำ กำรบรรจุยำ ละกำร฿หຌค ำนะน ำวิธีกำร฿ชຌยำทีไถูกตຌองก
ผูຌปຆวย พืไอ฿หຌผูຌปຆวย฿ชຌยำเดຌอยำงถูกตຌอง ละครบถຌวน    

1.2 ควบคุม ละดูลกำรจัดระบบ ละกำรกใบรักษำยำ วชภัณฑ์ ละคมีภัณฑ์
ตำงโ ฿นสถำนทีไละอุณหภูมิทีไหมำะสม พืไอป้องกันกำรสืไอมคุณภำพของยำ 

1.3 ควบคุม ละดูลกำรด ำนินกำรจัดซืๅอ กำรจัดหำ ละกำร฿หຌบริกำรบิกจำยยำ
ละวชภัณฑ์ตำงโ พืไอ฿หຌมีปริมำณยำทีไพียงพอ ครบถຌวน ละมีคุณภำพ฿นกำรรักษำกผูຌปຆวย 

1.4 บริกำรทำงภสัชกรรม ภสัชสำธำรณสุขทีไยำกละซับซຌอน พืไอบรรลุผลกำรรักษำ 
ป้องกันควบคุมรค ละประชำชนกิดควำมปลอดภัย฿นกำร฿ชຌยำ สมุนเพร ผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

1.5 คุຌมครองผูຌบริภค ตรวจวิครำะห์ ประกันคุณภำพทำงหຌองปฏิบัติกำร ดຌำนยำ 
สมุนเพร  ผลิตภัณฑ์ละบริกำรสุขภำพทีไยำกละซับซຌอน พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับกำรบริกำร เดຌมำตรฐำน ป็น
ธรรมละปลอดภัย 

1.6 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย พัฒนำ ก ำหนดนวทำง ติดตำม ประมินผลทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอน  ตຌองอำศัยควำมรูຌทำงวิชำกำรระดับสูง พืไอพัฒนำงำนภสัชกรรม ภสัชสำธำรณสุข กำร
คุຌมครองผูຌบริภค 

1.7 สนอนะนวทำง หลักกณฑ์ หรือขຌอสนอตำง โ ตำมหลักวิชำชีพ พืไอพัฒนำ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำนระดับ
ส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 
 



 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน

ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ชีๅจง กีไยวกับงำนภสัชกรรม ภสัชสำธำรณสุข กำร

คุຌมครองผูຌบริภค ทีไยำกละซับซຌอนกหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเปพืไอ฿หຌผูຌสน฿จเดຌทรำบ
ขຌอมูลละควำมรูຌตำงโ ทีไป็นประยชน์ 

4.2 พัฒนำ ปรับปรุง ฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไกีไยวกับงำนภสัชกรรม ภสัช
สำธำรณสุข กำรคุຌมครองผูຌบริภค พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน ละ฿ชຌประกอบกำร
พิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ละมำตรตำงโ 

4.3 สอน พัฒนำระบบกำรสอน นิทศ ฝຄกอบรมถำยทอดควำมรูຌทคนลยีทำงภสัช
กรรม ภสัชสำธำรณสุข กำรคุຌมครองผูຌบริภคกนักศึกษำ บุคลำกรสำธำรณสุข พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ 
สำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌองละมีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงภสัชกร ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนภสัชกรรมหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี 
ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงภสัชกร ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 
ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงภสัชกร ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรง
ต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำน  
ภสัชกรรมหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 2 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ภสัชกรรม 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   ภสัชกร 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรภสัชกรรม 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

    ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรภสัชกรรม ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรผสมละกำรปรุงยำละวชภัณฑ์

ทัไวเปทัๅงทีไป็นยำรับประทำนละยำ฿ชຌภำยนอก พืไอ฿หຌผูຌปຆวยเดຌรับยำรับประทำนละยำ฿ชຌภำยนอกทีไถูกตຌอง 
ละหมำะสมกับรค รวมถึงควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรจำยยำ กำรจัดยำ กำรบรรจุยำ 
ละกำร฿หຌค ำนะน ำวิธีกำร฿ชຌยำทีไถูกตຌองกผูຌปຆวย พืไอ฿หຌผูຌปຆวย฿ชຌยำเดຌอยำงถูกตຌอง ละครบถຌวน 

1.2 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรจัดระบบ ละกำรกใบรักษำยำ 
วชภัณฑ์ ละคมีภัณฑ์ตำงโ ฿นสถำนทีไละอุณหภูมิทีไหมำะสม พืไอป้องกันกำรสืไอมคุณภำพของยำ 

1.3 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรจัดซืๅอ กำรจัดหำ ละกำร
฿หຌบริกำรบิกจำยยำละวชภัณฑ์ตำงโ พืไอ฿หຌมีปริมำณยำทีไพียงพอ ครบถຌวน ละมีคุณภำพ฿นกำรรักษำก
ผูຌปຆวย รวมถึงกำรค ำนวณรำคำยำตຌนทุน ละกำรก ำหนดรำคำยำ พืไอ฿หຌมีรำคำยำทีไถูกตຌอง หมำะสม ละป็น
มำตรฐำนดียวกัน 

1.4 บริกำรทำงภสัชกรรม ภสัชสำธำรณสุขทีไยำกป็นพิศษ ตຌองมีกำรคຌนควຌำอຌำงอิง
หรือ฿ชຌขຌอมูลจำกภำยนอก พืไอบรรลุผลกำรรักษำ ป้องกันควบคุมรค ละประชำชนกิดควำมปลอดภัย฿นกำร
฿ชຌยำ สมุนเพร ผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

1.5 คุຌมครองผูຌบริภค ตรวจวิครำะห์ ประกันคุณภำพทำงหຌองปฏิบัติกำร ดຌำนยำ 
สมุนเพร ผลิตภัณฑ์ละบริกำรสุขภำพทีไยำกป็นพิศษ พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับกำรบริกำร เดຌมำตรฐำน       
ป็นธรรมละปลอดภัย 

1.6 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัยทำงภสัชกรรม ภสัชสำธำรณสุข กำรคุຌมครองผูຌบริภค     
ทีไยำกป็นพิศษ พืไอ฿หຌเดຌองค์ควำมรูຌทีไสำมำรถน ำเปปฏิบัติเดຌอยำงหมำะสมกับภำรกิจของสวนรำชกำร       
ละบริบทของพืๅนทีไ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำน
ภสัชกรรม พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 
 



 
1.7 วำงนวทำง ทิศทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ วิจัยของหนวยงำน พืไอพัฒนำงำน 

ภสัชกรรม ภสัชสำธำรณสุข กำรคุຌมครองผูຌบริภค ฿หຌหมำะสมกับภำรกิจของสวนรำชกำรละบริบทของพืๅนทีไ
รับผิดชอบ 

1.8 ติดตำม ก ำกับ ประมินผลงำนบริกำร ครงกำร กำรด ำนินกำรทำงวิชำกำรของ
หนวยงำน พืไอ฿หຌผลกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำย ป็นนวทำงพัฒนำกำรด ำนินงำน ละประกอบกำร
ตัดสิน฿จของผูຌบริหำร 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง 
มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักงำนพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงโ สมำชิก฿น

ทีมงำน บุคคล หรือหนวยงำนทีไกีไยวขຌองพืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจง กีไยวกับงำนภสัชกรรม ภสัชสำธำรณสุข 

กำรคุຌมครองผูຌบริภคทีไยำกป็นพิศษตຌองมีกำรคຌนควຌำอຌำงอิงหรือ฿ชຌขຌอมูลจำกภำยนอกกหนวยงำนรำชกำร 
อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌสน฿จเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำง โ ทีไป็นประยชน์ 

4.2 สอน พัฒนำ ฿หຌค ำปรึกษำกำรถำยทอดควำมรู ຌ ทคนลยีทำงภสัชกรรม     
ภสัชสำธำรณสุข กำรคุຌมครองผูຌบริภคกนักศึกษำ บุคลำกรสำธำรณสุข พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ สำมำรถ
ปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌองละมีประสิทธิภำพ    

4.3 จัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไกีไยวกับงำนภสัชกรรม ภสัชสำธำรณสุข 
กำรคุຌมครองผูຌบริภค พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน 

 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงภสัชกร  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนภสัชกรรมหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี หรือ
ด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำน
ภสัชกรรมหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 
 
 
 
 
 
 



 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 3 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 3 

 

 

 
 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ภสัชกรรม 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   ภสัชกร 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรภสัชกรรม ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

   ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำร ซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรภสัชกรรม ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 บริหำรงำน฿นฐำนะผูຌชีไยวชำญ หรือทียบทำ ซึไงมีหนຌำทีไละรับผิดชอบ฿นกำร

ควบคุมละบริหำรงำนทุกดຌำนของงำนภสัชกรรมทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนป็นเป
อยำงมีประสิทธิภำพละตอบสนองกับนยบำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.2 ก ำหนดบัญชี/รำยกำรยำ ละวชภัณฑ์ตำงโ ภำย฿นรงพยำบำลหรือหนวยงำนทีไ
รับผิดชอบ พืไอ฿หຌมียำทีไมีคุณภำพ มำตรฐำน หมำะสม ละสอดคลຌองกับควำมจ ำป็นของผูຌปຆวยอยำงทຌจริง         

1.3 ก ำหนดมำตรฐำนงำน พัฒนำ ละปรับปรุงกำรด ำนินงำนดຌำนภสัชกรรม พืไอ฿หຌ
กำรปฏิบัติงำนภสัชกรรมมีประสิทธิภำพ ละสำมำรถ฿หຌบริกำรกผูຌปຆวย ละประชำชนเดຌอยำงสอดคลຌองกับ
ควำมตຌองกำรอยำงทຌจริง 

1.4 ก ำหนดผลสัมฤทธิ์ทัๅงดຌำนผลผลิต ละผลลัพธ์ทีไจะเดຌจำกกำรด ำนินงำนดຌำน
ภสัชกรรม พืไอป็นนวทำงกำรด ำนินงำนของหนวยงำน฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงตรงตำมวัตถุประสงค์
อยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.5 บริกำรทำงภสัชกรรม ภสัชสำธำรณสุขทีไยุงยำก ซับซຌอน ตຌอง฿ชຌควำมชีไยวชำญสูง 
พืไอบรรลุผลกำรรักษำ ป้องกันควบคุมรค ประชำชนกิดควำมปลอดภัย ฿นกำร฿ชຌยำ สมุนเพร ผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

1.6 คุຌมครองผูຌบริภค ตรวจวิครำะห์ ประกันคุณภำพทำงหຌองปฏิบัติกำร ดຌำนยำ 
สมุนเพร  ผลิตภัณฑ์ละบริกำรสุขภำพทีไยุงยำกซับซຌอน ตຌอง฿ชຌควำมชีไยวชำญสูง พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับกำร
บริกำร เดຌมำตรฐำน ป็นธรรมละปลอดภัย 

1.7 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย พัฒนำนวทำง กลวิธี มำตรกำร ละประยุกต์฿ชຌนวทำง
ปฏิบัติทีไเดຌรับกำรยอมรับ฿นระดับสำกล พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนทำงภสัชกรรม ภสัชสำธำรณสุข กำรคุຌมครอง
ผูຌบริภคหมำะสมกับสภำวะประทศ 

1.8 ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ กำรด ำนินกำร มำตรฐำน คุณภำพของผนงำน 
นยบำยทำงภสัชกรรม ภสัชสำธำรณสุข กำรคุຌมครองผูຌบริภคของหนวยงำน พืไอ฿หຌสำมำรถ ประชำชนเดຌ
อยำงมีประสิทธิภำพ มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ ละสอดคลຌองกับภำรกิจนยบำย฿นภำพรวมของกรม 
 
 



 

2 ดຌานการวางผน  
   วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน บริหำรจัดกำร ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำร
ผนงำน ครงกำร฿นระดับกลยุทธ์ของสวนรำชกำรระดับกรม มอบหมำยงำนกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน
ติดตำม ประมินผล พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3 ดຌานการประสานงาน 

3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโกับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี
บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับกอง หรือส ำนักรวมทัๅงทีไประชุมทัๅง
฿นละตำงประทศ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4 ดຌานการบริการ 
4.1 ป็นที ไปรึกษำระดับกรม฿นกำรปฏิบัติงำนถำยทอดควำมรู ຌ ดຌำนภสัชกรรม 

ภสัชสำธำรณสุข กำรคุຌมครองผูຌบริภค พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จละสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌองละ
มีประสิทธิภำพ   

4.2 ฿หຌค ำปรึกษำกผูຌบริหำร฿นกำรนะน ำ ชีๅจง ตอบปัญหำทีไส ำคัญ฿นรืไองกีไยวกับ
งำนภสัชกรรม ภสัชสำธำรณสุข กำรคุຌมครองผูຌบริภค พืไอ฿หຌทรำบขຌอมูล น ำเป฿ชຌประกอบกำรตัดสิน฿จ 

4.3 ฿หຌค ำนะน ำ วินิจฉัย ชีๅจง ละตอบปัญหำทีไส ำคัญกีไยวกับงำนภสัชกรรม 
ภสัชสำธำรณสุข กำรคุຌมครองผูຌบริภค กหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌสน฿จเดຌ
ทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำง โ ทีไป็นประยชน์ 

4.4 สอน พัฒนำ อ ำนวยกำร ถำยทอดควำมรูຌ ทคนลยีทำงภสัชกรรม ภสัชสำธำรณสุข 
กำรคุຌมครองผูຌบริภค กนักศึกษำ บุคลำกรสำธำรณสุข พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ สำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำง
ถูกตຌองละมีประสิทธิภำพ 

4.5 ก ำหนดนวทำงกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไกีไยวกับงำน ภสัชกรรม  
ภสัชสำธำรณสุข กำรคุຌมครองผูຌบริภค พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงภสัชกร  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนภสัชกรรมหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ   
โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนภสัชกรรมหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
 



 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 4 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 4 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 4 

 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     ทันตพทย์ 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทันตพทย์หรือกำร฿หຌบริกำรทำงทันตพทย์  
ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรตรวจ วินิจฉัย ละ฿หຌกำรบ ำบัดรักษำผูຌปຆวยรคฟัน  ละรค฿นชองปำก
กำรศึกษำคຌนควຌำ วิครำะห์ ละวิจัย พืไอคิดคຌนหำวิธีกำรตำง โ ฿นกำรลดกำรผุหรือยืดอำยุของฟัน รวมตลอด
ทัๅ งกำร฿หຌค ำนะน ำละผยพรควำมรูຌทำงทันตสุขศึกษำกผูຌปຆ วย นักรียนละประชำชนทัไวเป               
พืไอกำรสงสริมละรักษำสุขภำพของฟันละชองปำก ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง ซึไงต ำหนงตำง โ 
หลำนีๅมีลักษณะทีไจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌมีควำมรูຌควำมช ำนำญ฿นวิชำกำรทันตพทย์ศำสตร์ 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับต ำหนงดังนีๅ คือ 
   ทันตพทย ์    ระดับปฏิบัติกำร 
   ทันตพทย ์    ระดับช ำนำญกำร 
   ทันตพทย ์    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   ทันตพทย ์    ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ทันตพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   ทันตพทย์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนทันตกรรม ทันตสำธำรณสุข ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ                
  

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ตรวจ วินิจฉัย รักษำ ฟ้ืนฟู สงสริม ป้องกัน รค฿นชองปำกละอวัยวะทีไกีไยวขຌอง

ทำงทันตกรรม ระดับบืๅองตຌนทีไเมซับซຌอน พืไอ฿หຌประชำชนมีสุขภำพชองปำกทีไดีตำมหลักวิชำชีพทันตกรรม 
1.2 ฿หຌควำมรูຌ ฝຄกปฏิบัติ ละสงสริมกำรดูลรักษำสุขภำพฟัน ละกำรป้องกันรค

ภำย฿นชองปำกกประชำชนละผูຌรับบริกำร พืไอ฿หຌประชำชนละผูຌรับบริกำรมีสุขภำพฟัน ละสุขภำพชอง
ปำกทีไดี ละขใงรง 

1.3 ออกหนวย ละ฿หຌบริกำรทันตกรรมคลืไอนทีไกประชำชนละผูຌรับบริกำร พืไอ฿หຌ
ประชำชนละผูຌรับบริกำรเดຌรับบริกำรทำงทันตกรรมอยำงทัไวถึง ละครอบคลุมทุกกลุมป้ำหมำย 1.4 ศึกษำ 
วิครำะห์ วิจัย ดຌำนทันตกรรม ทันตสำธำรณสุขบืๅองตຌนทีไเมซับซຌอน พืไอ฿หຌเดຌองค์ควำมรูຌทีไสำมำรถน ำเปปฏิบัติ
เดຌอยำงหมำะสมกับภำรกิจของสวนรำชกำร ละบริบทของพืๅนทีไ รวมถึงติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ 
กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนทันตกรรม พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

1.4 ดูลละบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ละครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอป็นกำรยืด
อำยุกำร฿ชຌงำน ละ฿หຌสำมำรถ฿ชຌประยชน์จำกครืไองมือละอุปกรณ์เดຌอยำงตใมทีไ 

1.5 สงสริม ป้องกัน ดูลรักษำ ฟื้นฟูสุขภำพประชำชน หรือกำรบริกำรอืไนโ ทำงดຌำน
กำยภำพบ ำบัด พืไอ฿หຌมีสุขภำพทีไดีขึๅน 

1.6 รวบรวมขຌอมูลทำงวิชำกำรดຌำนทันตกรรม ทันตสำธำรณสุข บืๅองตຌนทีไเมซับซຌอน 
พืไอประกอบกำรวำงผนพัฒนำงำนดຌำนทันตกรรม ทันตสำธำรณสุข฿หຌมีประสิทธิภำพ 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำนหรือ
ครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

 



 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำตอบปัญหำ ละชีๅจง กีไยวกับงำนทันตกรรม ทันตสำธำรณสุข฿น

ระดับบืๅองตຌนกผูຌปຆวยละญำติ หนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌสน฿จเดຌทรำบขຌอมูล
ละควำมรูຌตำง โ ทีไป็นประยชน์ ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติ฿หຌมีสุขภำพชองปำกทีไดี 

4.2 จัดกใบขຌอมูลละ฿หຌบริกำรขຌอมูลบืๅองตຌนดຌำนทันตกรรม ทันตสำธำรณสุขพืไอ฿หຌ
สอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน ละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนด ผนงำน หลักกณฑ์ 
มำตรกำร ตำง โ 

4.3 สอน นิทศ ฝຄกอบรมถำยทอดควำมรูຌ ทคนลยีทำงทันตกรรม ทันตสำธำรณสุข
กนักศึกษำ บุคลำกรสำธำรณสุข พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ สำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌอง  ละปฏิบัติ
หนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำ ฿นสำขำวิชำหรือทำงทันตพทยศำสตร์ หรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ ฿น
ระดับดียวกัน ละเดຌรับ฿บอนุญำตประกอบวิชำชีพรคศิลปะ สำขำทันตกรรมชัๅน 1 จำกทันตพทยสภำ หรือ
฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับปริญญำ ฿นสำขำวิชำหรือทำงทันตพทยศำสตร์ หรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿น
ระดับดียวกัน ละเดຌรับ฿บอนุญำตประกอบวิชำชีพรคศิลปะ สำขำทันตกรรมชัๅน แ จำกทันตพทยสภำ ละ
เดຌรับวุฒิบัตร ิหลักสูตรกำรฝຄกอบรมทันตพทย์ฉพำะทำงระดับวุฒิบัตรี หรืออนุมัติบัตรสดงควำมรูຌควำม
ช ำนำญ฿นกำรประกอบวิชำชีพทันตกรรม ของทันตพทยสภำ ทีไมีก ำหนดวลำศึกษำอบรมเมนຌอยกวำ ใ ปี 
หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

 
 
 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 1 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ทันตพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   ทันตพทย์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรดຌำนทันตกรรม   
ทันตสำธำรณสุข ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ    

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรดຌำนทันตกรรม ทันตสำธำรณสุข ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไ
ยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ตรวจ วินิจฉัย รักษำ ฟื้นฟู สงสริม ป้องกันรค฿นชองปำกละอวัยวะทีไกีไยวขຌอง

ทีไยุงยำกซับซຌอน พืไอ฿หຌประชำชนมีสุขภำพชองปำกทีไดี 
1.2 ควบคุมละดูลกำร฿หຌควำมรูຌ ฝຄกปฏิบัติ ละสงสริมกำรดูลรักษำสุขภำพฟัน 

ละกำรป้องกันรคภำย฿นชองปำกกประชำชนละผูຌรับบริกำร พืไอ฿หຌประชำชนละผูຌรับบริกำรมีสุขภำพฟัน 
ละสุขภำพชองปำกทีไดี ละขใงรง 

1.3 ควบคุมละดูลกำรออกหนวย ละ฿หຌบริกำรทันตกรรมคลืไอนทีไกประชำชน
ละผูຌรับบริกำร พืไอ฿หຌประชำชนละผูຌรับบริกำรเดຌรับบริกำรทำงทันตกรรมอยำงทัไวถึง ละครอบคลุมทุก
กลุมป้ำหมำย 

1.4 ควบคุมละดูลกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ละครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ
ป็นกำรยืดอำยุกำร฿ชຌงำน ละ฿หຌสำมำรถ฿ชຌประยชน์จำกครืไองมือละอุปกรณ์เดຌอยำงตใมทีไ 

1.5 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัยดຌำนทันตกรรม ทันตสำธำรณสุขพืไอ฿หຌเดຌองค์ควำมรูຌทีไ
สำมำรถน ำเปปฏิบัติเดຌอยำงหมำะสมกับภำรกิจของสวนรำชกำร ละบริบทของพืๅนทีไ รวมถึง ติดตำม
ทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนทันตกรรม พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿น
กำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด    

1.6 วิครำะห์ ประมิน ละสรุปผลคุณสมบัติละกำร฿ชຌงำนของวัสดุละอุปกรณ์ทำง
ทันตกรรม พืไอก ำหนดมำตรฐำนละนวทำงกำรลือก฿ชຌวัสดุละอุปกรณ์฿นกำรป้องกันรักษำรค฿นชองปำก
อยำงมีประสิทธิภำพละคุຌมทุน    

1.7 สนอนะนวทำง กฎกณฑ์ หลักกณฑ์ หรือขຌอสนอตำง โ ตำมหลักวิชำชีพ
พืไอพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 



 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำน
ระดับส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน

ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจงกีไยวกับงำนทันตกรรมละทันตสำธำรณสุข

กหนวยงำนรำชกำร  อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌสน฿จเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำง โ ทีไป็น
ประยชน์ ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติ฿หຌมีสุขภำพชองปำกทีไดี 

4.2 พัฒนำ ปรับปรุงฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศที ไกี ไยวกับงำนทันตกรรม             
ทันตสำธำรณสุข พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน 

4.3 ถำยทอดควำมรูຌดຌำนทันตกรรมกบุคลำกรระดับรองลงมำ นักศึกษำ ละ
บุคลำกรสำธำรณสุขตำงโ ชน ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำน วำงครงกำร ก ำหนดหลักสูตรละ
ฝຄกอบรม จัดท ำคูมือประจ ำส ำหรับกำรฝຄกอบรมละวิธี฿ชຌอุปกรณ์ครืไองมือทีไถูกตຌอง ป็นตຌน พืไอถำยทอด
ควำมรูຌทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนทันตกรรม฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำนทีไก ำหนดเวຌ 

4.4 สอน พัฒนำระบบกำรสอน นิทศ ฝຄกอบรมถำยทอดควำมรูຌ ทคนลยีทำงทันตกรรม 
ทันตสำธำรณสุข กนักศึกษำ บุคลำกรสำธำรณสุข พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ สำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำง
ถูกตຌองละมีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงทันตพทย ์ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนทันตพทย์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 4 ปี 
ก ำหนดวลำ ไ ปี ฿หຌลดป็น โ ปี  ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงทันตพทย์ ระดับปฏิบัติกำร  
ขຌอ 2 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนทันตพทย์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 2 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 

 

 
 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ทันตพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   ทันตพทย์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรดຌำน        
ทันตกรรม ทันตสำธำรณสุข ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำกละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย หรือ 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรดຌำนทันตกรรม ทันตสำธำรณสุข ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือ
กຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรศึกษำ กำรรวบรวม กำรวิครำะห์ 

ละกำรจัดท ำผนปฏิบัติงำน ผนปฏิบัติกำร ละผนงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนทันตกรรม พืไอ฿หຌสำมำรถ
฿หຌบริกำร สงสริม ป้องกัน ละรักษำรค฿นชองปำกกประชำชนทุกกลุมป้ำหมำยเดຌอยำงถูกตຌอง ละ
สอดคลຌองตำมผนงำน ป้ำหมำย ละนยบำยของหนวยงำนทีไก ำหนดเวຌ 

1.2 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรจัดท ำขຌอมูล อกสำร ละรำยงำน
ตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนทันตกรรม พืไอป็นขຌอมูลทีไป็นประยชน์฿นกำรปรับปรุง ละพัฒนำงำนดຌำน ทันตกรรม
฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 

1.3 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรจัดท ำ ละกำรด ำนินครงกำร 
ละกิจกรรมตำงโ ดຌำนทันตกรรมตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอ฿หຌประชำชนละผูຌรับบริกำรเดຌรับบริกำรกำร
สงสริมละกำรป้องกันดຌำนทันตกรรมอยำงถูกตຌอง ครอบคลุม ละทัไวถึง 

1.4 ตรวจ วินิจฉัย รักษำ ฟ้ืนฟู สงสริม ป้องกัน รค฿นชองปำกละอวัยวะทีไกีไยวขຌอง 
ทีไยุงยำกซับซຌอน ละตຌองมีกำรคຌนควຌำอຌำงอิงหรือ฿ชຌขຌอมูลจำกภำยนอก พืไอ฿หຌประชำชนมีสุขภำพชองปำกทีไดี 

1.5 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย ดຌำนทันตกรรม ทันตสำธำรณสุข ทีไยุงยำก ซับซຌอน พืไอ฿หຌ
เดຌองค์ควำมรูຌทีไสำมำรถน ำเปปฏิบัติเดຌอยำงหมำะสมกับภำรกิจของสวนรำชกำร ละบริบทของพืๅนทีไ 

1.6 วำงนวทำง ทิศทำงกำรศึกษำ วิครำะห์วิจัยของหนวยงำน พืไอพัฒนำงำนทำง
ทันตกรรม ทันตสำธำรณสุข ฿หຌหมำะสมกับภำรกิจของสวนรำชกำรละบริบทของพืๅนทีไรับผิดชอบ 

1.7 ติดตำม ก ำกับ ประมินผลงำนบริกำร  ครงกำร กำรด ำนินกำรทำงวิชำกำรของ
หนวยงำน พืไอ฿หຌผลกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำย ป็นนวทำงพัฒนำกำรด ำนินงำน ละประกอบกำร
ตัดสิน฿จของผูຌบริหำร 
 
 



 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง 
มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักงำนพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงพืไอป็น

ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจง  กีไยวกับงำนทันตกรรม ทันตสำธำรณสุขทีไ

ยุงยำก ซับซຌอน ละตຌองมีกำรคຌนควຌำอຌำงอิงหรือ฿ชຌขຌอมูลจำกภำยนอกกหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือ
ประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌสน฿จเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำง โ ทีไป็นประยชน์ ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติ฿หຌมี
สุขภำพชองปำกทีไดี 

4.2 สอน พัฒนำ ฿หຌค ำปรึกษำกำรถำยทอดควำมรูຌ ทคนลยีทำงทันตกรรม  
ทันตสำธำรณสุขกนักศึกษำ บุคลำกรสำธำรณสุข พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ สำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำง
ถูกตຌองละมีประสิทธิภำพ 

4.3 จัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไกีไยวกับงำนทันตกรรม ทันตสำธำรณสุข  
พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงทันตพทย ์ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนทันตพทย์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 4 ปี หรือ
ด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำน
ทันตพทยห์รืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ  

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว     ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2  
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 

 
 



 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 3 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ทันตพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   ทันตพทย์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   
  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน  ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรดຌำนทันตกรรม ทันตสำธำรณสุข ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จ
หรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำงละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย หรือ 
    ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำรซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรดຌำนทันตกรรม ทันตสำธำรณสุข ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จ
หรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำงละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 บริหำรงำน฿นฐำนะผูຌชีไยวชำญ หรือทียบทำ ซึไงมีหนຌำทีไละรับผิดชอบ฿นกำร

ควบคุมละบริหำรงำนทุกดຌำนของงำนทันตกรรมทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนป็นเปอยำง
มีประสิทธิภำพละตอบสนองกับนยบำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.2 ก ำหนดผลสัมฤทธิ์ทัๅงดຌำนผลผลิต ละผลลัพธ์ทีไจะเดຌจำกกำรด ำนินงำนดຌำน   
ทันตกรรม พืไอป็นนวทำงกำรด ำนินงำนของหนวยงำน฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงตรงตำมวัตถุประสงค์
อยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด            

1.3 ก ำหนดครืไองมือ นวทำง คูมือ กลเก กระบวนกำร หรือมำตรฐำน฿นกำร
ปฏิบัติงำนดຌำนทันตกรรม พืไอ฿หຌกำรท ำงำนของหนวยงำนป็นเปอยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ ละกิด
ประยชน์สูงสุดตอผูຌรับบริกำร ละประชำชน 

1.4 สนอนะ พัฒนำระบบ ละวิธีกำรติดตำมประมินผลกำรวำงผนงำน นยบำย 
ครงกำร ละกิจกรรมตำงโ ดຌำนทันตกรรม พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนมีประสิทธิภำพมำกขึๅน ละ
สำมำรถ฿หຌบริกำรดຌำนทันตกรรมกประชำชน ละผูຌรับบริกำรเดຌอยำงสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรละปัญหำ
อยำงทຌจริง 

1.5 ตรวจ วินิจฉัย รักษำ ฟ้ืนฟูสงสริม ป้องกันรค฿นชองปำกละอวัยวะทีไกีไยวขຌองทีไ
ยุงยำกซับซຌอนตຌอง฿ชຌควำมชีไยวชำญสูง พืไอ฿หຌประชำชนมีสุขภำพชองปำกทีไดี 

1.6 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย พัฒนำนวทำง กลวิธี มำตรกำร ละประยุกต์฿ชຌนวทำง
ปฏิบัติทีไเดຌรับกำรยอมรับ฿นระดับสำกล พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนทำงทันตกรรม ทันตสำธำรณสุขหมำะสมกับ
สภำวะประทศ 

1.7 ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบกำรด ำนินกำรมำตรฐำนคุณภำพของผนงำน นยบำย
ดຌำนทันตกรรม ทันตสำธำรณสุขของหนวยงำน พืไอ฿หຌสำมำรถ฿หຌบริกำรประชำชนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ      
มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ ละสอดคลຌองกับภำรกิจนยบำย฿นภำพรวมขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
 
 



 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน บริหำรจัดกำร ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน 
ครงกำร฿นระดับกลยุทธ์ของสวนรำชกำร มอบหมำยงำนกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนติดตำม ประมินผล 
พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำย นยบำย ละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโกับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  

3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกสมำชิกทีมงำน บุคคล หนวยงำนระดับกอง หรือ
ส ำนัก รวมทัๅงทีไประชุมทัๅง฿นละตำงประทศ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ป็นที ไปรึกษำระดับกรม฿นกำรปฏิบัติงำนถำยทอดควำมรู ຌดຌำนทันตกรรม    

ทันตสำธำรณสุข พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จละสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌองละมีประสิทธิภำพ   
4.2 ฿หຌค ำปรึกษำกผูຌบริหำร฿นกำรนะน ำ ชีๅจง ตอบปัญหำทีไส ำคัญ฿นรืไองกีไยวกับ

งำนทันตกรรม ทันตสำธำรณสุขพืไอ฿หຌทรำบขຌอมูล น ำเป฿ชຌประกอบกำรตัดสิน฿จ 
4.3 ฿หຌค ำนะน ำ วินิจฉัย ชีๅจง ละตอบปัญหำทีไส ำคัญกีไยวกับงำนทันตกรรม    

ทันตสำธำรณสุขกหนวยงำนรำชกำร อกชน  หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌสน฿จเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌ
ตำง โ ทีไป็นประยชน์ ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติ฿หຌมีสุขภำพชองปำกทีไดี 

4.4 สอน พัฒนำ อ ำนวยกำร ถำยทอดควำมรูຌ  ทคนลยีทำงทันตกรรม ทันตสำธำรณสุข
กนักศึกษำ บุคลำกรสำธำรณสุข พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ สำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌอง ละมี
ประสิทธิภำพ 

4.5 ก ำหนดนวทำงกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไกีไยวกับงำนทันตกรรม 
ทันตสำธำรณสุข พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงทันตพทย์ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนทันตพทย์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ   
2 ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนทันตพทย์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ  

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3  
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 

 



 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2  
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 4 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 4 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 4 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     นำยสัตวพทย์ 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรสัตวพทย์ ซึไงมีลักษณะงำนทีไ
ปฏิบัติกีไยวกับกำรตรวจละรักษำพยำบำลสัตว์ กำรศึกษำ วิครำะห์ ชันสูตรละวิจัยรคสัตว์กำรส ำรวจรค 
กำรก ำจัด ควบคุม ละป้องกันรคระบำดสัตว์ กำรสงสริมละพัฒนำควำมรูຌทำงดຌำนสุขภำพสัตว์ กำร
สุขำภิบำลสัตว์ กำรคຌนควຌำทดลอง฿นกำรผลิตชีวภัณฑ์ รวมถึงกำรปรับปรุงกຌเขวิธีกำรผลิต฿หຌมีประสิทธิภำพสูง
พืไอประยชน์฿นกำรป้องกันละก ำจัดรคสัตว์ กำรศึกษำวิครำะห์ วิจัยดຌำนทคนลยีชีวภำพกำรปศุสัตว์    
ทคนลยีทำงดຌำนวิทยำกำรสืบพันธุ์ของสัตว์พืไอ฿หຌเดຌวิธีกำรผลิตสัตว์ ศรษฐกิจทีไมีคุณภำพละเดຌปริมำณ 
ตำมป้ำหมำยกำรผลิต กำรศึกษำละวิครำะห์ผลิตภัณฑ์จำกสัตว์ ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นำยสัตวพทย์    ระดับปฏิบัติกำร 
   นำยสัตวพทย์    ระดับช ำนำญกำร 
   นำยสัตวพทย์    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นำยสัตวพทย์    ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    นำยสัตวพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นำยสัตวพทย์  
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนสัตวพทย์ ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย   

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ                
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ศึกษำ วิ ครำะห์  วิจั ย กีไ ยวกับ รคสัตว์  รคติดตอระหวำงสั ตว์ละคน           

ดຌำนหຌองปฏิบัติกำร ดຌำนกำรชันสูตรรคสัตว์ ดຌำนกำรผลิตกำรทดสอบชีวภัณฑ์สัตว์ ดຌำนสัตว์ทดลอง         
ดຌำนสำหตุละปัจจัยทีไท ำ฿หຌกิดรค ดຌำนป้องกัน ควบคุม ก ำจัดรคสัตว์ รวมทัๅงพัฒนำระบบกำรจัดกำร    
ดຌำนสุขภำพสัตว์ ดຌำนสุขศำสตร์สัตว์ละสุขอนำมัย พืไอ฿หຌสัตว์มีสุขภำพดีละ฿หຌผูຌบริภคมีควำมปลอดภัย 

1.2 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย กีไยวกับกำรขยำยพันธุ์สัตว์ดຌวยวิธีกำรผสมทียมละดຌำน
กำรผลิตสัตว์ดย฿ชຌทคนลยีชีวภำพ ดຌำนขຌอมูลสำรสนทศดຌำนกำรผสมทียม ดຌำนกำรผลิต กำรปรับปรุงพันธุ์ 
กำรทดสอบพอพันธุ์ ดຌำนควำมสมบูรณ์พันธุ์ ดຌำนกำรผลิตละควบคุมคุณภำพกำรผลิตนๅ ำชืๅอสัตว์พอพันธุ์ละ
ตัวออนตลอดจนพัฒนำทคนลยีกำรผลิตสัตว์ พืไอผลิต พัฒนำพันธุ์ละขยำยพันธุ์ปศุสัตว์ทีไมีพันธุกรรมดี 

1.3 ศึกษำ วิครำะห์ พัฒนำมำตรฐำน ดຌำนกำรกักกันสัตว์ ดຌำนกำรลีๅยงสัตว์ปลอด
รค ดຌำนกำรชันสูตรรคสัตว์ ดຌำนกำรผลิต ชน ฟำร์มมำตรฐำน รงงำน รงฆำสั ตว์ รงงำนปรรูป รงงำน
อำหำรสัตว์ ป็นตຌน ดຌำนกำรตรวจสอบ รับรองคุณภำพสินคຌำปศุสัตว์ อำหำรสัตว์ ยำสัตว์ ชีววัตถุส ำหรับสัตว์ 
วัตถุอันตรำยส ำหรับสัตว์ ดຌำนสิไงวดลຌอมทีไกีไยวขຌองกับกำรสัตวพทย์สำธำรณสุขดຌำนหຌองปฏิบัติกำร
ตรวจสอบ พืไอน ำมำป็นนวทำง฿นกำรพัฒนำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ ละยกระดับมำตรฐำน฿หຌป็นสำกล 

1.4 ด ำนินกำรตำมระบบประกันคุณภำพละ฿หຌกำรรับรองคุณภำพสินคຌำปศุสัตว์    
ชีวภัณฑ์สัตว์ กำรชันสูตรรคสัตว์ กำรควบคุมป้องกันรคระบำด ละสิไงวดลຌอมกำรปศุสัตว์ทีไมีผลกระทบตอ
สุขภำพสัตว์ละกำรสำธำรณสุข 

1.5 ด ำนินกำรตรวจสอบละรับรองคุณภำพละควำมปลอดภัยของปศุสัตว์ สินคຌำ 
ปศุสัตว์ อำหำรสัตว์ ยำสัตว์ ชีววัตถุ ฟำร์มลีๅยงสัตว์ สถำนทีไลีๅยงสัตว์ ละสิไง วดลຌอมปศุสัตว์ ณ สถำน
ประกอบกำร หຌองปฏิบัติกำร พืไอ฿หຌป็นเปตำมกฎหมำยละมำตรฐำนทีไกีไยวขຌอง 

1.6 ก ำกับ ดูลงำนละด ำนินกำรควบคุมป้องกันรคระบำด฿หຌกสัตว์ ควบคุม 
คลืไอนยຌำยละกักกันสัตว์ ซำกสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ ผลิตละขยำยพันธุ์สัตว์   

1.7 รวบรวม วิครำะห์ขຌอมูลดຌำนสุขภำพสัตว์ กำรผลิตสัตว์ ตลอดจนกำรสืบยຌอน
ขຌอมูล พืไ อกำรวำงผนละด ำนินกำร฿นกำรควบคุมป้องกันละบ ำบัดรคสัตว์  ขยำยพันธุ์สัตว์                
พิไมประสิทธิภำพกำรผลิตสัตว์ละกຌเขปัญหำระบบสืบพันธุ์ 
 
 



 
1.8 รวบรวมขຌอมูลระบบตรวจสอบยຌอนกลับดຌำนกำรปศุสัตว์ พืไอควบคุม ตรวจสอบ 

รียกคืนผลผลิตทีไเมเดຌมำตรฐำน ละหำสำหตุขຌอบกพรอง฿นกำรผลิต 
1.9 ตรวจละรักษำพยำบำลสัตว์ทำงดຌำนอำยุรกรรม ศัลยกรรม ละสูติกรรม ศึกษำ 

วิครำะห์ ชันสูตรรคสัตว์ ซึไงกิดจำกชืๅอประภทตำง โ รวมถึงตรวจควบคุมกำรน ำขຌำ – สงออกนอกประทศ
ซึไงสัตว์ละซำกสัตว์  

1.10 ส ำรวจละฝ้ำระวังรคสัตว์ รคติดตอจำกสัตว์เปสูคน รคติดตอจำกสัตว์เปสู
สัตว์ ละรคตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอฝ้ำระวัง ละป้องกันมิ฿หຌรคตำงโ กิดกำรพรระบำดทัๅง฿นคนละ฿นสัตว์ 
ฝ้ำระวัง ควบคุม ละป้องกันรคระบำดตำงโ พืไอควบคุม ละป้องกันรคระบำดอันจะท ำ฿หຌกิดควำม
สียหำยกศรษฐกิจละกำรกษตรละสำมำรถตรียมวำงผนกำรป้องกันรค฿หຌมีประสิทธิภำพ 

1.11 รับผิดชอบ ละดูลกำรฆำ ละกำรจ ำหนำยนืๅอสัตว์฿นพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ฿หຌเดຌ
มำตรฐำน คุณภำพ ละกิดควำมถูกตຌองตำม พ.ร.บ.ควบคุมกำรฆำสัตว์ละจ ำหนำยนืๅอสัตว์ทีไก ำหนดเวຌ 
พืไอ฿หຌประชำชนผูຌบริภคเดຌบริภคนืๅอสัตว์ทีไมีคุณภำพ สะอำด ปลอดภัยละด ำนินงำนตรวจสอบนืๅอสัตว์จำก
รงฆำสัตว์฿นพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ พืไอน ำมำตรวจสอบคุณภำพของนืๅอ฿หຌถูกตຌองตำมมำตรฐำน ละ฿หຌประชำชน
บริภคนืๅอสัตว์เดຌอยำงปลอดภัย 

1.12 จัดท ำขຌอมูล อกสำร ละรำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนสัตวพทย์ พืไอป็นขຌอมูล
ทีไป็นประยชน์฿นกำรปรับปรุง ละพัฒนำงำนดຌำนสัตวพทย์฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน  

2. ดຌานการวางผน 

2.1 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำน
หรือครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌกิด
ควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

2.3 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ
กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

3. ดຌานการบริการ 
3.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ชีๅจง จัดท ำสืไอสำรสนทศ ผยพรขຌอมูล ถำยทอด

ทคนลยี กีไยวกับหลักวิชำกำรสัตวพทย์ละงำน฿นหนຌำทีไทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกิดควำมรูຌควำมขຌำ฿จทีไ
ถูกตຌอง 

3.2 ฿หຌบริกำร฿นหนຌำทีไทีไรับผิดชอบ ป็นเปอยำงรำบรืไน ละมีประสิทธิภำพ พืไอ฿หຌ
ผูຌรับบริกำรมีควำมพึงพอ฿จ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  เดຌรับปริญญำ฿นสำขำวิชำหรือทำงสัตวพทย์ศำสตร์ ละเดຌรับ฿บอนุญำตป็นผูຌประกอบ
วิชำชีพกำรสัตวพทย์จำกสัตวพทยสภำ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. ละ ก.อบต.ก ำหนดวำ฿ชຌ
ป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  
       
 
 
         



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 1 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 

 

 
 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    นำยสัตวพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นำยสัตวพทย์  
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรสัตวพทย์  
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรสัตวพทย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
    ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ด ำนินงำนทีไกีไยวกับวิชำชีพสัตวพทย์฿นฐำนะผูຌช ำนำญกำรพืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน

ทีไมีควำมซับซຌอนส ำรใจลุลวงเปดຌวยดีละมีประสิทธิภำพ 
1.2 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย พัฒนำกีไยวกับรคสัตว์  รคติดตอระหวำงสัตว์ละคนดຌำน

หຌองปฏิบัติกำร ดຌำนกำรชันสูตรรคสัตว์ ดຌำนกำรผลิตกำรทดสอบชีวภัณฑ์สัตว์ ดຌำนสัตว์ทดลอง ดຌำนสำหตุ
ละปัจจัยทีไท ำ฿หຌกิดรค ดຌำนควบคุม ป้องกัน ก ำจัดรคสัตว์ รวมทัๅงพัฒนำระบบกำรจัดกำรดຌำนสุขภำพสัตว์ ดຌำน
สุขศำสตร์สัตว์ละสุขอนำมัย พืไอ฿หຌสัตว์มีสุขภำพดีละ฿หຌผูຌบริภคมีควำมปลอดภัย 

1.3 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย พัฒนำกีไยวกับขยำยพันธุ์สัตว์ดຌวยวิธีกำรผสมทียมละดຌำน
กำรผลิตสัตว์ดย฿ชຌทคนลยีชีวภำพ ดຌำนขຌอมูลสำรสนทศดຌำนกำรผสมทียม ดຌำนกำรผลิต กำรปรับปรุงพันธุ์ 
ละกำรทดสอบพอพันธุ์ ดຌำนควำมสมบูรณ์พันธุ์ ดຌำนกำรผลิตละควบคุมคุณภำพกำรผลิตนๅ ำชืๅอสัตว์พอพันธุ์
ละตัวออนตลอดจนพัฒนำทคนลยีกำรผลิตสัตว์ พืไอผลิต พัฒนำพันธุ์ละขยำยพันธุ์ปศุสัตว์  ทีไมีพันธุกรรมดี 

1.4 ศึกษำ วิครำะห์ กีไยวกับทำงลือก฿นกำรควบคุม ป้องกัน ก ำจัดรคระบำดสัตว์ทีไ
หมำะสมกับสภำพพืๅนทีไละมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรส ำรวจศึกษำละฝ้ำระวังรคทีไเมคยมี฿นประทศเทย
พืไอติดตำมละท ำกำรกຌเขเดຌทันทวงที 

1.5 ศึกษำ วิครำะห์ พัฒนำมำตรฐำน ดຌำนกำรกักกันสัตว์ ดຌำนกำรลีๅยงสัตว์ปลอด
รค ดຌำนกำรชันสูตรรคสัตว์ ดຌำนกำรผลิต ชน ฟำร์มมำตรฐำน รงงำน รงฆำสัตว์ รงงำนปรรูป รงงำนอำหำร
สัตว์ ป็นตຌน ดຌำนกำรตรวจสอบ รับรองคุณภำพสินคຌำปศุสัตว์  อำหำรสัตว์ ยำสัตว์ ชีววัตถุส ำหรับสัตว์ วัตถุ
อันตรำยส ำหรับสัตว์ ดຌำนสิไงวดลຌอมทีไกีไยวขຌองกับกำรสัตวพทย์สำธำรณสุข ดຌำนหຌองปฏิบัติกำรตรวจสอบ 
พืไอน ำมำป็นนวทำง฿นกำรพัฒนำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ ละยกระดับมำตรฐำน฿หຌป็นสำกล 

1.6 ด ำนินกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพละ฿หຌกำรรับรองคุณภำพสินคຌำปศุสัตว์ ชีว
ภัณฑ์สัตว์ กำรชันสูตรรคสัตว์ กำรควบคุมป้องกันรคระบำด ละสิไงวดลຌอมกำรปศุสัตว์ทีไมีผลกระทบตอ
สุขภำพสัตว์ละกำรสำธำรณสุข  
 



 
1.7 ด ำนินกำรตรวจสอบละรับรองคุณภำพละควำมปลอดภัยของสินคຌำปศุสัตว์ 

อำหำรสัตว์ ยำสัตว์ ชีววัตถุ ฟำร์มลีๅยงสัตว์ สถำนทีไลีๅยงสัตว์ ละสิไงวดลຌอมปศุสัตว์ ณ สถำนประกอบกำร  
หຌองปฏิบัติกำร พืไอ฿หຌป็นเปตำมกฎหมำยละมำตรฐำนทีไกีไยวขຌอง 

1.8 พิจำรณำปัญหำทำงดຌำนสุขภำพสัตว์ทีไผิดปกติ ดຌำนสุขศำสตร์สัตว์ละสุขอนำมัย  
พืไอ฿หຌสำมำรถกຌเขปัญหำเดຌอยำงถูกตຌอง ตำมหลักวิชำกำร ละป้องกันรคระบำดอันจะท ำ฿หຌกิดควำม
สียหำยกศรษฐกิจละกำรกษตร 

1.9 รวบรวม วิครำะห์ขຌอมูลดຌำนสุขภำพสัตว์ ผลิตสัตว์ ตลอดจนกำรสืบยຌอนขຌอมูล 
พืไอกำรวำงผนละด ำนินกำร฿นกำรควบคุมป้องกันละบ ำบัดรคสัตว์ วำงผนกำรขยำยพันธุ์สัตว์ พิไม
ประสิทธิภำพกำรผลิตสัตว์ละกຌเขปัญหำระบบสืบพันธุ์ 

1.10 ก ำกับ ดูลงำนละด ำนินกำรควบคุมป้องกันรคระบำด฿หຌกสัตว์  ควบคุม 
คลืไอนยຌำยละกักกันสัตว์-ซำกสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์  พืไอป้องกันรคระบำดอันจะท ำ฿หຌกิดควำมสียหำยก
ศรษฐกิจละกำรกษตร ด ำนินกำรผลิตละขยำยพันธุ์สัตว์ดยกำรผสมทียมละทคนลยีชีวภำพทีไกีไยวขຌอง
พืไอกำรพัฒนำพันธุ์ละขยำยพันธุ์ปศุสัตว์ทีไมีพันธุกรรมดีละปฏิบัติตำมกฎหมำยละระบียบทีไกีไยวขຌอง 

1.11 ควบคุม ละดูลกำรตรวจ กำรวินิจฉัย ละกำรรักษำรคสัตว์ รคติดตอจำกสัตว์
เปสูคน ละรคติดตอจำกสัตว์เปสูสัตว์ ชน รคพิษสุนัขบຌำ รคเขຌหวัดนก ละรคตำงโ ทีไกีไยวขຌอง ป็นตຌน 
พืไอรักษำละกຌเขรคตำงโ มิ฿หຌกิดกำรพรระบำดทัๅง฿นคนละ฿นสัตว์ อันจะสงผล฿หຌคนละสัตว์อยูรวมกัน
เดຌอยำงปกติสุข ละสำมำรถตรียมวำงผนกำรป้องกันรค฿หຌมีประสิทธิภำพ 

1.12 ควบคุม ละดูลกำรฆำ ละกำรจ ำหนำยนืๅ อสัตว์฿นพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ฿หຌเดຌ
มำตรฐำน คุณภำพ ละกิดควำมถูกตຌองตำม พรบ. ควบคุมกำรฆำสัตว์ละจ ำหนำยนืๅอสัตว์ทีไก ำหนดเวຌ 
พืไอ฿หຌประชำชนผูຌบริภคเดຌบริภคนืๅอสัตว์ทีไมีคุณภำพ สะอำด ละปลอดภัย ละดูลกำรด ำนินงำน
ตรวจสอบนืๅอสัตว์จำกรงฆำสัตว์฿นพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ พืไอน ำมำตรวจสอบคุณภำพของนืๅอ฿หຌถูกตຌองตำม
มำตรฐำน ละ฿หຌประชำชนบริภคนืๅอสัตว์เดຌอยำงปลอดภัย 

1.13 ควบคุม ละดูลกำรศึกษำ กำรรวบรวม กำรวิครำะห์ ละกำรจัดท ำผนปฏิบัติ
งำน ผนปฏิบัติกำร ละผนงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนสัตวพทย์ พืไอ฿หຌสำมำรถ฿หຌบริกำร รักษำ ควบคุม 
ละป้องกันรคสัตว์ตำงโ เดຌอยำงถูกตຌอง ละสอดคลຌองตำมผนงำน ป้ำหมำย ละนยบำยของหนวยงำนทีไ
ก ำหนดเวຌพืไอปรับปรุง ละพัฒนำงำนดຌำนสัตวพทย์฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน  

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำน
ระดับส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน

ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 
 
 



 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ ตอบปัญหำละชีๅจงกีไยวกับรืไองตำงโทีไกีไยวขຌองกับงำน฿นหนຌำทีไ 

พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จ฿นกำรปฏิบัติงำน 
4.2 ฿หຌค ำนะน ำ จัดท ำสืไอสำรสนทศ ผยพรขຌอมูล ถำยทอดทคนลยี กีไยวกับ

หลักวิชำกำรสัตวพทย์ละงำน฿นหนຌำทีไทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกิดควำมรูຌควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง 
4.3 จัดกใบขຌอมูล ท ำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไ

กีไยวกับงำนสัตวพทย์ พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน ละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำ
ก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ ละมำตรกำรตำงโ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยสัตวพทย์ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรสัตวพทย์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 4 ปี 
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำน
ดຌำนวิชำกำรสัตวพทย์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 2 

 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 2 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    นำยสัตวพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นำยสัตวพทย์  
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรสัตวพทย์  
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

    ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรสัตวพทย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก 
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติงำนทีไกีไยวกับวิชำชีพกำรสัตวพทย์ ฿นฐำนะผูຌช ำนำญกำรพิศษ พืไอ฿หຌ

กำรปฏิบัติงำนทีไมีควำมซับซຌอนส ำรใจลุลวงเปดຌวยดีละมีประสิทธิภำพ 
1.2 ศึกษำ วิครำะห์ จัดท ำผน ละพัฒนำ กำรปฏิบัติงำนตลอดจนบริหำรจัดกำร฿น

หนวยงำนทีไรับผิดชอบ   
1.3 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย ละพัฒนำมำตรฐำนดຌำนปศุสัตว์ กำรชันสูตรรค กำรกัก

ตรวจทดสอบรคสัตว์ กำรรักษำสัตว์ กำรผลิตละกำรตรวจสอบคุณภำพสินคຌำปศุสัตว์ อำหำรสัตว์ ยำสัตว์   
ชีววัตถุส ำหรับสัตว์ วัตถุอันตรำยส ำหรับสัตว์ กำรผลิตละทดสอบชีวภัณฑ์สัตว์ บริหำรจัดกำรสัตว์ทดลอง   
นๅ ำชืๅอละตัวออน ระบบฐำนขຌอมูลกำรผลิตสัตว์ ควำมสมบูรณ์พันธุ์ กำรผลิตละขยำยพันธุ์สัตว์ ตลอดจน
สงสริมคุณภำพสิไงวดลຌอมกีไยวกับกำรปศุสัตว์ พืไอน ำมำป็นนวทำง฿นกำรพัฒนำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ 

1.4 ควบคุม ปรับปรุง ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ละถำยทอดทคนลยี ดຌำนวิชำชีพกำร 
สัตวพทย์กผูຌปฏิบัติงำนละผูຌกีไยวขຌอง฿นงำนทีไรับผิดชอบ  

1.5 ศึกษำ  คຌนควຌำ วิจัย วิชำกำรสัตวพทย์ สุขอนำมัยละสุขศำสตร์สัตว์ ฿นสำยงำน
ทีไรับผิดชอบ  ทีไสำมำรถน ำเปพัฒนำงำนพืไอ฿หຌกิดกำร฿ชຌทคนลยีทีไหมำะสม ฿หຌเดຌผลผลิตสูงสุด ฿หຌผลผลิตมี
คุณภำพเดຌมำตรฐำนส ำหรับผูຌบริภค 

1.6 ติดตำม ประมินผล ละควบคุมกำรด ำนินงำนดຌำนสุขภำพสัตว์ละสุขอนำมัย฿น
พืๅนทีไพืไอ฿หຌป็นเปตำมกฎหมำยทีไ กีไยวขຌอง 

1.7 พัฒนำ ก ำกับดูล ฿หຌค ำนะน ำ กฎหมำย ละระบียบทีไกีไยวขຌอง 
1.8 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรด ำนินกำรทดลอง กำรวิครำะห์ 

ละกำรชันสูตรรคสัตว์ รคติดตอจำกสัตว์เปสูคน รคติดตอจำกสัตว์เปสูสัตว์ ละรคตำงโ ทีไกีไยวขຌอง 
พืไอ฿หຌสำมำรถด ำนินรักษำ ควบคุม ป้องกันรคเดຌอยำงถูกตຌอง ละหมำะสม ละป้องกันรคระบำดอันจะท ำ
฿หຌกิดควำมสียหำยกศรษฐกิจละกำรกษตร 
 



 
1.9 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรกำรควบคุมกำรฆำ ละกำร

จ ำหนำยนืๅอสัตว์฿นพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ฿หຌเดຌมำตรฐำน คุณภำพ ละกิดควำมถูกตຌองตำม พรบ. ควบคุมกำรฆำ
สัตว์ละจ ำหนำยนืๅอสัตว์ทีไก ำหนดเวຌ พืไอ฿หຌประชำชนผูຌบริภคเดຌบริภคนืๅอสัตว์ทีไมีคุณภำพ สะอำด ละ
ปลอดภัย 

1.10 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรศึกษำ กำรวิครำะห์ ละกำรวิจัย
กีไยวกับผลิตภัณฑ์ ละชีวภัณฑ์ตำงโ ทีไกีไยวกับสัตว์ ชน วัคซีน ยำวชภัณฑ์ ชุดตรวจวิครำะห์ ป็นตຌน     
พืไอป็นครืไองมือ฿นกำรปรับปรุง ละพัฒนำวิธีปฏิบัติงำนทำงดຌำนสัตวพทย์฿หຌกิดประสิทธิภำพ ละ
ประสิทธิผลมำกขึๅน 

1.11 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ละครืไองมือ
ทีไ฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนสัตวพทย์ พืไอป็นกำรยืดอำยุกำร฿ชຌงำน ละ฿หຌสำมำรถ฿ชຌประยชน์จำกครืไองมือ
ละอุปกรณ์เดຌอยำงตใมทีไ 

1.12 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือ

กอง มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์
ทีไก ำหนด 

2.2 วำงผนจัดท ำละพัฒนำ ครืไองมือ อุปกรณ์ ละวิธีกำรตำงโ ฿นงำนสัตวพทย์ 
พืไอ฿หຌสำมำรถวินิจฉัยละ฿หຌกำรรักษำรคเดຌอยำงถูกตຌอง หมำะสม ละป็นกำรชวยประหยัดงบประมำณ฿น
กำรสัไงซืๅอครืไองมือละอุปกรณ์จำกตำงประทศ 

2.3 ประยุกต์฿ชຌทคนลยีงำนสัตวพทย์ตำงโ ผำนกำรคຌนควຌำจำกสืไอ หนังสือ หรือ
อกสำรตำงโ พืไอน ำมำพัฒนำ สนอนะ ละออกบบนยบำย ผนกำร นวทำง หลักกณฑ์ ละมำตรกำร
ตำงโ ฿หຌสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรละสภำพปัญหำ฿นปัจจุบัน 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักงำนพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงพืไอป็น

ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ถำยทอดทคนลยีทำงสัตวพทย์ พืไอ฿หຌผูຌปฏิบัติงำนมีควำมรูຌ 

ควำมขຌำ฿จ ละพืไอ฿หຌกำรด ำนินกำรสำมำรถด ำนินกำรหรือปฏิบัติงำนเดຌตำมสภำวกำรณ์จริงละอยำงถูกตຌอง 
4.2 ถำยทอดควำมรูຌดຌำนสัตวพทย์กบุคลำกรระดับรองลงมำ นักศึกษำ ประชำชน 

ละหนวยงำนตำงโ ชน ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำน วำงครงกำร ก ำหนดหลักสูตรละฝຄกอบรม 
จัดท ำคูมือประจ ำส ำหรับกำรฝຄกอบรมละวิธี฿ชຌอุปกรณ์ครืไองมือทีไถูกตຌอง ป็นตຌน พืไอถำยทอดควำมรูຌทีไป็น
ประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนสัตวพทย์฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำนทีไก ำหนดเวຌ 
 
 



 
4.3 พัฒนำ ละปรับปรุงกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไกีไยวกับงำนสัตว

พทย์ พืไอ฿หຌมีควำมทันสมัย ป็นปัจจุบัน ละสำมำรถสนับสนุนภำรกิจดຌำนสัตวพทย์ของหนวยงำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพ 

4.4 จัดท ำอกสำรวิชำกำร ต ำรำ ละคูมือทำงสัตวพทย์ พืไอประกอบกำรรียนกำร
สอน ละกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทีไกีไยวขຌอง  
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยสัตวพทย์ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรสัตวพทย์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 4 ปี 
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำน
ดຌำนวิชำกำรสัตวพทย์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 3 

 
 
 
 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 3 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    นำยสัตวพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นำยสัตวพทย์  
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน  ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรสัตวพทย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 
  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำร ซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรสัตวพทย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 พัฒนำรูปบบละนยบำย กำรวิจัยดຌำนสุขภำพสัตว์ ดຌำนกำรควบคุมรคสัตว์

ละรคติดตอระหวำงสัตว์ละคน รคอุบัติ฿หม รคอุบัติชๅ ำซຌอน รคตำงถิไน ละรคทีไกิดจำกสำรพิษ      
กำรผลิตสัตว์ กำรควบคุม กำรตรวจสอบคุณภำพสินคຌำปศุสัตว์ อำหำรสัตว์ ยำสัตว์ วัตถุอันตรำยส ำหรับสัตว์   
ชีวภัณฑ์สัตว์ ชีววัตถุส ำหรับสัตว์ สิไงวดลຌอม สุขศำสตร์สัตว์ละสุขอนำมัยตำมวิชำชีพกำรสัตวพทย์ กำรผลิต
สัตว์ละขยำยพันธุ์สัตว์ทีไกีไยวกับกำรผสมทียมละทคนลยีชีวภำพทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌสำมำรถน ำผลงำนวิจัย
มำ฿ชຌประยชน์เดຌ 

1.2 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย ละพัฒนำ กำรผลิตสัตว์ละขยำยพันธุ์สัตว์ทีไ
กีไยวกับกำรผสมทียมละทคนลยีชีวภำพทีไกีไยวขຌอง ควำมสมบูรณ์พันธุ์  นๅ ำชืๅอละตัวออน กำรผลิต   
กำรบริหำรจัดกำรปศุสัตว์  ละวิธีกำรถำยทอดทคนลยีปศุสัตว์ พืไอพัฒนำพันธุ์สัตว์ละขยำยพันธุ์ปศุสัตว์ทีไ
มีพันธุกรรมด ี

1.3 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย พัฒนำกำรชันสูตรดຌำนรคทีไกิด฿นสัตว์฿หญ สัตว์
ลใก สัตว์ปีก สัตว์นๅ ำ ละสัตว์ปຆำ รคติดตอระหวำงสัตว์ละคน รคอุบัติ฿หมละอุบัติชๅ ำซຌอน รคตำงถิไน ละ
รคทีไกิดจำกสำรพิษ พืไอ฿หຌกำรตรวจวินิจฉัยรคมีประสิทธิภำพละทันสมัย 

1.4 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัยละพัฒนำดຌำนสุขภำพสัตว์ทีไกิดจำกสำรพิษ กำร
ปลีไยนปลงทำงชีวคมีละสิไงวดลຌอม พืไอ฿หຌสัตว์มีสุขภำพดีละผูຌบริภคมีควำมปลอดภัย 

1.5 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์  วิจัย พัฒนำดຌำนกำรตรวจสอบคุณภำพนืๅอสัตว์ 
ผลิตภัณฑ์สัตว์ นๅ ำนมละผลิตภัณฑ์นม อำหำรสัตว์ ยำสัตว์ วัตถุอันตรำยส ำหรับสัตว์ ชีววัตถุส ำหรับสัตว์ทำง
หຌองปฏิบัติกำร พืไอ฿หຌเดຌวิธีกำรตรวจสอบทีไป็นทีไยอมรับ฿นระดับชำติ ละสำกล   

1.6 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำปรับปรุงชีวภัณฑ์สัตว์ กำรผลิตชีวภัณฑ์
สัตว์ ละกำรทดสอบชีวภัณฑ์สัตว์ พืไอพัฒนำชีวภัณฑ์สัตว์ทีไมีอยูดิม฿หຌมีประสิทธิภำพ ละประสิทธิผลสูงขึๅน 
ลดตຌนทุนกำรผลิต รวมทัๅง฿หຌเดຌชีวภัณฑ์ชนิด฿หมทีไหมำะสม 
 
 



 
1.7 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย พัฒนำดຌำนควบคุม ป้องกัน ก ำจัดรคระบำดสัตว์ 

รคติดตอระหวำงสัตว์ละคน รวมทัๅงระบบงำนระบำดวิทยำ พืไอ฿หຌมำตรกำรควบคุม ป้องกัน ก ำจัดรคระบำด
สัตว์ รคติดตอระหวำงสัตว์ละคน มีประสิทธิภำพ 

1.8 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัยละพัฒนำดຌำนมำตรฐำนระบบกำรผลิต ดຌำน
มำตรฐำนสินคຌำ ดຌำนกำรตรวจสอบ ดຌำนกำรรับรอง ดຌำนกฎหมำย ดຌำนสุขอนำมัย฿นสินคຌำปศุสัตว์ อำหำรสัตว์ 
ยำสัตว์ วัตถุอันตรำยส ำหรับสัตว์ ฟำร์มลีๅยงสัตว์ พืไอ฿หຌผลผลิตมีคุณภำพ เดຌมำตรฐำน ป็นทีไยอมรับของ
ผูຌบริภคทัๅงภำย฿นประทศละตำงประทศ 

1.9 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย พัฒนำดຌำนบ ำบัด รักษำรคสัตว์ พืไอป็นมำตรฐำน
อຌำงอิง฿นกำรรักษำสัตว์ของประทศ ดຌำนควบคุม คลืไอนยຌำยละกักกันสัตว์ละซำกสัตว์ รวมทัๅงระบบ
ตรวจสอบยຌอนกลับทีไกีไยวขຌองกับกำรคลืไอนยຌำย น ำขຌำ สงออกสัตว์ละซำกสัตว์   

1.10 ก ำหนดมำตรกำร฿นกำรฝ้ำระวังรค กำรป้องกันละควบคุมรคระบำดสัตว์  
ระบบกำรฆำสัตว์  กำรผลิต  กำรน ำขຌำละขำย  กำรขนสง ละสินคຌำปศุสัตว์ประภทตำง โ 

1.11 บริหำรงำน฿นฐำนะผูຌชีไยวชำญ หรือทียบทำ ซึไงมีหนຌำทีไละรับผิดชอบ฿นกำร
ควบคุมละบริหำรงำนทุกดຌำนของงำนสัตวพทย์ทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนป็นเปอยำง
มีประสิทธิภำพละตอบสนองกับนยบำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.12 ก ำหนดผลสัมฤทธิ์ทัๅงดຌำนผลผลิต ละผลลัพธ์ทีไจะเดຌจำกกำรด ำนินงำนดຌำน   
สัตวพทย์ พืไอป็นนวทำงกำรด ำนินงำนของหนวยงำน฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงตรงตำมวัตถุประสงค์
อยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.13 สนอนะ ฿หຌนวทำง ประยุกต์ ละพัฒนำองค์ควำมรูຌ วิชำกำร ละทคนลยี
฿หมโ ทีไ กีไยวขຌองกับงำนสัตวพทย์ พืไอ฿หຌสงสริมละสนับสนุนกำรด ำนินงำนดຌำนสัตวพทย์฿หຌมี
ประสิทธิภำพ คุณภำพ ละมำตรฐำนทีไสูงขึๅน 

1.14 ศึกษำควำมรูຌทคนิค฿หมโ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นงำนละวิครำะห์ถึงปัญหำ
ละขຌอบกพรอง฿นกำรด ำนินกำรพืไอน ำมำปรับปรุงพัฒนำละวำงกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ   
ทันกับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบัน ละสำมำรถรองรับหตุกำรณ์ทีไจะกิดขึๅน฿นอนำคตเดຌ 

1.15 ก ำหนดนวทำงกำรพัฒนำ กำรปรับปรุง ละกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลละระบบ
สำรสนทศทีไกีไยวกับงำนสัตวพทย์ พืไอ฿หຌมีควำมทันสมัย ป็นปัจจุบัน ละสำมำรถสนับสนุนภำรกิจดຌำน 
สัตวพทย์ของหนวยงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน ครงกำร฿น
ระดับกลยุทธ์ของสวนรำชกำรระดับกรม มอบหมำยงำนกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนติดตำม ประมินผล 
พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโกับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกทีมงำน บุคคลหนวยงำนระดับกอง หรือส ำนัก

รวมทัๅงทีไประชุมทัๅง฿นละตำงประทศ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
3.3 ประสำนงำนดຌำนสัตวพทย์กับหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอสนับสนุนกำร

ด ำนินงำนดຌำนสัตวพทย์฿หຌมีควำมสะดวก รียบรຌอย ละรำบรืไน 
 
 



 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำละ/หรือป็นวิทยำกร฿นกำรฝຄกอบรม ทัๅง฿นชิงทักษะ

ฉพำะดຌำน ละทักษะทัไวเป฿นกำรดูลดຌำนสุขภำพสัตว์ กำรผลิตสัตว์ละทคนลยีชีวภำพ กำรควบคุม 
ตรวจสอบ รับรองคุณภำพคุณภำพนืๅอสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ นๅ ำนมละผลิตภัณฑ์นม อำหำรสัตว์ ยำสัตว์ วัตถุ
อันตรำยส ำหรับสัตว์ ชีววัตถุส ำหรับสัตว์ กำรวิจัย กำรผลิต  กำรทดสอบชีวภัณฑ์สัตว์ สุขศำสตร์สัตว์ละ
สุขอนำมัยตำมวิชำชีพกำรสัตวพทย์ กำรพัฒนำคุณภำพ กบุคลำกร฿นสำยงำน พืไ อ฿หຌสอดคลຌองกับควำม
ตຌองกำร฿นกำรปฏิบัติหนຌำทีไ 

4.2 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจงกีไยวกับงำนสัตวพทย์ภำย฿ตຌควำม
รับผิดชอบ฿นระดับทีไซับซຌอน พืไอ฿หຌประชำชนทีไสน฿จทัไวเปละหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองเดຌทรำบขຌอมูลละ
ควำมรูຌตำงโ ทีไป็นประยชน์ ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติเดຌอยำงถูกตຌอง ละหมำะสม 

4.3 ป็นทีไปรึกษำ ละถำยทอดควำมรูຌดຌำนสัตวพทย์กบุคลำกรระดับรองลงมำ 
นักศึกษำ ละหนวยงำนตำงโ ชน ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำน วำงครงกำร ก ำหนดหลักสูตรละ
ฝຄกอบรม จัดท ำคูมือประจ ำส ำหรับกำรฝຄกอบรมละวิธี฿ชຌอุปกรณ์ครืไองมือทีไ ถูกตຌอง ป็นตຌน พืไอถำยทอด
ควำมรูຌทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนสัตวพทย์฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำนทีไก ำหนดเวຌ 

4.4 จัดท ำอกสำรวิชำกำร ต ำรำ ละคูมือทำงสัตวพทย์ พืไอประกอบกำรรียน    
กำรสอน ละกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทีไกีไยวขຌอง  
  

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยสัตวพทย์ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนสัตวพทย์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ     
2 ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรสัตวพทย์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองคก์ร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 4 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 4 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 4 

 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
  

สายงาน     พทย์ 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ  ทีไปฏิบัติกำรหรือ฿หຌบริกำรทำงกำรพทย์  ซึไงกีไยวขຌอง
ดยตรงตอชีวิต สุขภำพละอนำมัยของประชำชน หรือปฏิบัติงำนสงสริมสุขภำพละป้องกันรคกประชำชน  
งำนวิครำะห์   วิจัยละชันสูตรรค  งำนวำงผนทำงวิชำกำรพทย์  งำนตรวจนะน ำ฿หຌค ำปรึกษำ฿นวิชำกำร
พทย์  งำน฿หຌกำรศึกษำละฝຄกอบรมดຌำนกำรพทย์หรือกำรสำธำรณสุขกพทย์หรือจຌำหนຌำทีไทำงกำร
สำธำรณสุข หรือจຌำหนຌำทีไ อืไนทีไ กีไยวขຌอง หรือบริหำรงำน฿นฐำนะผูຌ อ ำนวยกำรรงพยำบำล  หรือ
สถำนพยำบำล ซึไงต ำหนงตำง โ  หลำนีๅมีลักษณะทีไจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌทีไมีควำมรูຌควำมช ำนำญ฿นทำงวิชำกำรหรือ
ผูຌประกอบวิชำชีพทำงกำรพทย์ 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับต ำหนงดังนีๅ 

นำยพทย์        ระดบัปฏิบัติกำร 
   นำยพทย์        ระดับช ำนำญกำร 
   นำยพทย์        ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นำยพทย์        ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    พทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นำยพทย์  
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับกำรปฏิบัติหรือ฿หຌบริกำรทำงกำรพทย์ ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย    
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ตรวจ  วินิ จฉั ย  รักษำรค  ฟ้ื น ฟู  ส ง สริมสุ ขภำพ  ควบคุม  ป้ องกัน รค              

ละภัยสุขภำพ พืไอ฿หຌประชำชนมีสุขภำพทีไดี ละสำมำรถป้องกันตนองหรือบุคคลอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง฿หຌพຌนจำก
รคภัยเขຌจใบ    

1.2 ศึ กษ ำ วิ ค รำะห์  วิ จั ย ดຌ ำน วิ ช ำกำรพท ย์ ละสำธำรณ สุ ข  บืๅ อ งตຌ น               
พืไอประกอบกำรพัฒนำนวทำงกำรตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บ ำบัดรักษำ ฟ้ืนฟูสมรรถภำพ สงสริม ควบคุม 
ป้องกัน พืไอ฿หຌเดຌองค์ควำมรูຌทำงวิชำกำรพทย์ละสำธำรณสุข ทีไสำมำรถน ำเปปฏิบัติเดຌอยำงหมำะสมกับ
ภำรกิจของสวนรำชกำร 

1.3 รวบรวมขຌอมูลละศึกษำสภำวะสุขภำพของประชำชน฿นขตพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ 
ละนวนຌมกำรปลีไยนปลงทีไมีผลตอสุขภำพของประชำชน พืไอวำงผนกำรด ำนินงำนตรวจ วินิจฉัย รักษำ  
ควบคุม ป้องกัน ฝ้ำระวัง รักษำรค ละฟ้ืนฟู สงสริมสุขภำพทำงกำรพทย์ละสำธำรณสุขทีไหมำะสมกับ
บริบทของพืๅนทีไ 

1.4 ตรวจชันสูตรทำงนิติวชศำสตร์ละหตุตำยทำงนิติวชศำสตร์ ฿หຌป็นเปตำม
มำตรฐำนทำงนิติวชศำสตร์ พืไอ฿หຌทรำบสำหตุของกำรสียชีวิต    

1.5 ถำยทอดควำมรูຌทำงกำรพทย์กจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ นักศึกษำ ละ
บุคลำกรสำธำรณสุข ชน ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำน วำงครงกำร ก ำหนดหลักสูตรละฝຄกอบรม 
จัดท ำคูมือประจ ำส ำหรับกำรฝຄกอบรมละวิธี฿ชຌอุปกรณ์ครืไองมือทีไถูกตຌอง ป็นตຌน พืไอถำยทอดควำมรูຌทีไป็น
ประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนละขຌอก ำหนด 

1.6 สอบประวัติคนเขຌ ตรวจรักษำรค วินิจฉัย วิครำะห์ ชันสูตรรค ควบคุมกำร
คลืไอนยຌำยผูຌปຆวย ตำมหลักวิชำ พิจำรณำกำร฿ชຌยำ ฿หຌยำ ผำตัดทัไวเป ท ำคลอด ฟ้ืนฟูบ ำบัดทัๅงกำยละจิต ออก
฿บรับรองพทย์ละนะน ำสงสริมสุขภำพ ละจิต฿หຌผูຌปຆวยละประชำชนทัไวเปมีสุขภำพสมบูรณ์ ปฏิบัติกำร
ควบคุมป้องกันรคกำรติดตอละกำรระบำดของรค นะน ำละสงสริมงำนวำงผนครอบครัว 

 
 
 
 
 



 

2. ดຌานการวางผน 

 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำนหรือ
ครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ    
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจง กีไยวกับงำนกำรพทย์ กำรควบคุมป้องกัน

รค  กำรฟ้ืนฟูสภำพละกำรสงสริมสุขภำพ ทีไตนมีควำมรับผิดชอบ฿นระดับบืๅองตຌน กผูຌปຆวยละญำติ 
หนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำงโทีไป็นประยชน์ 
ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติ฿หຌมีสุขภำพทีไดี 

4.2 จัดกใบขຌอมูลบืๅองตຌน ท ำสถิติ  ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบ
สำรสนทศทีไกีไยวกับงำนกำรพทย์ละสำธำรณสุข พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน  

4.3 ถำยทอดองค์ควำมรูຌ ทคนลยีทำงกำรพทย์ละสำธำรณสุข กบุคลำกร
สำธำรณสุข นักศึกษำละประชำชน พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จละสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌองละมี
ประสิทธิภำพ   
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำ฿นสำขำวิชำพทยศำสตร์ หรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅละ
เดຌรับ฿บอนุญำตประกอบวิชำชีพสำขำวชกรรม จำกพทยสภำ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. ละ      
ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  

2. เดຌรับปริญญำพทยศำสตร์ หรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไ ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ละเดຌรับ
฿บอนุญำตประกอบวิชำชีพสำขำวชกรรม จำกพทยสภำ ละเดຌรับวุฒิบัตรสดงควำมควำมรูຌควำมช ำนำญ฿น
กำรประกอบวิชำชีพวชกรรมของพทยสภำ หรือหนังสืออนุมัติบัตรสดงควำมรูຌ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไน
ทีไ ก.จ.ุ ก.ท. ละ ก.อบต.ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  
             

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 

 



 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 1 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    พทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นำยพทย์  
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรกีไยวกับกำรปฏิบัติ
หรือ฿หຌบริกำรทำงกำรพทย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติ งำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย  หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรกีไยวกับกำรปฏิบัติหรือ฿หຌบริกำรทำงกำรพทย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จ
หรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ตรวจ  วินิจฉัย รักษำรค ฟ้ืนฟู สงสริมสุขภำพ  ควบคุม ป้องกันรค ละภัยสุขภำพ   

รคฉพำะทำงหรือรคทีไยุงยำก ซับซຌอน พืไอ฿หຌประชำชนมีสุขภำพทีไดี ละสำมำรถป้องกันตนองหรือบุ คคล   
อืไน โ ทีไกีไยวขຌอง฿หຌพຌนจำกรคภัยเขຌจใบ 

1.2 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัยดຌำนวิชำกำรพทย์ละสำธำรณสุขพืไอพัฒนำนวทำงกำร
ตรวจ ชันสูตรวินิจฉัย กำรรักษำรครวม กำรควบคุม ป้องกัน ฝ้ำระวังรค ฟ้ืนฟูสภำพ ละสงสริมสุขภำพ฿หຌ
หมำะสมกับภำรกิจของสวนรำชกำร    

1.3 ตรวจชันสูตรทำงนิติวชศำสตร์ละหตุตำยทำงนิติวชศำสตร์ทีไยุงยำก ซับซຌอน฿หຌ
ป็นเปตำมมำตรฐำนทำงนิติวชศำสตร์ พืไอ฿หຌทรำบสำหตุของกำรสียชีวิต 

1.4 สนอนะนวทำงตรวจ วินิจฉัย บ ำบัดรักษำ  ฟ้ืนฟูสมรรถภำพ สงสริม ควบคุม 
ป้องกัน พืไอ฿หຌเดຌองค์ควำมรูຌทำงวิชำกำรพทย์ละสำธำรณสุขทีไสำมำรถน ำเปปฏิบัติเดຌอยำงหมำะสมกับ
ภำรกิจของสวนรำชกำร    

1.5 วิครำะห์ปัญหำ ศึกษำสภำวะสุขภำพของประชำชน฿นขตพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ ละ
นวนຌมกำรปลีไยนปลงทีไมีผลตอสุขภำพของประชำชน พืไอวำงผนกำรด ำนินงำนตรวจ  วินิจฉัย 
บ ำบัดรักษำ ฟ้ืนฟูสมรรถภำพ สงสริม ควบคุม ป้องกันทำงกำรพทย์ละสำธำรณสุข฿หຌป็นเปอยำงมี
ประสิทธิภำพทีไหมำะสมกับบริบทของพืๅนทีไ 

1.6 สนอนะนวทำง฿หม฿นกำรปรับปรุงกำรด ำนินงำน หรือสนอรวบรวมขຌอมูล
ละศึกษำดຌำนวิชำกำรพทย์฿นประดในตำงโ พืไอพัฒนำนวทำงกำรตรวจ กำรวินิจฉัย ละกำรรักษำรค
รวมถึงกำรป้องกัน ฟ้ืนฟูละสงสริมสุขภำพ฿หຌหมำะสมกับสภำวกำรณ์  

 
   

 



 
1.7 ถำยทอดควำมรูຌทำงกำรพทย์กจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ นักศึกษำ ละ

บุคลำกรสำธำรณสุข ชน ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำน วำงครงกำร ก ำหนดหลักสูตรละฝຄกอบรม 
จัดท ำคูมือประจ ำส ำหรับกำรฝຄกอบรมละวิธี฿ชຌอุปกรณ์ครืไองมือทีไถูกตຌอง ป็นตຌน พืไอถำยทอดควำมรูຌทีไป็น
ประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนละขຌอก ำหนด    

1.8 สอบประวัติคนเขຌ ตรวจรักษำรคทัไวเปหรือฉพำะทำง ท ำคลอด ฟ้ืนฟูบ ำบัดทัๅง
กำยละจิต วำงผนกำรควบคุมป้องกันรค หรือกำรสงสริมสุขภำพ วิจัยทำงกำรพทย์ละกำรสำธำรณสุข 
รับผิดชอบ฿นครงกำรตำง โ กีไยวกับกำรศึกษำฝຄกอบรมพืไอผลิตจຌำหนຌำทีไสำธำรณสุขละจຌำหนຌำทีไทำงกำร
พทย์ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำน
ระดับส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน

ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 พัฒนำ ปรับปรุงจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไกีไยวกับงำนกำรพทย์

ละสำธำรณสุข  พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน    
4.2 อ ำนวยกำรพัฒนำ฿นกำรถำยทอด หรือถำยทอดองค์ควำมรูຌทคนลยีทำง

กำรพทย์ ละสำธำรณสุขกบุคลำกรสำธำรณสุข ละนักศึกษำ  พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จละสำมำรถ
ปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌองละมีประสิทธิภำพ      

4.3 จัดท ำอกสำรวิชำกำร ต ำรำ คู มื อทำงวิชำกำรพทย์ละสำธำรณ สุข            
พืไอประกอบกำรรียนกำรสอน ละกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรพทย์ละสำธำรณสุข   

4.4 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจงกีไยวกับงำนกำรพทย์ละสำธำรณสุข ทีไตน
มีควำมรับผิดชอบกผูຌปຆวยละญำติ หนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบ
ขຌอมูลละควำมรูຌตำง โ ทีไป็นประยชน์ ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติ฿หຌมีสุขภำพทีไดี 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยพทย์  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนกำรพทย์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 4 ปี 
ก ำหนดวลำ ไ ปี ฿หຌลดป็น โ ปี  ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยพทย์ ระดับปฏิบัติกำร   
ขຌอ 2 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนนำยพทย์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 
 



ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 2 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 

 

 
 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    พทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นำยพทย์  
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรกำรปฏิบัติ
หรือ฿หຌบริกำรทำงกำรพทย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรกำรปฏิบัติหรือ฿หຌบริกำรทำงกำรพทย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จ
หรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ตรวจ วินิจฉัย รักษำรค ฟ้ืนฟู สงสริมสุขภำพ ควบคุม ป้องกันรค ละภัย

สุขภำพ รคฉพำะทำงหรือรคทีไยุงยำก ซับซຌอน ละมีกำรคຌนควຌำอຌำงอิงหรือ฿ชຌขຌอมูลจำกภำยนอกพืไอ฿หຌ
ประชำชนมีสุขภำพทีไดี ละสำมำรถป้องกันตนองหรือบุคคลอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง฿หຌพຌนจำกรคภัยเขຌจใบ          
เดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.2 วำงนวทำงศึกษำ วิครำะห์ วิจัยดຌำนวิชำกำรพทย์ละสำธำรณสุข พืไอพัฒนำ
นวทำงกำรตรวจ ชันสูตร วินิจฉัยบ ำบัดรักษำ ฟ้ืนฟูสมรรถภำพ สงสริม ควบคุม ป้องกันทำงกำรพทย์ละ
สำธำรณสุข ฿หຌหมำะสมกับภำรกิจของสวนรำชกำรละบริบทของพืๅนทีไรับผิดชอบ 

1.3 ตรวจชันสูตรทำงนิติวชศำสตร์ละหตุตำยทำงนิติวชศำสตร์ทีไยุงยำก ซับซຌอน 
ละมีกำรคຌนควຌำอຌำงอิงหรือ฿ชຌขຌอมูลจำกภำยนอก ฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำนทำงนิติวชศำสตร์ พืไอ฿หຌทรำบ
สำหตุของกำรสียชีวิต    

1.4 สนอนะนวทำงตรวจ วินิจฉัย บ ำบัดรักษำ ฟื้นฟูสมรรถภำพ สงสริม  ควบคุม 
ป้องกัน ปัญหำสุขภำพทีไยำกพืไอพัฒนำองค์ควำมรูຌทำงวิชำกำรพทย์ละสำธำรณสุขทีไสำมำรถน ำเปปฏิบัติเดຌ
อยำงหมำะสมกับภำรกิจของสวนรำชกำร 

1.5 วิครำะห์ปัญหำ ศึกษำสภำวะสุขภำพของประชำชน฿นขตพืๅนทีไทีไรับผิ ดชอบ    
ละนวนຌมกำรปลีไยนปลงทีไมีผลตอสุขภำพของประชำชน พืไอวำงผนกำรด ำนินงำนตรวจ วินิจฉัย 
บ ำบัดรักษำ ฟ้ืนฟูสมรรถภำพ สงสริม ควบคุม ป้องกันทำงกำรพทย์ละสำธำรณสุข฿หຌป็นเปอยำงมี
ประสิทธิภำพทีไหมำะสมกับบริบทของพืๅนทีไ 
 
 
 
 



 
1.6 ประมินผลกำรด ำนินงำน฿นครงกำรตำง โ หรือกำรด ำนินกำรคຌนควຌำทำง

วิชำกำรของกอง/ส ำนัก พืไอ฿หຌผลกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำย ป็นนวทำงพัฒนำกำรด ำนินงำน   
ละประกอบกำรตัดสิน฿จของผูຌบริหำร 

1.7 ศึกษำ วิจัย ละพัฒนำทคนลยีละนวทำงสริมสรຌำงสุขภำพละป้องกัน
รักษำรค พืไอ฿หຌเดຌองค์ควำมรูຌทำงวิชำกำรพทย์ทีไสำมำรถน ำเปปฏิบัติเดຌอยำงหมำะสมกับสภำวกำรณ์ 

1.8 วิครำะห์ละสรุปผลกำรศึกษำกีไยวกับหลักกณฑ์ วิธีกำรสงสริมสุขภำพตำงโ 
พืไอก ำหนดมำตรฐำน฿นกำรป้องกันรคละ฿หຌกิดควำมปลอดภัยกประชำชน 

1.9 ศึกษำละวิครำะห์สภำวะสุขภำพของประชำชน฿นขตพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ ละ
นวนຌมกำรปลีไยนปลงทีไมีผลตอสุขภำพของประชำชน พืไอวำงผนกำรด ำนินงำนทำงกำรพทย์ละ
สำธำรณสุขทีไหมำะสมกับบริบทของพืๅนทีไ รวมถึงจัดท ำผนปฏิบัติงำนละครงกำรศึกษำวิจัย พืไอพัฒนำ
รูปบบกลวิธีกำรด ำนินงำนป้องกันรคละภำวะผิดปกติของรำงกำยละจิต฿จ รวมทัๅงสงสริมสุขภำพของ
ประชำชน 

1.10 สอบประวัติคนเขຌ ตรวจรักษำรคทัไวเปหรือฉพำะทำง  วินิจฉัย วิครำะห์ ชันสูตร 
พิจำรณำ฿ชຌยำ ฿หຌยำผำตัดทัไวเปหรือฉพำะทำง ท ำคลอด ฟ้ืนฟูบ ำบัดทัๅงกำยละจิต วำงผนกำรควบคุม
ป้องกันรค หรือกำรสงสริมสุขภำพ วิจัยทำงกำรพทย์ละกำรสำธำรณสุข 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง 
มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักงำนพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงพืไอป็น

ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
3.3 ประสำนงำนกำรปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรของหนวยงำนสำธำรณสุข฿หຌป็นเปตำม

นยบำยละผนงำนทีไก ำหนดเวຌ สนอนะขຌอควรปรับปรุงกຌเขละนวทำงกำรกຌปัญหำตำงโ กีไยวกับกำร
฿หຌบริกำรสำธำรณสุข พืไอประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดป็นนยบำยละผนงำนขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำอ ำนวยกำรพัฒนำ฿นกำรถำยทอด  หรือถำยทอดองค์ควำมรูຌ 

ทคนลยีทำงกำรพทย์ละสำธำรณสุข กบุคลำกรสำธำรณสุขละนักศึกษำ พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จละ
สำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌองละมีประสิทธิภำพ      

4.2 ก ำหนดนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไ
กีไยวกับงำนกำรพทย์ละสำธำรณสุข พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน 

4.3 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจง  กีไยวกับงำนกำรพทย์ละสำธำรณสุข 
ภำย฿ตຌควำมรับผิดชอบ฿นระดับทีไซับซຌอน พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำง โ ทีไป็นประยชน์ 
ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติ฿หຌมีสุขภำพทีไดี 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยพทย์  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนกำรพทย์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี หรือ
ด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำน
นำยพทย์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

 
 
 
 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 3 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 3 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    พทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นำยพทย์  
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรกีไยวกับกำรปฏิบัติหรือ฿หຌบริกำรทำงกำรพทย์ ปฏิบัติงำนทีไ
ตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำงละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำร ซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงกีไยวกับกำรปฏิบัติหรือ฿หຌบริกำรทำงกำรพทย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ตรวจ  วินิจฉัย รักษำรค ฟ้ืนฟู สงสริมสุขภำพ  ควบคุม ป้องกันรคละภัยสุขภำพ      

รคฉพำะทำงทีไยุงยำก ซับซຌอน ทีไตຌอง฿ชຌควำมชีไยวชำญสูง ละมีกำรคຌนควຌำอຌำงอิงหรือ฿ชຌขຌอมูลจำกภำยนอก
พืไอ฿หຌประชำชนมีสุขภำพทีไดี ละสำมำรถป้องกันตนองหรือบุคคลอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง฿หຌพຌนจำกรคภัยเขຌจใบ  
เดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  

1.2 พัฒนำนวทำงละประยุกต์฿ชຌนวทำงปฏิบัติดຌำนกำรพทย์ละสำธำรณสุขทีไ
เดຌรับกำรยอมรับ฿นระดับสำกล พืไอรักษำ ฟ้ืนฟู สงสริมสุขภำพ ควบคุม ป้องกันรค ละภัยสุขภำพ฿หຌ
หมำะสมกับสภำวะของประทศ 

1.3 ควบคุม ตรวจสอบ ก ำกับดูลครงกำร  งำนวิจัย มำตรฐำนคุณภำพกำรตรวจ 
กำร฿หຌบริกำรทำงกำรพทย์ละสำธำรณสุข พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติกำรละบริกำรทำงกำรพทย์ละสำธำรณสุขก
ประชำชน เดຌอยำงมีมำตรฐำนละมีประสิทธิภำพ สอดคลຌองกับภำรกิจละนยบำย฿นภำพรวมขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน 

1.4 ตรวจชันสูตรทำงนิติวชศำสตร์ละหตุตำยทำงนิติวชศำสตร์ทีไยุงยำก ซับซຌอนทีไ
ตຌอง฿ชຌควำมชีไยวชำญสูง ละมีกำรคຌนควຌำอຌำงอิงหรือ฿ชຌขຌอมูลจำกภำยนอก฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำนทำงนิติวช
ศำสตร์พืไอ฿หຌทรำบสำหตุของกำรสียชีวิต    

1.5 สนอนะนวทำงตรวจ วินิจฉัยบ ำบัดรักษำ ฟ้ืนฟูสมรรถภำพ สงสริม ควบคุม 
ป้องกันปัญหำสุขภำพทีไยำกพืไอพัฒนำองค์ควำมรูຌทำงวิชำกำรพทย์ละสำธำรณสุข ทีไสำมำรถน ำเปปฏิบัติเดຌ
อยำงหมำะสมกับภำรกิจของสวนรำชกำร 
 
 
 



 
1.6 วิครำะห์ปัญหำ ศึกษำสภำวะสุขภำพของประชำชน฿นขตพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ  

ละนวนຌมกำรปลีไยนปลงทีไมีผลตอสุขภำพของประชำชน พืไอวำงผนกำรด ำนินงำนตรวจ วินิจฉัย 
บ ำบัดรักษำ ฟ้ืนฟูสมรรถภำพ สงสริม ควบคุม ป้องกันทำงกำรพทย์ละสำธำรณสุข฿หຌป็นเปอยำงมี
ประสิทธิภำพทีไหมำะสมกับบริบทของพืๅนทีไ  

1.7 ตรวจ นะน ำ ฿หຌค ำปรึกษำทำงวิชำกำรสำธำรณสุขกีไยวกับกำรรักษำพยำบำล 
กำรป้องกันรค กำรสำธำรณสุขอนำมัยกจຌำหนຌำทีไทำงกำรพทย์ละจຌำหนຌำทีไสำธำรณสุขอืไนทีไกีไยวขຌอง 

1.8 ควบคุมดูลละสงสริมกำรพัฒนำทคนลยีละนวทำงสริมสรຌำงสุ ขภำพ   
ละป้องกันรักษำรค พืไอ฿หຌเดຌองค์ควำมรูຌทำงวิชำกำรพทย์ทีไสำมำรถน ำเปปฏิบัติเดຌอยำงหมำะสมกับ
สภำวกำรณ์    

1.9 ประมินละสรุปผลสภำวะสุขภำพของประชำชน฿นขตพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ     
ละนวนຌมกำรปลีไยนปลงทีไมีผลตอสุขภำพของประชำชน พืไอวำงผนกำรด ำนินงำนทำงกำรพทย์ละ
สำธำรณสุขทีไหมำะสมกับบริบทของพืๅนทีไ 

1.10 ก ำกับดูลครงกำรสงสริมสุขภำพของประชำชน พืไอ฿หຌผลกำรด ำนินงำนป็นเป
ตำมป้ำหมำยละป็นนวทำงพัฒนำกำรด ำนินงำนครัๅงตอเป 

1.11 วำงกรอบกำรจัดท ำอกสำรวิชำกำร ต ำรำ ละขຌอสอบทำงวิชำกำรพทย์ พืไอ
ประกอบกำรรียนกำรสอนทำงกำรพทย์ 

1.12 ถำยทอดควำมรูຌทำงกำรพทย์กจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ นักศึกษำพทย์ละ
บุคลำกรสำธำรณสุข ชน ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำน วำงครงกำร ก ำหนดหลักสูตรละฝຄกอบรม 
จัดท ำคูมือประจ ำส ำหรับกำรฝຄกอบรมละวิธี฿ชຌอุปกรณ์ครืไองมือทีไถูกตຌอง ป็นตຌน พืไอถำยทอดควำมรูຌทีไป็น
ประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนละขຌอก ำหนด 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน ครงกำร฿น
ระดับกลยุทธ์ของสวนรำชกำรระดับกรม มอบหมำยงำนกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนติดตำม ประมินผล 
พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโกับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ   
3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับกอง หรือส ำนักรวมทัๅงทีไประชุมทัๅง

฿นละตำงประทศ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
3.3 ประสำนงำนกำรปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรของหนวยงำนสำธำรณสุข฿หຌป็นเปตำม

นยบำยละผนงำนทีไก ำหนดเวຌ ละสนอนะขຌอควรปรับปรุงกຌเขรวมถึงนวทำงกำรกຌปัญหำตำงโ 
กีไยวกับกำร฿หຌบริกำรสำธำรณสุข พืไอประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดป็นนยบำยละผนงำนขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน 
 
 
 
 
 



 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ป็นทีไปรึกษำระดับกรม฿นกำรปฏิบัติกำร  ถำยทอดควำมรูຌ พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำม

ขຌำ฿จละสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌองละมีประสิทธิภำพ      
4.2 ก ำหนดนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไ

กีไยวกับงำนกำรพทย์ละสำธำรณสุข พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน 
4.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำกผูຌบริหำร วินิจฉัย ชีๅจง ละ ตอบปัญหำส ำคัญ ฿นงำน

กำรพทย์ละสำธำรณสุข กหนวยงำนรำชกำรอกชน ละประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทร ำบขຌอมูล 
ควำมรูຌตำงโ ละน ำเปปฏิบัติ฿หຌมีสุขภำพทีไดี  
  

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยพทย์  ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละปฏิบัติงำนดຌำน

กำรพทย์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 2 ปี หรือด ำรง
ต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำน
นำยพทย์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ  

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAี ุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAี ฯลฯ ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 4 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      



3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยดึมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรกຌเขปัญหำบบมืออำชีพ    ระดับ 4 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 4 

 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     วิศวกรรมยธำ 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

 สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงวิศวกรรมยธำ ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับกำรออกบบละค ำนวณดຌำนวิศวกรรมยธำ กำรคຌนควຌำ วิครำะห์วิจัย ทดสอบ หำขຌอมูลละสถิติ 
ตำง โ พืไอป็นหลักกณฑ์ประกอบกำรตรวจสอบวินิจฉัยงำนวิศวกรรมยธำ กำรวำงครงกำรกอสรຌำง฿นสำขำ
วิศวกรรมยธำ กำร฿หຌค ำปรึกษำนะน ำหรือตรวจสอบทีไกีไยวกับงำน฿นสำขำวิศวกรรมยธำ ซึไงงำนดังกลำว
ขຌำงตຌนนีๅตຌองมีลักษณะ ขนำด หรืออยู฿นประภทตำมทีไก ำหนดเวຌส ำหรับผูຌประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 
ตำมกฎหมำยวำดຌวยวิชำชีพวิศวกรรม ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   วิศวกรรมยธำ    ระดับปฏิบัติกำร 
   วิศวกรรมยธำ    ระดับช ำนำญกำร 
   วิศวกรรมยธำ    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   วิศวกรรมยธำ    ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิศวกรรมยธำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   วิศวกรรมยธำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

      ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับวิศวกรรมยธำ ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ส ำรวจ ศึกษำ วำงผน วิครำะห์ วิจัย ออกบบ ค ำนวณ ประมำณรำคำ ควบคุม

งำนกอสรຌำง งำนบ ำรุง งำนบูรณะซอมซม งำนอ ำนวยควำมปลอดภัย งำนผังมืองหรืองำนอืไน฿ดทีไกีไยวขຌองกับ
วิศวกรรมยธำละครงสรຌำงพืๅนฐำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมหลักวิชำกำร กฎหมำยทีไกีไยวขຌอง 

1.2 รวบรวมขຌอมูล วิ ครำะห์  สนอปรับปรุงงำน ละสรุปขຌอมูลกีไยวกับงำน
วิศวกรรมครืไองกล พืไอ฿หຌงำนมีคุณภำพละประสิทธิภำพทีไดีตรวจสอบ บบปลน ครงสรຌำง สภำพกำร฿ชຌ
งำนของอำคำรหรือครงสรຌำงพืๅนฐำน พืไอ฿หຌกิดควำมปลอดภัย 

1.3 ส ำรวจ ออกบบ ขียนบบ ละวำงผังครงกำร ละครงสรຌำงทำงวิศวกรรม
ยธำตำงโ ชน อำคำร ถนน สะพำน ชลประทำน ป็นตຌน พืไอ฿หຌเดຌผนผังครงกำร ละครงสรຌำงทีไถูกตຌอง 
หมำะสม ละสอดคลຌองตำมมำตรฐำนงำนวิศวกรรมยธำ 

1.4 ค ำนวณครงสรຌำงทำงวิศวกรรมยธำ ประมำณรำคำ ละจัดท ำรำคำกลำง พืไอ
ป็นขຌอมูลประกอบกำรตัๅงงบประมำณ฿นกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมยธำเดຌอยำงพียงพอ คุຌมคำ ละกิด
ประยชน์อยำงสูงสุด 

1.5 ศึกษำ ส ำรวจ จัดท ำอกสำร ละสรุปรำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนวิศวกรรม
ยธำ รวมทัๅงฐำนขຌอมูลดຌำนวิศวกรรมยธำ พืไอป็นขຌอมูลทีไป็นประยชน์฿นกำรปรับปรุง ละพัฒนำงำนดຌำน
วิศวกรรมยธำ฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน  

1.6 วิครำะห์ ทดลอง ละทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ ละครืไองมือตำงโ ทีไ
฿ชຌ฿นงำนวิศวกรรมยธำ พืไอ฿หຌเดຌวัสดุ อุปกรณ์ ละครืไองมือตำงโ ทีไ฿ชຌ฿นงำนวิศวกรรมยธำทีไมีคุณภำพ ละ
ป็นเปตำมมำตรฐำน ละขຌอก ำหนดตำมสัญญำ 

1.7 ศึกษำ  วิครำะห์ขຌอมูลพืไอ ก ำหนด กฎ ระบียบ มำตรฐำน มำตรกำร ทีไกีไยวขຌอง
กับวิศวกรรมยธำ ละครงสรຌำงพืๅนฐำน 

1.8 ศึกษำ วิจัย ละทดสอบวัสดุ ทีไ฿ชຌ฿นงำนดຌำนวิศวกรรมยธำละครงสรຌำงพืๅนฐำน 
พืไอ฿หຌมีควำมมัไนคง ขใงรง ปลอดภัยละประหยัดงบประมำณ 

1.9 ตรวจสอบสัญญำกอสรຌำง  บ ำรุง  บูรณะซอมซมละอ ำนวยควำมปลอดภัย 
รวมถึงกำรกຌเขสัญญำงำนวิศวกรรมยธำ พืไอ฿หຌงำนมีคุณภำพป็นเปตำมมำตรฐำนละขຌอก ำหนด 
 
 



 
1.10 ฿หຌควำมรูຌดຌำนวิศวกรรมยธำกบุคลำกร ประชำชน ละหนวยงำนตำงโ ทีไ

กีไยวขຌอง พืไอ฿หຌมีควำมรูຌละควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ ฿นกำร
ปฏิบัติงำน 

1.11 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนวิศวกรรมยธำ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน 
วำงผนกำรท ำงำนดຌำนวิศวกรรมยธำตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือรวมด ำนินกำรวำง

ผนกำรท ำงำนของหนวยงำน ครงกำร หรือกิจกรรมตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรม
ยธำป็นเปตำมป้ำหมำย ละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนดเวຌ 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ประสำนงำนดຌำนวิศวกรรมยธำกับหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอสนับสนุนกำร

ด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมยธำ฿หຌมีควำมสะดวก รียบรຌอย ละรำบรืไน 
3.3 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ชีๅจง ตอบปัญหำละผยพรขຌอมูลขำวสำรกีไยวกับงำนวิศวกรรม

ยธำละครงสรຌำงพืๅนฐำน฿นควำมรับผิดชอบ฿นระดับบืๅองตຌนกหนวยงำนภำครัฐ  ภำคอกชน ละ
ประชำชนทัไวเป  พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลควำมรูຌตำง โ ทีไป็นประยชน์ รวมทัๅงกำรมีสวนรวม 

4.2 จัดกใบขຌอมูลบืๅองตຌน ท ำสถิติ ปรับปรุง จัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศ ทีไ
กีไยวกับงำนวิศวกรรมยธำละครงสรຌำงพืๅนฐำน พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน ละ฿ชຌ
ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำง โ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง  
วิศวกรรมยธำ  วิศวกรรมชลประทำน  วิศวกรรมสุขำภิบำล  วิศวกรรมส ำรวจ  ละเดຌรับ฿บอนุญำตป็น       
ผูຌประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมทีไกฎหมำยก ำหนด หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ      
ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
วิศวกรรมยธำ  วิศวกรรมชลประทำน  วิศวกรรมสุขำภิบำล  วิศวกรรมส ำรวจ ละเดຌรับ฿บอนุญำตป็น        
ผูຌประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมทีไกฎหมำยก ำหนด หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ      
ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
วิศวกรรมยธำ  วิศวกรรมชลประทำน  วิศวกรรมสุขำภิบำล  วิศวกรรมส ำรวจ ละเดຌรับ฿บอนุญำตป็น        
ผูຌประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมทีไกฎหมำยก ำหนด หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ      
ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ แ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรชัญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ แ 
1.10 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 1 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิศวกรรมยธำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   วิศวกรยธำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรวิศวกรรมยธำ 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรวิศวกรรมยธำ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก                
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 สนอนะนยบำยกำรปฏิบัติงำน กำรวำงอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไละงบประมำณ  

กຌปัญหำขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำน฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยทีไ
ก ำหนด 

1.2 ควบคุม ดูล ส ำรวจ ศึกษำ วำงผน วิครำะห์ วิจัย ออกบบ ค ำนวณ ประมำณ
รำคำ ควบคุม งำนกอสรຌำง งำนบ ำรุง งำนบูรณะซอมซม งำนอ ำนวยควำมปลอดภัย งำนผังมืองหรืองำนอืไน
฿ดทีไกีไยวขຌองกับวิศวกรรมยธำละครงสรຌำงพืๅนฐำนทีไมีควำมยุงยำกละซับซຌอน พืไอ฿หຌป็นเปตำมหลัก
วิชำกำร กฎหมำยทีไกีไยวขຌอง 

1.3 ควบคุม ละดูลกำรส ำรวจ กำรออกบบ กำรขียนบบ ละกำรวำงผัง
ครงกำร ละครงสรຌำงทำงวิศวกรรมยธำตำงโ ชน อำคำร ถนน สะพำน  ชลประทำน ป็นตຌน พืไอ฿หຌเดຌ
ผนผังครงกำร ละครงสรຌำงทีไถูกตຌอง หมำะสม ละสอดคลຌองตำมมำตรฐำนงำนวิศวกรรมยธำ 

1.4 ควบคุม ละดูลกำรส ำรวจ กำรวิครำะห์ ละกำรค ำนวณกำรปฏิบัติงำนตำงโ 
ทำงดຌำนวิศวกรรมยธำ พืไอ฿หຌสำมำรถออกบบละก ำหนดคุณลักษณะของครืไองมือ อุปกรณ์ ละวัสดุตำงโ 
฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนวิศวกรรมยธำทีไถูกตຌอง ละตรงมำตรฐำนทีไก ำหนดเวຌ 

1.5 ควบคุม ละดูลกำรค ำนวณครงสรຌำงทำงวิศวกรรมยธำ กำรประมำณรำคำ 
ละกำรจัดท ำรำคำกลำง พืไอป็นขຌอมูลประกอบกำรตัๅงงบประมำณ฿นกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมยธำเดຌ
อยำงพียงพอ คุຌมคำ ละกิดประยชน์อยำงสูงสุด 

1.6 ควบคุม ละดูลกำรศึกษำ กำรส ำรวจ กำรจัดท ำอกสำร ละกำรสรุปรำยงำน
ตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนวิศวกรรมยธำ รวมทัๅงฐำนขຌอมูลดຌำนวิศวกรรมยธำ พืไอป็นขຌอมูลทีไป็นประยชน์฿นกำร
ปรับปรุง ละพัฒนำงำนดຌำนวิศวกรรมยธำ฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน      

1.7 ตรวจสอบ บบปลน ครงสรຌำง สภำพกำร฿ชຌงำนของอำคำรหรือครงสรຌำง
พืๅนฐำน ทีไมีควำมยุงยำกละซับซຌอน พืไอ฿หຌกิดควำมปลอดภัย 
 



 
1.8 ควบคุม ดูลกำรปฏิบัติงำนส ำรวจทีไมีควำมยุงยำกละซับซຌอน ฿หຌป็นเปอยำงมี

ประสิทธิภำพ  พืไอ฿หຌเดຌรูปบบผนทีไตำง โ ทีไถูกตຌอง 
1.9 ศึกษำ วิครำะห์ขຌอมูลทีไมีควำมยุงยำกละซับซຌอน พืไอก ำหนดกฎ ระบียบ 

มำตรฐำน มำตรกำร ทีไกีไยวขຌองกับวิศวกรรมยธำ ละครงสรຌำงพืๅนฐำน 
1.10 อ ำนวยกำร ศึกษำ วิจัย ละทดสอบวัสดุ ทีไ฿ชຌ฿นงำนดຌำนวิศวกรรมยธำละ

ครงสรຌำงพืๅนฐำน พืไอ฿หຌมีควำมมัไนคง ขใงรง ปลอดภัยละประหยัดงบประมำณ 
1.11 ตรวจสอบสัญญำกอสรຌำง บ ำรุง บูรณะซอมซมละอ ำนวยควำมปลอดภัย 

รวมถึงกำรกຌเขสัญญำงำนวิศวกรรมยธำ ทีไมีควำมยุงยำกละซับซຌอน พืไอ฿หຌงำนมีคุณภำพป็นเปตำม
มำตรฐำนละขຌอก ำหนด 

1.12 ถำยทอดควำมรูຌ จัดท ำคูมือ ดຌำนวิศวกรรมยธำละครงสรຌำงพืๅนฐำนก
จຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำน วำงครงกำร ก ำหนดหลักสูตรละฝຄกอบรม  
พืไอถำยทอดควำมรูຌทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนละขຌอก ำหนด 

1.13 ควบคุม ละดูลกำรวิครำะห์ กำรทดลอง ละกำรทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ 
อุปกรณ์ ละครืไองมือตำงโ ทีไ฿ชຌ฿นงำนวิศวกรรมยธำ พืไอ฿หຌเดຌวัสดุ อุปกรณ์ ละครืไองมือตำงโ ทีไ฿ชຌ฿นงำน
วิศวกรรมยธำทีไมีคุณภำพ ละป็นเปตำมมำตรฐำน ละขຌอก ำหนดตำมสัญญำ 

1.14 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ      
ทีไกีไยวขຌองกับงำนวิศวกรรมยธำ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน 
วำงผนวำงผนงำนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำน ครงกำร ละ

กิจกรรมตำงโ ดຌำนวิศวกรรมยธำของหนวยงำน ละกຌเขปัญหำตำงโ ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมยธำป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

 

3.  ดຌานการประสานงาน                
3.1  ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌประสำน
กำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิด
ควำมรวมมือละผลสัมฤทธ์ิตำมทีไก ำหนดเวຌ 

3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน 
ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย ฿หຌขຌอคิดหในหรือ
ค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำนทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำร
ด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4.  ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ชีๅจง ตอบปัญหำละผยพรขຌอมูลขำวสำรกีไยวกับงำนวิศวกรรม

ยธำละครงสรຌำงพืๅนฐำน฿นควำมรับผิดชอบ฿นระดับทีไมีควำมยุงยำกละซับซຌอนกหนวยงำนภำครัฐ  
ภำคอกชน ละประชำชนทัไวเป  พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลควำมรูຌตำง โ ทีไป็นประยชน์ รวมทัๅงกำรมีสวนรวม 

4.2  ตรวจสอบ กำรจัดกใบขຌอมูล ท ำสถิติ  ปรับปรุง จัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบ
สำรสนทศ ทีไกีไยวกับงำนวิศวกรรมยธำละครงสรຌำงพืๅนฐำน พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของ
หนวยงำน ละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำง โ 
 



 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงวิศวกรยธำ ระดับปฏิบัติกำร  ละ 
2. ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำนวิศวกรยธำ หรืองำนอืไน

ทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดมำลຌวเมนຌอยกวำ ๆ ปี ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี 
ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงวิศวกรยธำ ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ โ ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมี
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงวิศวกรยธำ ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ ใ หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิศวกรรม ยธำ หรืองำนอืไนทีไ กีไยวขຌองตำม
ระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริของ 

พระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว     ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 2 
1.10 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 2 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรคิดวิครำะห ์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิศวกรรมยธำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   วิศวกรยธำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรวิศวกรรม
ยธำ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรวิศวกรรมยธำ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก  
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ก ำหนดนยบำยกำรปฏิบัติงำน พิจำรณำวำงอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไละงบประมำณ 

กຌปัญหำขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำน฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยทีไ
ก ำหนด 

1.2 ควบคุม ตรวจสอบกำรส ำรวจ  ศึกษำ วำงผน วิครำะห์ วิจัย  ออกบบ ค ำนวณ 
ประมำณรำคำ ควบคุม งำนกอสรຌำง งำนบ ำรุง งำนบูรณะซอมซม งำนอ ำนวยควำมปลอดภัย งำนผังมืองหรือ
งำนอืไน฿ดทีไกีไยวขຌองกับวิศวกรรมยธำละครงสรຌำงพืๅนฐำนทีไมีควำมยุงยำกละซับซຌอนมำก พืไอ฿หຌป็นเป
ตำมหลักวิชำกำร กฎหมำยทีไกีไยวขຌอง 

1.3 รวมวำงนวทำง ละก ำหนดขຌอก ำหนด รำยละอียด คุณสมบัติ ละคุณลักษณะ
ฉพำะของครืไองมือ อุปกรณ์ ละวัสดุตำงโ ฿นงำนวิศวกรรมยธำ พืไอ฿หຌเดຌครืไองมือ อุปกรณ์ ละวัสดุตำงโ 
ทีไมีคุณภำพ มำตรฐำน ละถูกตຌองหมำะสมกับกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมยธำอยำงสูงสุด 

1.4 บริหำรจัดกำรครงกำร ละกิจกรรมดຌำนวิศวกรรมยธำตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
พืไอสงสริมละสนับสนุนกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมยธำ฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน ละกิดประยชน์ก
ประชำชน ชุมชน ละสังคม 

1.5 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรส ำรวจ กำรออกบบ กำรขียน
บบ ละกำรวำงผังครงกำร ละครงสรຌำงทำงวิศวกรรมยธำตำงโ ชน อำคำร ถนน สะพำน  ชลประทำน 
ป็นตຌน พืไอ฿หຌเดຌผนผังครงกำร ละครงสรຌำงทีไถูกตຌอง หมำะสม ละสอดคลຌองตำมมำตรฐำนงำน
วิศวกรรมยธำ 

1.6 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรส ำรวจ กำรวิครำะห์ ละกำร
ค ำนวณกำรปฏิบัติงำนตำงโ ทำงดຌำนวิศวกรรมยธำ พืไอ฿หຌสำมำรถออกบบละก ำหนดคุณลักษณะของ
ครืไองมือ อุปกรณ์ ละวัสดุตำงโ ฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนวิศวกรรมยธำทีไถูกตຌอง ละตรงมำตรฐำนทีไก ำหนดเวຌ 
 
 



 
1.7 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรค ำนวณครงสรຌำงทำงวิศวกรรม

ยธำ กำรประมำณรำคำ ละกำรจัดท ำรำคำกลำง พืไอป็นขຌอมูลประกอบกำรตัๅงงบประมำณ฿นกำรด ำนินงำน
ดຌำนวิศวกรรมยธำเดຌอยำงพียงพอ คุຌมคำ ละกิดประยชน์อยำงสูงสุด 

1.8 ตรวจสอบ บบปลน ครงสรຌำง สภำพกำร฿ชຌงำนของอำคำรหรือครงสรຌำง
พืๅนฐำน ทีไมีควำมยุงยำกละซับซຌอนมำกพืไอ฿หຌกิดควำมปลอดภัย 

1.9 ควบคุม ดูลกำรปฏิบัติงำนส ำรวจทีไมีควำมยุงยำกละซับซຌอนมำก ฿หຌป็นเป
อยำงมีประสิทธิภำพ  พืไอ฿หຌเดຌรูปบบผนทีไตำง โ ทีไถูกตຌอง 

1.10 ศึกษำ วิครำะห์ขຌอมูลทีไมีควำมยุงยำกละซับซຌอนมำก พืไอ ก ำหนด กฎ ระบียบ 
มำตรฐำน มำตรกำร ทีไกีไยวขຌองกับวิศวกรรมยธำ ละครงสรຌำงพืๅนฐำน 

1.11 อ ำนวยกำร ศึกษำ วิจัย ละทดสอบวัสดุ ทีไ฿ชຌ฿นงำนดຌำนวิศวกรรมยธำละ
ครงสรຌำงพืๅนฐำน พืไอ฿หຌมีควำมมัไนคง ขใงรง ปลอดภัยละประหยัดงบประมำณ 

1.12 ตรวจสอบสัญญำกอสรຌำง บ ำรุง บูรณะซอมซมละอ ำนวยควำมปลอดภัย 
รวมถึงกำรกຌเขสัญญำละกຌเขบบงำนวิศวกรรมยธำ ทีไมีควำมยุงยำกละซับซຌอนมำก พืไอ฿หຌงำนมีคุณภำพ
ป็นเปตำมมำตรฐำนละขຌอก ำหนด 

1.13 ถำยทอดควำมรูຌ จัดท ำคูมือ ดຌำนวิศวกรรมยธำละครงสรຌำงพืๅนฐำนก
จຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ  ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำน วำงครงกำร ก ำหนดหลักสูตรละฝຄกอบรม  
พืไอถำยทอดควำมรูຌทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนละขຌอก ำหนด 

1.14 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ       
ทีไกีไยวขຌองกับงำนวิศวกรรมยธำ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน  
วำงระบบละผนกำรปฏิบัติงำนดຌำนวิศวกรรมยธำของหนวยงำน รวมทัๅงประมินผล

ละกຌเขปัญหำขຌอขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนงำนดຌำนวิศวกรรมยธำกับหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอสนับสนุนกำร

ด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมยธำ฿หຌมีควำมสะดวก รียบรຌอย ละรำบรืไน 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำดຌำนวิศวกรรมยธำกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคล

หรือหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4.  ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ชีๅจง ตอบปัญหำละผยพรขຌอมูลขำวสำรกีไยวกับงำนวิศวกรรม

ยธำละครงสรຌำงพืๅนฐำน฿นควำมรับผิดชอบ฿นระดับทีไมีควำมยุงยำกละซับซຌอนมำกกหนวยงำนภำครัฐ  
ภำคอกชน ละประชำชนทัไวเป  พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลควำมรูຌตำง โ ทีไป็นประยชน์ รวมทัๅงกำรมีสวนรวม 

4.2 ตรวจสอบ วิครำะห์  ประมิน ขຌอมูล  ปรับปรุง จัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบ
สำรสนทศ ทีไกีไยวกับงำนวิศวกรรมยธำละครงสรຌำงพืๅนฐำน  พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของ
หนวยงำน ละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำง โ 

4.3 จัดท ำอกสำรวิชำกำร ต ำรำ ละคูมือทำงวิศวกรรมยธำ พืไอประกอบกำรรียน
กำรสอน ละกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทีไกีไยวขຌอง 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงวิศวกรยธำ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำนวิศวกรยธำหรืองำนอืไน

ทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ. 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนวิศวกรยธำ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำ
ทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 3 
1.10 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 3 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

  
 



3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.2 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิศวกรรมยธำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   วิศวกรยธำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรวิศวกรรมยธำ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 
     ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำร ซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรวิศวกรรมยธำ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ฿หຌควำมหในชอบ บบ ผนผัง บบกอสรຌำง รำยกำรค ำนวณตำง โ พืไอ฿หຌกำร

กอสรຌำงตรงตำมวัตถุประสงค์กำร฿ชຌงำนละมีประสิทธิภำพสูง 
1.2 บริหำรงำน฿นฐำนะผูຌชีไยวชำญ หรือทียบทำ ซึไงมีหนຌำทีไละรับผิดชอบ฿นกำร

ควบคุมละบริหำรงำนทุกดຌำนของงำนวิศวกรรมยธำทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนป็นเป
อยำงมีประสิทธิภำพละตอบสนองกับนยบำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.3 บูรณำกำร ชืไอมยง ละประยุกต์นวทำงปฏิบัติทีไป็นสำกล ิBest Practice) 
฿นกำรก ำหนดนวทำงกำรปฏิบัติงำนดຌำนวิศวกรรมยธำของหนวยงำน พืไอพัฒนำนวทำงกำรด ำนินงำนดຌำน
วิศวกรรมยธำ฿หຌมีควำมทันสมัยละมีประสิทธิภำพสูงสุด  

1.4 ก ำหนดกลยุทธ์ ละกำรรำงนยบำย มำตรกำร ขຌอบังคับ มำตรฐำนหรือนวทำง
ตำงโกีไยวกับงำนดຌำนวิศวกรรมยธำ พืไอ฿หຌน฿จวำกำรด ำนินกำรตำงโ ดຌำนกำรยธำบรรลุผลส ำรใจตำม
ป้ำหมำยทีไวำงเวຌ 

1.5 ก ำหนดผลสัมฤทธิ์ทัๅงดຌำนผลผลิต ละผลลัพธ์ทีไ จะเดຌจำกกำรด ำนินงำนดຌำน
วิศวกรรมยธำ พืไอป็นนวทำงกำรด ำนินงำนของหนวยงำน฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงตรงตำม
วัตถุประสงค์อยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.6 ก ำหนดนวทำงกำรศึกษำ วิจัย ทดสอบ ละรับรองวัสดุทีไ฿ชຌ฿นงำนกอสรຌำงละ
บูรณะซอมซม พืไอ฿หຌงำนกอสรຌำง ซอมซมมีควำมมัไนคง ขใงรง ปลอดภัยละประหยัดงบประมำณ 

1.7 วำงมำตรกำรกำรตรวจสอบสัญญำจຌำงละงำนกอสรຌำง รวมถึงกำรกຌเขสัญญำ
ละรูปบบ฿นกรณีทีไงำนกอสรຌำงเมสำมำรถกอสรຌำงเดຌตำมรูปบบ พืไอ฿หຌกำรกอสรຌำงมีคุณภำพสูงละ
฿กลຌคียงรูปบบละขຌอตกลงทีไตกลงกันเวຌมำกทีไสุด 

1.8 ฿หຌค ำปรึกษำกีไยวกับกำรกຌเขปัญหำทีไส ำคัญทำงวิศวกรรมยธำ ละครงสรຌำง
พืๅนฐำนกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ พืไอถำยทอดควำมรูຌทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนละ
ขຌอก ำหนด 
 
 



1.9 วำงนวทำงพืไอวำงผน ก ำหนด กฎ ระบียบ มำตรฐำน มำตรกำร ทีไกีไยวขຌอง
กับวิศวกรรมยธำ ละครงสรຌำงพืๅนฐำน 

1.10 ป็นผูຌทนของหนวยงำน฿นกำรขຌำประชุมคณะกรรมกำรตำง โ ฿นระดับชำติ 
พืไอชีๅจงตอบปัญหำ ฿หຌควำมหในละขຌอสนอนะ฿นงำนวิชำกำร 

1.11 ศึกษำควำมรูຌทคนิค฿หมโ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นงำนละวิครำะห์ถึงปัญหำ
ละขຌอบกพรอง฿นกำรด ำนินกำรพืไอน ำมำปรับปรุงพัฒนำละวำงกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ ทัน
กับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบัน ละสำมำรถรองรับหตุกำรณ์ทีไจะกิดขึๅน฿นอนำคตเดຌ 

2. ดຌานการวางผน  
        วำงผน บริหำรจัดกำร ละบูรณำกำรผนงำน กำรด ำนินงำน ครงกำร ละกิจกรรม
ตำงโ ดຌำนวิศวกรรมยธำ รวมทัๅงมอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน ละติดตำมประมินผล พืไอ฿หຌ
กำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมยธำบรรลุตำมป้ำหมำย นยบำย ละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนดเวຌ 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1   ประสำนงำนดຌำนวิศวกรรมยธำกับหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอสนับสนุนกำร

ด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมยธำ฿หຌมีควำมสะดวก รียบรຌอย ละรำบรืไน 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำดຌำนวิศวกรรมยธำกสมำชิก฿นทีมงำน บุคคล หรือ

หนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ชีๅจงละตอบปัญหำทีไส ำคัญทำงวิศวกรรมยธำ  หรือ

อ ำนวยกำรถำยทอดฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌกหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไ
สน฿จเดຌทรำบขຌอมูล ควำมรูຌตำง โ ละน ำเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด   

4.2 ก ำหนดนวทำงกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไ กีไยวกับงำน
วิศวกรรมยธำ พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน ละป็น฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนด
นยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำง โ 

4.3 จัดท ำอกสำรวิชำกำร ต ำรำ ละคูมือทำงวิศวกรรมยธำ พืไอประกอบกำรรียน
กำรสอน ละกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทีไกีไยวขຌอง 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงวิศวกรยธำ ระดับปฏิบัติกำร ละ   
2. คยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละปฏิบัติงำนวิศวกรรม

ยธำ  หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี หรือด ำรง
ต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนวิศวกรรมยธำ หรืองำน
อืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

 

 

 

 

 

 



ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดบั 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 3 
1.10 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 3 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 4 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดบั 3 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 4 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.2 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 4 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 4 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     สถำปัตยกรรม 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

 สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงสถำปัตยกรรม ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับกำรออกบบ ขียนบบ กຌเขบบปลนอำคำรสิไงกอสรຌำงตำง โ รวมทัๅงบบปลนตำง โ กีไยวกับ
ผังมือง ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง  

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   สถำปนิก    ระดับปฏิบัติกำร 
   สถำปนิก    ระดับช ำนำญกำร 
   สถำปนิก    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   สถำปนิก    ระดบัชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 
ชื่อสายงาน    สถำปนิก 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   สถำปัตยกรรม 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

      ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับสถำปัตยกรรม ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 รวบรวมขຌอมูล ศึกษำ วิครำะห์ พืไอกำรก ำหนดรำยละอียดครงกำรทำง

สถำปัตยกรรมหลัก รวมทัๅงกำรออกบบวำงผังมืองประภทตำงโ ละกำรสนอครงกำรพัฒนำมือง 
1.2 จัดท ำบบ งำนปรับปรุงซอมซมละตอติม รวมถึงงำนอนุรักษ์ ทำงสถำปัตยกรรม

หลัก  จัดท ำงบประมำณ  รำคำคำกอสรຌำง  พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรพืๅนทีไ฿ชຌสอยของหนวยงำน ละ
฿หຌเดຌสถำปัตยกรรมทีไมีควำมหมำะสม ประหยัด สอดคลຌองตำมขຌอกฎหมำยทีไกีไยวขຌอง 

1.3 รำงบบ ออกบบ ละขียนบบดຌ ำนสถำปั ตยกรรม  พืไ อ ฿หຌ เดຌ บบ
สถำปัตยกรรมทีไถูกตຌอง หมำะสม ละสอดคลຌองตำมวัตถุประสงค์ ครงกำร ละป้ำหมำยทีไก ำหนดเวຌ 

1.4 วิครำะห์ ตรวจสอบ ละกຌเขบบปลนตำงโ ฿นกำรขออนุญำตกอสรຌำงอำคำร 
พืไอ฿หຌเดຌบบปลนทีไถูกตຌอง ละตรงตำมมำตรฐำน ละ พ.ร.บ. ควบคุมอำคำรทีไก ำหนดเวຌ 

1.5 ค ำนวณครงสรຌำงทำงสถำปัตยกรรม ประมำณรำคำ ละจัดท ำรำคำกีไยวกับกำร
กอสรຌำงกำรตกตงอำคำรสถำนทีไ ละกำรผังมือง พืไอป็นขຌอมูลประกอบกำรตัๅงงบประมำณ฿นกำรด ำนินงำน
ดຌำนสถำปัตยกรรมเดຌอยำงพียงพอ คุຌมคำ ละกิดประยชน์อยำงสูงสุด 

1.6 ตรวจสอบคุณภำพอำคำร ละสถำนทีไตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌอำคำรละ
สถำนทีไตำงโ มีควำมถูกตຌอง ละเดຌมำตรฐำนตำมทีไก ำหนดเวຌ 

1.7 ศึกษำ ส ำรวจอำคำร สถำนทีไ ละภูมิประทศตำงโ ละจัดท ำอกสำร ละสรุป
รำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนสถำปัตยกรรม รวมทัๅงฐำนขຌอมูลดຌำนสถำปัตยกรรม พืไอป็นขຌอมูลทีไป็น
ประยชน์฿นกำรปรับปรุง ละพัฒนำงำนดຌำนสถำปัตยกรรม฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน  

1.8 ฿หຌควำมรูຌดຌำนสถำปัตยกรรม ละผังมืองกบุคลำกร ประชำชน ละหนวยงำน
ตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌมีควำมรูຌละควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิด
ประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน 

1.9 ออกบบวำงผังสภำพวดลຌอมทำงกำยภำพของพืๅนทีไ  กลุมอำคำร ชุมชนละ
มือง  รวมทัๅงกำรจัดรูปทีไดิน พืไอ฿หຌชุมชนนำอยูละมีสภำพวดลຌอมทีไดี 

1.10 ควบคุมกำรกอสรຌำง ปรับปรุงซอมซมละตอติม รวมถึงงำนอนุรักษ์ทำง
สถำปัตยกรรมหลัก  พืไอ฿หຌป็นเปตำมรูปบบละรำยกำรทีไก ำหนด 
 



 
1.11 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย ขຌอมูล จัดท ำคูมือ กณฑ์ มำตรฐำน นวทำง พืไอพัฒนำ

องค์ควำมรูຌ ละกำรออกบบทำงสถำปัตยกรรมหลัก 
1.12 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ            

ทีไกีไยวขຌองกับงำนสถำปัตยกรรมละผังมือง พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
1.13 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร

ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 
2. ดຌานการวางผน 

            วำงผนกำรท ำงำนดຌำนสถำปัตยกรรมตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือรวมด ำนินกำรวำง
ผนกำรท ำงำนของหนวยงำน ครงกำร หรือกิจกรรมตำงโ ทีไ กีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนดຌำน
สถำปัตยกรรมป็นเปตำมป้ำหมำย ละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนดเวຌ 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนงำนดຌำนสถำปัตยกรรมกับหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอสนับสนุนกำร

ด ำนินงำนดຌำนสถำปัตยกรรม฿หຌมีควำมสะดวก รียบรຌอย ละรำบรืไน 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ตอบปัญหำชีๅจงละกຌเขปัญหำรืไองตำง โ ทีไกีไยวขຌองกับ

หนຌำทีไ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงถูกตຌอง 
4.2 จัดกใบขຌอมูล ละสถิติบืๅองตຌน พืไอปรับปรุงหรือจัดท ำฐำนขຌอมูล /ระบบ

สำรสนทศ ทีไกีไยวกับงำนสถำปัตยกรรม ละ/หรือ งำนอนุรักษ์ พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของ
หนวยงำน ละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำ ก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์มำตรฐำนตำง โ 

4.3 ตรวจสอบควำมถูกตຌองของบบดຌำนสถำปัตยกรรมหลักบืๅองตຌน ซึไงจัดท ำดย
อกชนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำนของหนวยงำน 

4.4 ฿หຌควำมรูຌดຌำนวิชำกำรทำงสถำปัตยกรรมระดับตຌนทุกสำขำกบุคคลทัไวเปละ
หนวยงำนตำง โ 

4.5 รวมป็นกรรมกำรตรวจกำรจຌำงทีไกีไยวขຌองกับงำนสถำปัตยกรรมหลัก 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง  
สถำปัตยกรรม  ละเดຌรับ฿บอนุญำตป็นผูຌประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมตำมทีไกฎหมำยก ำหนด หรือ
฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
สถำปัตยกรรม ละเดຌรับ฿บอนุญำตป็นผูຌประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมตำมทีไกฎหมำยก ำหนด หรือ฿น
สำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
สถำปัตยกรรม  ละเดຌรับ฿บอนุญำตป็นผูຌประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมตำมทีไกฎหมำยก ำหนด หรือ
฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 
สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ  ระดับ 1 
1.10 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 1 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 

 



ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    สถำปนิก 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   สถำปัตยกรรม 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรสถำปัตยกรรม 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรสถำปัตยกรรม ปฏิบัติ งำน ทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไ ยำก              
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 รวบรวมขຌอมูล ศึกษำ วิ ครำะห์  พืไ อกำรก ำหนดรำยละอียดครงกำรทำง

สถำปัตยกรรมหลัก รวมทัๅงกำรออกบบวำงผังมืองประภทตำงโ ละกำรสนอครงกำรพัฒนำมือง 
1.2 จัดท ำบบ งำนปรับปรุงซอมซมละตอติม รวมถึงงำนอนุรักษ์ ทำงสถำปัตยกรรม

หลัก จัดท ำงบประมำณ รำคำคำกอสรຌำง พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรพืๅนทีไ฿ชຌสอยของหนวยงำน ละ฿หຌ
เดຌสถำปัตยกรรมทีไมีควำมหมำะสม ประหยัด สอดคลຌองตำมขຌอกฎหมำยทีไกีไยวขຌอง 

1.3 ควบคุม  ละดูลกำรรำงบบ กำรออกบบ ละกำรขียนบบดຌ ำน
สถำปัตยกรรม พืไอ฿หຌเดຌบบสถำปัตยกรรมทีไถูกตຌอง หมำะสม ละสอดคลຌองตำมวัตถุประสงค์ ครงกำร ละ
ป้ำหมำยทีไก ำหนดเวຌ 

1.4 ควบคุม ละดูลกำรวิครำะห์ กำรตรวจสอบ ละกำรกຌเขบบปลนตำงโ ฿น
กำรขออนุญำตกอสรຌำงอำคำร พืไอ฿หຌเดຌบบปลนทีไถูกตຌอง ละตรงตำมมำตรฐำน ละ พรบ. ควบคุมอำคำร
ทีไก ำหนดเวຌ 

1.5 ควบคุม ติดตำม ละดูลกำรกอสรຌำง ละกำรตกตงอำคำร สถำนทีไ ละสิไง
ปลูกสรຌำงตำงโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอ฿หຌเดຌอำคำร สถำนทีไ ละสิไงปลูกสรຌำงตำงโ ทีไถู กตຌองตำมบบ
ปลนมำตรฐำน ละหลักสถำปัตยกรรมทีไก ำหนดเวຌ  

1.6 ควบคุม ละดูลกำรศึกษำ กำรส ำรวจอำคำร สถำนทีไ ละภูมิประทศตำงโ 
ละกำรจัดท ำอกสำร ละกำรสรุปรำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนสถำปัตยกรรม รวมทัๅงฐำนขຌอมูลดຌำน
สถำปัตยกรรม พืไอป็นขຌอมูลทีไ ป็นประยชน์฿นกำรปรับปรุง ละพัฒนำงำนดຌำนสถำปัตยกรรม฿หຌมี
ประสิทธิภำพมำกขึๅน  

1.7 ฿หຌควำมรูຌดຌำนสถำปัตยกรรม ละผังมืองกบุคลำกร ประชำชน ละหนวยงำน
ตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌมีควำมรูຌละควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิด
ประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน 
 
 



 
1.8 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ

ตำงโ ทีไกิดขึๅนกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด      

1.9 ควบคุมกำรกอสรຌำง ปรับปรุงซอมซมละตอติม รวมถึงงำนอนุรักษ์ทำง
สถำปัตยกรรมหลัก  พืไอ฿หຌป็นเปตำมรูปบบละรำยกำรทีไก ำหนด 

1.10 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย ขຌอมูล จัดท ำคูมือ กณฑ์ มำตรฐำน นวทำง พืไอพัฒนำ
องค์ควำมรูຌ ละกำรออกบบทำงสถำปัตยกรรมหลัก 

1.11 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ      
ทีไกีไยวขຌองกับงำนสถำปัตยกรรมละผังมือง พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด 

1.12 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

2. ดຌานการวางผน 
       วำงผนงำนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำน ครงกำร ละ

กิจกรรมตำงโ ดຌำนสถำปัตยกรรมของหนวยงำน ละกຌเขปัญหำตำงโ ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนดຌำนสถำปัตยกรรมป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนงำนดຌำนสถำปัตยกรรมกับหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอสนับสนุนกำร

ด ำนินงำนดຌำนสถำปัตยกรรม฿หຌมีควำมสะดวก รียบรຌอย ละรำบรืไน 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำดຌำนสถำปัตยกรรมกสมำชิก฿นทีมงำน บุคคล หรือ

หนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ตอบปัญหำชีๅจงละกຌเขปัญหำรืไองตำง โ ทีไกีไยวขຌองกับ

หนຌำทีไ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงถูกตຌอง 
4.2 จัดกใบขຌอมูล ละสถิติบืๅองตຌน พืไอปรับปรุงหรือจัดท ำฐำนขຌอมูล /ระบบ

สำรสนทศ ทีไกีไยวกับงำนสถำปัตยกรรม ละ/หรือ งำนอนุรักษ์ พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของ
หนวยงำน ละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำ ก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์มำตรฐำนตำง โ 

4.3 ตรวจสอบควำมถูกตຌองของบบดຌำนสถำปัตยกรรมหลักบืๅองตຌน ซึไงจัดท ำดย
อกชนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำนของหนวยงำน 

4.4 ฿หຌควำมรูຌดຌำนวิชำกำรทำงสถำปัตยกรรมระดับตຌนทุกสำขำกบุคคลทัไวเปละ
หนวยงำนตำง โ 

4.5 รวมป็นกรรมกำรตรวจกำรจຌำงทีไกีไยวขຌองกับงำนสถำปัตยกรรมหลัก 
4.6 ฿หຌบริกำรดຌำนกำรตรวจสอบอำคำรทำงรำชกำรกหนวยงำนทีไรຌองขอ 

 
 
 

 

 



 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงสถำปนิก ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำนสถำปัตยกรรม หรืองำน

อืไ นทีไ กีไ ย วขຌ อ งตำมทีไ  ก .จ . ก .ท . ห รือ  ก .อบต . ก ำหนด มำลຌ ว เม นຌ อยกว ำ  ๆ  ปี  ก ำหนด วลำ  
ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงสถำปนิก ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ โ  ละ ฿หຌลด
ป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงสถำปนิก ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ ใ หรือด ำรงต ำหนงอยำง
อืไนทีไก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนสถำปัตยกรรม หรืองำนอืไนทีไ
กีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ โ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 
สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ  ระดับ 2 
1.10 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 2 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2  
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 



3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    สถำปนิก 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   สถำปัตยกรรม 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติ งำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์  ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำร
สถำปัตยกรรม ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  
หรือ 
         ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำร สถำปัตยกรรม ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ           
ทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 จัดท ำรำคำคำกอสรຌำง ปรับปรุงซอมซม ออกบบ จัดท ำบบ อ ำนวยกำรสรຌำง

บบทำงสถำปัตยกรรม พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรพืๅนทีไ฿ชຌสอนของหนวยงำน ละ฿หຌเดຌสถำปัตยกรรม
ทีไมีควำมหมำะสม ประหยัด สอดคลຌอง 

1.2 บริหำรจัดกำรครงกำร ละกิจกรรมดຌำนสถำปัตยกรรมตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
พืไอสงสริมละสนับสนุนกำรด ำนินงำนดຌำนสถำปัตยกรรม฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน ละกิดประยชน์ก
ประชำชน ชุมชน ละสังคม 

1.3 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรรำงบบ กำรออกบบ ละกำร
ขียนบบดຌำนสถำปัตยกรรม พืไอ฿หຌเดຌบบสถำปัตยกรรมทีไถูกตຌอง หมำะสม ละสอดคลຌองตำมวัตถุประสงค์ 
ครงกำร ละป้ำหมำยทีไก ำหนดเวຌ 

1.4 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรวิครำะห์ กำรตรวจสอบ ละกำร
กຌเขบบปลนตำงโ ฿นกำรขออนุญำตกอสรຌำงอำคำร พืไอ฿หຌเดຌบบปลนทีไถูกตຌอง ละตรงตำมมำตรฐำน 
ละ พรบ. ควบคุมอำคำรทีไก ำหนดเวຌ 

1.5 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรค ำนวณครงสรຌำงทำง
สถำปัตยกรรม กำรประมำณรำคำ ละกำรจัดท ำรำคำกีไยวกับกำรกอสรຌำงกำรตกตงอำคำรสถำนทีไ ละกำร
ผังมือง พืไอป็นขຌอมูลประกอบกำรตัๅงงบประมำณ฿นกำรด ำนินงำนดຌำนสถำปัตยกรรมเดຌอยำงพียงพอ คุຌมคำ 
ละกิดประยชน์อยำงสูงสุด 

1.6 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรกำรกอสรຌำง ละกำรตกตง
อำคำร สถำนทีไ ละสิไงปลูกสรຌำงตำงโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอ฿หຌเดຌอำคำร สถำนทีไ ละสิไงปลูกสรຌำงตำงโ 
ทีไถูกตຌองตำมบบปลนมำตรฐำน ละหลักสถำปัตยกรรมทีไก ำหนดเวຌ  
 
 
 
 



 
1.7 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรศึกษำ กำรส ำรวจอำคำร สถำนทีไ 

ละภูมิประทศตำงโ ละกำรจัดท ำอกสำร ละกำรสรุปรำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนสถำปัตยกรรม รวมทัๅง
ฐำนขຌอมูลดຌำนสถำปัตยกรรม พืไอป็นขຌอมูลทีไป็นประยชน์฿นกำรปรับปรุง ละพัฒนำงำนดຌำนสถำปัตยกรรม
฿หຌมปีระสิทธิภำพมำกขึๅน  

1.8 พัฒนำละปรับปรุงระบบงำนดຌำนสถำปัตยกรรมทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดควำม
มัไน฿จวำระบบงำนทีไตัๅงเวຌสำมำรถสนับสนุนสวนงำนตำงโ เดຌอยำงมีประสิทธิภำพละสอดคลຌองกับควำม
ตຌองกำรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละสภำวกำรณ์ปัจจุบัน 

1.9 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด  

1.10 สอนงำน ถำยทอดควำมรูຌ หรือถำยทอดฝຄกอบรมกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ 
ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌละถำยทอดหลักกำรท ำงำนภำย฿นหนวยงำน 
ละสำมำรถน ำเปปรับ฿ชຌ฿นกำรท ำงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 

1.11 ตรวจสอบอำคำรละงำนทีไออกบบ ละ฿หຌค ำนะน ำหรือนะน ำขัๅนตอนกำร
ท ำงำนพืไอควำมรวดรใวละถูกตຌอง 

1.12 ก ำหนดกรอบกำรศึกษำ ส ำรวจ รวบรวม จัดกใบละวิครำะห์ขຌอมูล  พืไอกำร
ออกบบวำงผังละกำรสนอครงกำรพัฒนำมือง 

1.13 ออกบบวำงผังสภำพวดลຌอมทำงกำยภำพของพืๅนทีไ  กลุมอำคำร ชุมชนละ
มือง  รวมทัๅงกำรจัดรูปทีไดิน พืไอ฿หຌชุมชนนำอยูละมีสภำพวดลຌอมทีไดี 

1.14 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย ขຌอมูลดຌำนสถำปัตยกรรม พืไอจัดท ำคูมือ กณฑ์ 
มำตรฐำน นวทำง ฿นกำรพัฒนำวิชำกำรดຌำนสถำปัตยกรรม 

1.15 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนสถำปัตยกรรมละผังมือง พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.16 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

2. ดຌานการวางผน  
      วำงระบบละผนกำรปฏิบัติงำนดຌำนสถำปัตยกรรมของหนวยงำน รวมทัๅงประมินผล

ละกຌเขปัญหำขຌอขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนงำนดຌำนสถำปัตยกรรมกับหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอสนับสนุนกำร

ด ำนินงำนดຌำนสถำปัตยกรรม฿หຌมีควำมสะดวก รียบรຌอย ละรำบรืไน 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำดຌำนสถำปัตยกรรมกสมำชิก฿นทีมงำน บุคคล หรือ

หนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
3.3 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงโพืไอป็น

ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกันชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหในกสมำชิก฿นทีมงำน บุคคล หรือ
หนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
 
 



 

4.  ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ตอบปัญหำชีๅจงละกຌเขปัญหำรืไองตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับ

หนຌำทีไ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงถูกตຌอง 
4.2 ตรวจสอบควำมถูกตຌองของบบดຌำนสถำปัตยกรรมหลักบืๅองตຌน ซึไงจัดท ำดย

อกชนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำนของหนวยงำน 
4.3 ฿หຌควำมรูຌดຌำนวิชำกำรทำงสถำปัตยกรรมระดับตຌนทุกสำขำกบุคคลทัไวเปละ

หนวยงำนตำงโ 
4.4 รวมป็นกรรมกำรตรวจกำรจຌำงทีไกีไยวขຌองกับงำนสถำปัตยกรรมหลัก 
4.5 ฿หຌบริกำรดຌำนกำรตรวจสอบอำคำรทำงรำชกำรกหนวยงำนทีไรຌองขอ 
4.6 กอบรมละ฿หຌค ำนะน ำกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำพืไอพิไมศักยภำพ฿หຌกับ

บุคลำกร฿นหนวยงำน 
4.7 จัดท ำอกสำรวิชำกำร ต ำรำ ละคูมือทำงสถำปัตยกรรม พืไอประกอบกำรรียน

กำรสอน ละกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทีไกีไยวขຌอง 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงสถำปนิก ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำนสถำปัตยกรรม หรืองำน

อืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี  หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ 
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนสถำปัตยกรรมหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำม
ระยะวลำทีไก ำหนด แ ปี 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ ใ 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 
สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ  ระดับ 3 
1.10 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

 
 
 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 3 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.2 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 3 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    สถำปนิก 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   สถำปัตยกรรม 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรสถำปัตยกรรม ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

     ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำร ซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำร สถำปัตยกรรม ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 บริหำรงำน฿นฐำนะผูຌชีไยวชำญ หรือทียบทำ ซึไงมีหนຌำทีไละรับผิดชอบ฿นกำร

ควบคุมละบริหำรงำนทุกดຌำนของงำนสถำปัตยกรรมทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนป็นเป
อยำงมีประสิทธิภำพละตอบสนองกับนยบำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.2 บูรณำกำร ชืไอมยง ละประยุกต์นวทำงปฏิบัติทีไป็นสำกล ิBest Practice) 
฿นกำรก ำหนดนวทำงกำรปฏิบัติงำนดຌำนสถำปัตยกรรมของหนวยงำน พืไอพัฒนำนวทำงกำรด ำนินงำนดຌำน
สถำปัตยกรรม฿หຌมคีวำมทันสมัยละมีประสิทธิภำพสูงสุด  

1.3 จัดท ำรำคำคำกอสรຌำง ปรับปรุงซอมซม ออกบบ จัดท ำบบ อ ำนวยกำรสรຌำง
บบ ทำงสถำปัตยกรรม พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรพืๅนทีไ฿ชຌสอนของหนวยงำน ละ฿หຌเดຌสถำปัตยกรรม
ทีไมีควำมหมำะสม ประหยัด สอดคลຌอง 

1.4 ก ำหนดกลยุทธ์ ละกำรรำงนยบำย มำตรกำร ขຌอบังคับ มำตรฐำนหรือนวทำง
ตำงโกีไยวกับงำนดຌำนสถำปัตยกรรม พืไอ฿หຌน฿จวำกำรด ำนินกำรตำงโ ดຌำนสถำปัตยกรรมบรรลุผลส ำรใจ
ตำมป้ำหมำยทีไวำงเวຌ 

1.5 ก ำหนดมำตรฐำนงำน พัฒนำ ละปรับปรุงกำรด ำนินงำนดຌำนสถำปัตยกรรม 
พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนสถำปัตยกรรมมีประสิทธิภำพอยำงสูงสุด 

1.6 ก ำหนดผลสัมฤทธิ์ทัๅงดຌำนผลผลิต ละผลลัพธ์ทีไจะเดຌจำกกำรด ำนินงำนดຌำน
สถำปัตยกรรม พืไอป็นนวทำงกำรด ำนินงำนของหนวยงำน฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงตรงตำม
วัตถุประสงค์อยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.7 ก ำหนดครืไองมือ นวทำง คูมือ กลเก กระบวนกำร หรือมำตรฐำน฿นกำร
ปฏิบัติงำนดຌำน   สถำปัตยกรรม พืไอ฿หຌกำรท ำงำนของหนวยงำนป็นเปอยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ ละกิด
ประยชน์สูงสุดตอประชำชน ชุมชน ละสังคม 
 
 
 



1.8 สนอนะ พัฒนำระบบ ละวิธีกำรติดตำมประมินผลกำรวำงผนงำน นยบำย 
ครงกำร ละกิจกรรมตำงโ ดຌำนสถำปัตยกรรม พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 
ละสำมำรถ฿หຌบริกำรดຌำนสถำปัตยกรรมกประชำชน ละผูຌรับบริกำรเดຌอยำงสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรละ
ปัญหำอยำงทຌจริง 

1.9 ตรวจสอบอำคำรละงำนทีไออกบบ ละ฿หຌค ำนะน ำหรือนะน ำขัๅนตอนกำร
ท ำงำน พืไอควำมรวดรใวละถูกตຌอง 

1.10 ออกบบอำคำรละสิไงกอสรຌำงตำงโ  ทีไซับซຌอนป็นพิศษ พืไอ฿หຌเดຌงำนทีไมี
คุณภำพ   

1.11 ฿หຌควำมหในชอบ หรืออนุมัติบบ ผนผัง บบกอสรຌำง รำยกำรค ำนวณตำง โ 
พืไอ฿หຌกำรกอสรຌำงตรงตำมวัตถุประสงค์กำร฿ชຌงำนละมีประสิทธิภำพสูง 

1.12 ศึกษำควำมรูຌทคนิค฿หมโ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นงำนละวิครำะห์ถึงปัญหำ
ละขຌอบกพรอง฿นกำรด ำนินกำรพืไอน ำมำปรับปรุงพัฒนำละวำงกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ ทัน
กับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบัน ละสำมำรถรองรับหตุกำรณ์ทีไจะกิดขึๅน฿นอนำคตเดຌ 

1.13 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

1.14 สอนงำน ถำยทอดควำมรูຌ หรือถำยทอดฝຄกอบรมกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ 
ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌละถำยทอดหลักกำรท ำงำนภำย฿นหนวยงำน
ละสำมำรถน ำเปปรับ฿ชຌ฿นกำรท ำงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 

1.15 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 
 

2. ดຌานการวางผน  
      วำงผน บริหำรจัดกำร ละบูรณำกำรผนงำน กำรด ำนินงำน ครงกำร ละกิจกรรม

ตำงโ ดຌำนสถำปัตยกรรม รวมทัๅงมอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน ละติดตำมประมินผล พืไอ฿หຌ
กำรด ำนินงำนดຌำนสถำปัตยกรรมบรรลุตำมป้ำหมำย นยบำย ละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนดเวຌ 
 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนงำนดຌำนสถำปัตยกรรมกับหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอสนับสนุนกำร

ด ำนินงำนดຌำนสถำปัตยกรรม฿หຌมีควำมสะดวก รียบรຌอย ละรำบรืไน 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำดຌำนสถำปัตยกรรมกสมำชิก฿นทีมงำน บุคคล หรือ

หนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ตอบปัญหำชีๅจงละกຌเขปัญหำรืไองตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับ

หนຌำทีไ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงถูกตຌอง   
4.2 ตรวจสอบควำมถูกตຌองของบบดຌำนสถำปัตยกรรมหลักบืๅองตຌน ซึไงจัดท ำดย

อกชนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำนของหนวยงำน 
 
 
 



 
4.3 ฿หຌควำมรูຌดຌำนวิชำกำรทำงสถำปัตยกรรมระดับตຌนทุกสำขำกบุคคลทัไวเปละ

หนวยงำนตำง โ 
4.4 รวมป็นกรรมกำรตรวจกำรจຌำงทีไกีไยวขຌองกับงำนสถำปัตยกรรมหลัก 
4.5 ฿หຌบริกำรดຌำนกำรตรวจสอบอำคำรทำงรำชกำรกหนวยงำนทีไรຌองขอ 

4.6 ฝຄกอบรมละ฿หຌค ำนะน ำกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำพืไอพิไมศักยภำพ฿หຌกับ 

4.7 จัดท ำอกสำรวิชำกำร ต ำรำ ละคูมือทำงสถำปัตยกรรม พืไอประกอบกำรรียน
กำรสอน ละกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทีไกีไยวขຌอง 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงสถำปนิก ระดบัปฏิบัติกำร ละ   
2. คยด ำรงต ำหน งประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิ ศษ ละปฏิบัติ งำน

สถำปัตยกรรม หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี หรือ
ด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิ บัติงำนสถำปัตยกรรม  
หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 
สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ  ระดับ 3 
1.10 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 3 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 4 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 4 

 



3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.2 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 4 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดบั 4 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 4 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

สายงาน     ผังมือง 
 

ลักษณะงานทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโ ทีไปฏิบัติงำนดຌำนผังมือง ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับ
กำรวำงผนละวำงครงกำรผังมือง กำรวำงละจัดท ำผังมืองประภทตำงโ ดยฉพำะดຌำนกำรวำงผนผัง
กำร฿ชຌประยชน์ทีไดินทุกประภท วำงผนผังระบบสຌนทำงคมนำคมละขนสง วำงผนผังระบบกิจกำร
สำธำรณูปภคสำธำรณูปกำร บริกำรชุมชนละผนผังอืไนโตำมทีไก ำหนด฿นกำงวำงผังมือ กำรออกบบวำง
ผนผังครงกำรละจัดท ำรำยละอียด฿นกำรด ำนินกำรพัฒนำละปรับปรุงหรือสงวนพืๅนทีไหรือวัตถุสถำนพืไอ
กำรผังมือง กำรสนอมำตรกำร กำรป้องกันละกำรกຌเขปัญหำดຌำนผังมือง กำรตอบปัญหำละชีๅจงรืไอง
ตำงโกีไยวกับกำรปฏิบัติ฿หຌป็นเปตำมผังมือง ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ 

   นกัผังมือง    ระดับปฏิบัติกำร 
   นกัผังมือง    ระดับช ำนำญกำร 
   นกัผังมือง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นกัผังมือง    ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ผังมือง  
 

ชื่อต าหนง    นักผังมือง 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร  
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติ งำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติ งำนระดับตຌน ทีไ ตຌอง฿ชຌควำมรูຌ  ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿น 
กำรท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนดຌำนผังมือง ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 จัดกใบ รวบรวม วิครำะห์ ละบูรณำกำรขຌอมูล พืไอกำรวำงละจัดท ำผังมือง

ประภทตำงโ ตำมขัๅนตอนของกฎหมำย  
1.2 ศึกษำ จัดกำร ประมวลผล วิครำะห์ขຌอมูลชิงพืๅนทีไดຌวยระบบทคนลยี

สำรสนทศ พืไอประยุกต์฿ชຌกับงำนผังมืองประภทตำงโ   
1.3 คຌนควຌำ พิจำรณำตรวจสอบ รับรองบบ พืไอป็นนวทำง฿นกำรออกบบผังมือง

฿หຌป็นเปตำมควำมหมำะสมกับสภำพกำรณ์ละวัตถุประสงค์กีไยวกับกำรวำงผังมือง  
1.4 รวมก ำหนดมำตรกำร฿นกำรป้องกันปัญหำทำงผังมือง หรือด ำนินกำรกຌปัญหำ

ผังมืองหรือกำรสงวนพืๅนทีไหรือรักษำวัตถุสถำน พืไอ฿หຌกำรจัดผังมืองป็นเปอยำงถูกตຌอง หมำะสมละกิด
ประยชน์สูงสุด 

1.5 ตรวจสอบละดูลทีไสำธำรณะ รวมถึงกำรกันนวขตทีไสำธำรณะ พืไอป้องกัน
กำรบุกรุกทีไดินสำธำรณะ  

1.6 วำงละจัดท ำผังมืองประภทตำงโ ก ำหนดนยบำยกำรพัฒนำพืๅนทีไ ระบบมือง
ละกำรตัๅงถิไนฐำน ผนผังกำร฿ชຌประยชน์ทีไดิน นวทำงกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนละบริกำรสังคม  
ตลอดจนผนผังอืไนโ ตำมทีไก ำหนด฿นกำรวำงผังมือง   พืไอ฿หຌกำรพัฒนำพืๅนทีไ  มืองละชนบทป็นเปอยำง
สมดุล  มีกำร฿ชຌประยชน์ทีไดินทีไมีประสิทธิภำพ  สงสริมศรษฐกิจ สังคม ละสภำพวดลຌอมทีได ี

1.7 วำงละพัฒนำตำมครงกำรจัดรูปทีไดินพืไอกำรพัฒนำพืๅนทีไ ตลอดจนสนับสนุน
ภำคอกชน฿นกำรด ำนินกำร  พืไอ฿หຌกิดกำรพัฒนำพืๅนทีไอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.8 วำงละจัดท ำผนผัง ครงกำรตำงโ  ละจัดท ำรำยละอียด฿นกำรด ำนินกำร
พัฒนำ ปรับปรุง  ละด ำรงรักษำพืๅนทีไ พืไอ฿หຌกำรด ำนินครงกำรผังมืองป็นเปตำมป้ำหมำยทีไวำง 

1.9 จัดท ำขຌอก ำหนด มำตรกำร นวทำงดຌำนผังมือง พืไอ฿หຌกิดกำรพัฒนำพืๅนทีไ฿น
ทิศทำงทีไหมำะสม  ตลอดจนป้องกันละกຌเขปัญหำตำงโทีไกีไยวกับกำรผังมือง 

1.10 ศึกษำ วิครำะห์ขຌอมูล พืไอจัดท ำคูมือ กณฑ์ มำตรฐำน นวทำง ละงำน
วิชำกำรทำงดຌำนผังมือง 
 
 



 
 

    
1.11 สงสริม สนับสนุน จัดท ำกระบวนกำรมีสวนรวมของประชำชน ตลอดจนภำคสวน

ตำงโ พืไอ฿หຌกิดควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ ละ฿หຌควำมรวมมือ฿นกำรวำงละจัดท ำผังมืองละกำรพัฒนำพืๅนทีไ 
1.12 ติดตำม ตรวจสอบ ละ฿หຌควำมหในดຌำนกำร฿ชຌประยชน์ทีไดิน ละดຌำนอืไนโ     

ทีไกีไยวขຌองกับกำรผังมือง  พืไอ฿หຌป็นเปตำมกฎหมำยผังมืองหรือหลักวิชำกำรผังมือง 
1.13 ก ำกับดูลกำรด ำนินกำรวำงละจัดท ำผังมืองประภทตำง โ ขององค์กร

ปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌกำรวำงผังป็นเปตำมหลักวิชำกำรละมำตรฐำนกำรผังมือง 
1.14 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ      

ทีไกีไยวขຌองกับงำนผังมือง พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
2. ดຌานการวางผน 

 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำนหรือ
ครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 

3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌกิด
ควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ
กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ  
 ฿หຌค ำนะน ำ ชีๅจง ละผยพรขຌอมูล ขำวสำร ละควำมรูຌ฿นระดับบืๅองตຌน กภำคสวน
ตำง โ ทีไกีไยวขຌอง ภำย฿ตຌกฎกณฑ์ ระบียบ ขຌอบังคับ หรือวิธีปฏิบัติทีไชัดจน หรือภำย฿ตຌกำรควบคุมดูลของ
ผูຌบั งคับบัญชำ พืไ อสนับสนุนกำรจัดท ำครงกำร ผนงำน กำรประสำนงำน กำรประมินผล ละ 
กำรประชำสัมพันธ์ผยพรกำรด ำนินงำนตำง โ ทีไกีไยวกับผังมือง  
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ 
1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 

กำรจัดกำรผังมือง  ผังมือง วิศวกรรมยธำ วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์  
สถำปัตยกรรม สถำปัตยกรรมผังมือง หรือสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
กำรจัดกำรผังมือง  ผังมือง วิศวกรรมยธำ วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม ศิลปกรรม วิจิตรศิลป์  
สถำปัตยกรรม สถำปัตยกรรมผังมือง หรือสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็น
คุณสมบัติ ฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน  ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงกำรจัดกำรผังมือง  ผังมือง วิศวกรรมยธำ วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม ศิลปกรรม วิจิตร
ศิลป์  สถำปัตยกรรม สถำปัตยกรรมผังมือง หรือสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็น
คุณสมบัติ ฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

 

 



 
 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 1 
1.10 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 1 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 

 



 
 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ผังมือง  
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักผังมือง  
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรดຌำนผังมือง ปฏิบัติงำน
ทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำร ดຌำนผังมือง ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำน
อืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ควบคุม ติดตำมละดูลกำรรวบรวม วิครำะห์ ละบูรณำกำรขຌอมูล พืไอกำรวำง

ละจัดท ำผังมืองประภทตำงโ ตำมขัๅนตอนของกฎหมำย  
1.2 ศึกษำ จัดกำร ประมวลผล วิครำะห์ขຌอมูลชิงพืๅนทีไ  ดຌวยระบบทคนลยี

สำรสนทศ  พืไอประยุกต์฿ชຌกับงำนผังมืองประภทตำงโ  
1.3 ควบคุม ติดตำมละดูลกำรคຌนควຌำ พิจำรณำตรวจสอบ รับรองบบ พืไอป็น

นวทำง฿นกำรออกบบผังมือง฿หຌป็นเปตำมควำมหมำะสมกับสภำพกำรณ์ละวัตถุประสงค์กีไยวกับกำรวำง
ผังมือง  

1.4 ก ำหนดมำตรกำร฿นกำรป้องกันปัญหำทำงผังมือง หรือด ำนินกำรกຌปัญหำผัง
มืองหรือกำรสงวนพืๅนทีไหรือรักษำวัตถุสถำน พืไอ฿หຌกำรจัดผังมืองป็นเปอยำงถูกตຌอง หมำะสมละกิด
ประยชน์สูงสุด 

1.5 ควบคุม ติดตำมละดูลกำรตรวจสอบละดูลทีไสำธำรณะ รวมถึงกำรกันนว
ขตทีไสำธำรณะ พืไอป้องกันกำรบุกรุกทีไดินสำธำรณะ  

1.6 ควบคุม ติดตำมละดูลกำรวำงละจัดท ำผังมืองประภทตำงโ ก ำหนดนยบำย
กำรพัฒนำพืๅนทีไ ระบบมืองละกำรตัๅงถิไนฐำน ผนผังกำร฿ชຌประยชน์ทีไดิน นวทำงกำรพัฒนำครงสรຌำง
พืๅนฐำนละบริกำรสังคม  ตลอดจนผนผังอืไนโ ตำมทีไก ำหนด฿นกำรวำงผังมือง   พืไอ฿หຌกำรพัฒนำพืๅนทีไ  
มืองละชนบทป็นเปอยำงสมดุล  มีกำร฿ชຌประยชน์ทีไดินทีไมีประสิทธิภำพ  สงสริมศรษฐกิจ สัง คม ละ
สภำพวดลຌอมทีได ี

1.7 วำงละพัฒนำตำมครงกำรจัดรูปทีไดินพืไอกำรพัฒนำพืๅนทีไ ตลอดจนสนับสนุน
ภำคอกชน฿นกำรด ำนินกำร  พืไอ฿หຌกิดกำรพัฒนำพืๅนทีไอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.8 วำงละจัดท ำผนผัง ครงกำรตำงโ  ละจัดท ำรำยละอียด฿นกำรด ำนินกำร
พัฒนำ ปรับปรุง  ละด ำรงรักษำพืๅนทีไ พืไอ฿หຌกำรด ำนินครงกำรผังมืองป็นเปตำมป้ำหมำยทีไวำงเวຌ  
 
 
 



 
 

 

1.9 จัดท ำขຌอก ำหนด มำตรกำร นวทำงดຌำนผังมือง พืไอ฿หຌกิดกำรพัฒนำพืๅนทีไ฿น
ทิศทำงทีไหมำะสม  ตลอดจนป้องกันละกຌเขปัญหำตำงโ ทีไกีไยวกับกำรผังมือง 

1.10 ศึกษำ วิครำะห์ขຌอมูล ละจัดท ำคูมือ กณฑ์ มำตรฐำน นวทำง ละงำน
วิชำกำรทำงดຌำนผังมือง    พืไอพัฒนำมำตรฐำนดຌำนกำรผังมือง 

1.11 สงสริม สนับสนุน จัดท ำกระบวนกำรมีสวนรวมของประชำชน ตลอดจนภำคสวน
ตำงโ พืไอ฿หຌกิดควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ ละ฿หຌควำมรวมมือ฿นกำรวำงละจัดท ำผังมืองละกำรพัฒนำพืๅนทีไ  

1.12 ติดตำม ตรวจสอบ ละ฿หຌควำมหในดຌำนกำร฿ชຌประยชน์ทีไดิน ละดຌำนอืไนโ      
ทีไกีไยวขຌองกับกำรผังมือง  พืไอ฿หຌป็นเปตำมกฎหมำยผังมืองหรือหลักวิชำกำรผังมือง 

1.13 ก ำกับดูลกำรด ำนินกำรวำงละจัดท ำผังมืองประภทตำง โ ขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌกำรวำงผังป็นเปตำมหลักวิชำกำรละมำตรฐำนกำรผังมือง 

1.14 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌ
กำรด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

1.15 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ      
ทีไกีไยวขຌองกับงำนผังมือง พืไอมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน 

วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำน
ระดับส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 

3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำบืๅองตຌน
กสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำนทีไ
กีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 

4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ชีๅจง ละผยพรขຌอมูล ขำวสำร ละควำมรูຌ฿นระดับทีไมีควำม
ยุงยำก กภำคสวนตำง โ ทีไกีไยวขຌอง ภำย฿ตຌกฎกณฑ์ ระบียบ ขຌอบังคับ  หรือวิธีปฏิบัติทีไชัดจน หรือภำย฿ตຌกำร
ควบคุมดูลของผูຌบังคับบัญชำ พืไอสนับสนุนกำรจัดท ำครงกำร ผนงำน กำรประสำนงำน กำรประมินผล    
ละกำรประชำสัมพันธ์ผยพรกำรด ำนินงำนตำง โ ทีไกีไยวกับผังมือง  

4.2 ฿หຌค ำปรึกษำ ตอบปัญหำ ดຌำนวิชำกำรผังมืองละกำรปฏิบัติ฿หຌป็นเปตำม
กฎหมำยผังมือง  พืไอสงสริม฿หຌประชำชนทัไวเปละหนวยงำนทีไกีไยวขຌองตระหนักถึงควำมส ำคัญของงำนผังมือง 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักผังมือง ระดับปฏิบัติกำร  ละ 
2. ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำนงำนวำงละจัดท ำผังมือง 

หรืองำนอืไนทีไ กีไ ยวขຌองตำมทีไ  ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌ วเมนຌ อยกวำ  ๆ  ปี  ก ำหนดวลำ  
ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักผังมือง ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ โ  ละ ฿หຌลดป็น 
โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักผังมือง ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ ใ หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรวำงผังมือง กำรวำงผนภำคละมือง 
กำรวำงผนชุมชนมืองละสภำพวดลຌอม หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 



 
 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 2 
1.10 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 2 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.8 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.9 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

  



 
 

 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ผังมือง  
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักผังมือง  
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์  ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำร            
ดຌำนผังมือง ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำร ดຌำนผังมือง ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก  

ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 

1.1 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำงรวมถึงควบคุม ละดูลกำรปฏิบัติงำน ละกำร
รับผิดชอบงำน฿นภำพรวมของหนวยงำนทีไกีไยวขຌองกับงำนผังมือง พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนป็นเป
อยำงถูกตຌอง ละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนดอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.2 ก ำกับดูลกำรศึกษำ จัดกำร ประมวลผล วิครำะห์ขຌอมูลชิงพืๅนทีไ  ดຌวยระบบ
ทคนลยีสำรสนทศ  พืไอประยุกต์฿ชຌกับงำนผังมืองประภทตำงโ 

1.3 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ละควบคุมดูลกำรวำงละจัดท ำผังมืองประภท
ตำงโ พืไอ฿หຌกำรด ำนินกำรป็นเปตำมขัๅนตอนของกฎหมำย  

1.4 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ละควบคุมดูลกำรส ำรวจ จัดกำร ประมวลผล 
วิครำะห์ขຌอมูลชิงพืๅนทีไดຌวยระบบทคนลยีสำรสนทศ  พืไอประยุกต์฿ชຌกับงำนผังมืองประภทตำงโ ฿หຌมัประ
สิทธิภำพสูงสุด 

1.5 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ละควบคุมดูลกำรจัดท ำผังมืองประภทตำงโ 
รวมถึงก ำหนดนยบำยกำรพัฒนำพืๅนทีไ ระบบมืองละกำรตัๅงถิไนฐำน ผนผังกำร฿ชຌประยชน์ทีไดิน ผนผัง
ระบบคมนำคมละกำรขนสง ผนผังระบบกิจกำรสำธำรณูปภคสำธำรณูปกำร นวทำงกำรพัฒนำครงสรຌำง
พืๅนฐำนละบริกำรสังคม  ตลอดจนผนผังอืไนโ ตำมทีไก ำหนด฿นกำรวำงผังมือง   พืไอ฿หຌกำรพัฒนำพืๅนทีไ  
มืองละชนบทป็นเปอยำงสมดุล มีกำร฿ชຌประยชน์ทีไดินทีไมีประสิทธิภำพ สงสริมศรษฐกิจ สังคม ละ
สภำพวดลຌอมทีได ี

1.6 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ละควบคุมดูลกำรวำงละพัฒนำตำมครงกำร
จัดรูปทีไดินพืไอกำรพัฒนำพืๅนทีไ  พืไอ฿หຌกิดกำรพัฒนำพืๅนทีไอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.7 ก ำหนดมำตรกำร฿นกำรป้องกันปัญหำทำงผังมือง หรือด ำนินกำรกຌปัญหำผัง
มืองหรือกำรสงวนพืๅนทีไหรือรักษำวัตถุสถำน พืไอ฿หຌกำรจัดผังมืองป็นเปอยำงถูกตຌอง หมำะสมละกิด
ประยชน์สูงสุด 

 



 
 

 

1.8 ควบคุม ติดตำมละดูลกำรตรวจสอบละดูลทีไสำธำรณะ รวมถึงกำรกันนว
ขตทีไสำธำรณะ พืไอป้องกันกำรบุกรุกทีไดินสำธำรณะ  

1.9 ควบคุม ติดตำม ละดูลกำรสงสริม สนับสนุน ละจัดท ำกระบวนกำรมีสวน
รวมของประชำชน ตลอดจนภำคสวนตำงโ พืไอ฿หຌกิดควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ ละ฿หຌควำมรวมมือ฿นกำรวำงละ
จัดท ำผังมืองละกำรพัฒนำพืๅนทีไ  

1.10 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ละควบคุมดูลกำร฿ชຌประยชน์ทีไดิน ละดຌำน
อืไนโ ทีไกีไยวขຌองกับกำรผังมือง  พืไอ฿หຌป็นเปตำมกฎหมำยผังมืองหรือหลักวิชำกำรผังมือง 

1.11 ศึกษำ วิครำะห์ขຌอมูล ละจัดท ำคูมือ กณฑ์ มำตรฐำน นวทำง ละงำน
วิชำกำรทำงดຌำนผังมือง พืไอพัฒนำมำตรฐำนดຌำนกำรผังมือง 

1.12 ฿หຌค ำปรึกษำ ละก ำหนดทำง฿นกำรจัดท ำขຌอก ำหนด มำตรกำร นวทำงดຌำนผัง
มือง พืไอ฿หຌกิดกำรพัฒนำพืๅนทีไ฿นทิศทำงทีไหมำะสม  ตลอดจนป้องกันละกຌเขปัญหำตำงโ ทีไกีไยวกับกำร
ผังมือง 

1.13 ก ำหนดนวทำงกำรศึกษำ วิครำะห์ขຌอมูล ละจัดท ำคูมือ กณฑ์ มำตรฐำน นวทำง 
ละงำนวิชำกำรทำงดຌำนผังมือง พืไอพัฒนำมำตรฐำนดຌำนกำรผังมือง 

1.14 สงสริม สนับสนุน จัดท ำกระบวนกำรมีสวนรวมของประชำชน ตลอดจนภำคสวนตำงโ 
พืไอ฿หຌกิดควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ ละ฿หຌควำมรวมมือ฿นกำรวำงละจัดท ำผังมืองละกำรพัฒนำพืๅนทีไ  

1.15 พัฒนำละปรับปรุงระบบงำนผังมือง พืไอ฿หຌกิดควำมมัไน฿จวำระบบงำนทีไตัๅงเวຌสำมำรถ
สนับสนุนสวนงำนตำงโ เดຌอยำงมีประสิทธิภำพละสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของประชำชน องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนละสภำวกำรณ์ปัจจุบัน  

1.16 สอนงำน ถำยทอดควำมรูຌ หรือถำยทอดฝຄกอบรมกจຌำหนຌำทีไ ฿นระดับรองลงมำ 
ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌละถำยทอดหลักกำรท ำงำนภำย฿นองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน ละสำมำรถน ำเปปรับ฿ชຌ฿นกำรท ำงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 

1.17 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำตำงโ 
ทีไกิดขึๅนกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำน
ป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

1.18 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไกีไยวขຌอง
กับงำนผังมือง พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน 

 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง 
มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 

3.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ
หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงโพืไอป็น
ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
 
 



 
 

 

4. ดຌานการบริการ 

4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ชีๅจง ละผยพรขຌอมูล ขำวสำร ละควำมรูຌ฿นระดับทีไมีควำม
ยุงยำกซับซຌอน กภำคสวนตำง โ ทีไกีไยวขຌองภำย฿ตຌกฎกณฑ์ ระบียบ ขຌอบังคับ หรือวิธีปฏิบัติทีไชัดจน หรือ
ภำย฿ตຌกำรควบคุมดูลของผูຌบังคับบัญชำ พืไอสนับสนุนกำรจัดท ำครงกำร  ผนงำน  กำรประสำนงำน กำร
ประมินผล ละกำรประชำสัมพันธ์ผยพรกำรด ำนินงำนตำง โ ทีไกีไยวกับผังมือง 

4.2 ฿หຌค ำปรึกษำ ตอบปัญหำ ทีไมีควำมยุงยำกซับซຌอน ดຌำนวิชำกำรผังมืองละกำร
ปฏิบัติ฿หຌป็นเปตำมกฎหมำยผังมือง พืไอสงสริม฿หຌประชำชนทัไวเป จຌำหนຌำทีไทัๅง฿นสวนกลำงละสวนภูมิภำค  
ตลอดหนวยงำนทีไกีไยวขຌองตระหนักถึงควำมส ำคัญของงำนผังมือง 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักผังมือง ระดับปฏิบัติกำร ละ 

2. ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำนงำนวำงละจัดท ำผังมือง 
หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี  หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไน
ทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรวำงผังมือง กำรวำงผนภำคละ
มือง กำรวำงผนชุมชนมืองละหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 3 
1.10 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 3 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 3 

 



 
 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.2 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ผังมือง  
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักผังมือง  
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรดຌำนผังมือง ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ
 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำร ซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรดຌำนผังมือง ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 

1.1 ศึกษำ คຌนควຌำ วิจัย พัฒนำ ก ำหนดนวทำง พัฒนำองค์ควำมรูຌ ตลอดจนทคนิค
ดຌำนกำรวิครำะห์ละบูรณำกำรขຌอมูล พืไอกำรวำงละจัดท ำผังมืองประภทตำงโ 

1.2 ก ำหนดนยบำย นวทำงกำร พัฒนำกระบวนกำรวำงละจัดท ำผังมืองประภท
ตำงโ ก ำหนดนยบำยกำรพัฒนำพืๅนทีไ  ระบบมืองละกำรตัๅงถิไนฐำน ผนผังกำร฿ชຌประยชน์ทีไดิน            
นวทำงกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนละบริกำรสังคม  ตลอดจนผนผังอืไนโ ตำมทีไก ำหนด฿นกำรวำงผังมือง   
พืไอ฿หຌกำรพัฒนำพืๅนทีไ  มืองละชนบทป็นเปอยำงสมดุล  มีกำร฿ชຌประยชน์ทีไดินทีไมีประสิทธิภำพ  สงสริม
ศรษฐกิจ สังคม ละสภำพวดลຌอมทีไดี 

1.3 ก ำหนดนยบำยละนวทำงกำรวำงละพัฒนำตำมครงกำรจัดรูปทีไดินพืไอกำรพัฒนำ
พืๅนทีไ ตลอดจนสนับสนุนภำคอกชน฿นกำรด ำนินกำร  พืไอ฿หຌกิดกำรพัฒนำพืๅนทีไอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.4 ก ำหนดนยบำยละนวทำงกำรวำงละจัดท ำผนผัง ครงกำรตำงโ  ละจัดท ำ
รำยละอียด฿นกำรด ำนินกำรพัฒนำ ปรับปรุง  ละด ำรงรักษำพืๅนทีไ  พืไอ฿หຌกำรด ำนินครงกำรผังมืองป็นเป
ตำมป้ำหมำยทีไวำงเวຌ 

1.5 ก ำหนดนยบำยละนวทำงกำรจัดท ำขຌอก ำหนด มำตรกำร นวทำงดຌำนผังมือง 
พืไอ฿หຌกิดกำรพัฒนำพืๅนทีไ฿นทิศทำงทีไหมำะสม  ตลอดจนป้องกันละกຌเขปัญหำตำงโ ทีไกีไยวกับกำรผังมือง 

1.6 วิจัยหรือจัดท ำผลงำนดຌำนวิชำกำรผังมือง พืไอ฿หຌนวัตกรรมทีไเดຌรับกำรยอมรับ฿น
ระดับประทศหรือระดับนำนำชำติ 

1.7 ประยุกต์฿ชຌนวทำงปฏิบัติทีไเดຌรับกำรยอมรับ฿นระดับสำกล (Best Practices) ฿น
กำรก ำหนดกลเก กระบวนกำร หรือมำตรกำรกำรปฏิบัติงำนผังมือง พืไอมำปรับ฿ชຌ฿นกำรพัฒนำงำนตำม
ภำรกิจขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไรับผิดชอบ 

1.8 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ฿นกำรจัดท ำคูมือ กณฑ์ มำตรฐำน นวทำง  ตลอดจน
พัฒนำองค์ควำมรูຌละสรຌำงนวัตกรรมดຌำนกำรผังมือง  พืไอพัฒนำมำตรฐำนกำรวำงละจัดท ำผังมือง 
 



 
 

 

2. ดຌานการวางผน 

2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน 
ครงกำร฿นระดับกลยุทธ์ของสวนรำชกำร มอบหมำยงำนกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนติดตำม ประมินผล 
พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 สรຌำงสรรค์ละบริหำรครงกำรทำงวิชำกำรทีไมีควำมซับซຌอนละสงผลกระทบตอกำรวำง
นยบำยผังมือง฿นระดับทຌองถิไนขนำด฿หญ พืไอ฿หຌเดຌองค์ควำมรูຌทีไทันสมัยละ นำชืไอถือเปก ำหนดนยบำย มำตรกำร 
ขຌอบังคับ มำตรฐำนหรือนวทำงตำงโ ทีไมีคุณภำพละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.3 ท ำหนຌำทีไป็นตัวทนขององค์กร฿นกำรประชุม จรจำละกำรสัมมนำตำงโ ทีไจัด
ขึๅน฿นระดับประทศละระหวำงประทศพืไอลกปลีไยนควำมรูຌควำมคิดหในรวมกัน  

3. ดຌานการประสานงาน 

3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโกับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี
บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับกอง หรือส ำนักรวมทัๅงทีไประชุมทัๅง
฿นละตำงประทศ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

3.3 ท ำหนຌำทีไป็นตัวทนขององค์กร฿นกำรประชุม จรจำละกำรสัมมนำตำงโ ทีไจัด
ขึๅน฿นระดับประทศละระหวำงประทศพืไอลกปลีไยนควำมรูຌควำมคิดหในรวมกัน  

4. ดຌานการบริการ 

4.1 อ ำนวยกำรถำยทอดควำมรูຌ ฿หຌค ำนะน ำ ชีๅจง ละผยพรขຌอมูล ขำวสำร      
ละควำมรูຌ฿นระดับทีไมีควำมยุงยำกซับซຌอนมำกกภำคสวนตำง โ ทีไกีไยวขຌอง พืไอสนับสนุนกำรจัดท ำครงกำร  
ผนงำน กำรประสำนงำน กำรประมินผล ละกำรประชำสัมพันธ์ผยพรกำรด ำนินงำนตำง โ ทีไกีไยวกับ     
ผังมือง 

4.2 ฿หຌค ำปรึกษำ ตอบปัญหำ ทีไมีควำมยุงยำกซับซຌอนมำก ดຌำนวิชำกำรผังมืองละ  
กำรปฏิบัติ฿หຌป็นเปตำมกฎหมำยผังมือง พืไอสงสริม฿หຌประชำชนทัไวเปละหนวยงำนทีไกีไยวขຌองตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของงำนผังมือง 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักผังมือง ระดับปฏิบัติกำร ละ 

2. คยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ  ละปฏิบัติงำนงำนวำงละ
จัดท ำผังมือง หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี หรือด ำรง
ต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรวำงผังมือง    
กำรวำงผนภำคละมือง กำรวำงผนชุมชนมืองละหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดบั 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 3 
1.10 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 3 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 4 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3  
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 4 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.2 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 4 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 4 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     วิศวกรรมครืไองกล 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

 สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงวิศวกรรมครืไองกล ซึไงมีลักษณะงำนทีไ
ปฏิบัติกีไยวกับกำรออกบบละค ำนวณดຌำนวิศวกรรมครืไองกล กำรควบคุมละอ ำนวยกำรสรຌำง฿นสำขำ
วิศวกรรมครืไองกล กำรคຌนควຌำ วิครำะห์วิจัย ทดสอบ หำขຌอมูลละสถิติตำง โ พืไอป็นหลักกณฑ์
ประกอบกำรตรวจสอบวินิจฉัยงำนวิศวกรรมครืไองกล กำรวำงครงสรຌำงหรือประกอบสิไง฿ด โ ฿นสำขำ
วิศวกรรมครืไองกล กำรอ ำนวยกำรติดตัๅงครืไองจักรละอุปกรณ์ตำง โ  ฿นดຌ ำนวิศวกรรมครืไองกล กำร฿หຌ
ค ำปรึกษำนะน ำหรือตรวจสอบทีไกีไยวกับงำน฿นสำขำวิศวกรรมครืไองกล ซึไงงำนดังกลำวขຌำงตຌนนีๅตຌองมี
ลักษณะ ขนำด หรืออยู฿นประภทตำมทีไก ำหนดเวຌส ำหรับผูຌประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมกฎหมำยวำ
ดຌวยวิชำชีพวิศวกรรม ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง  

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   วิศวกรรมครืไองกล   ระดับปฏิบัติกำร 
   วิศวกรรมครืไองกล   ระดับช ำนำญกำร 
   วิศวกรรมครืไองกล   ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   วิศวกรรมครืไองกล   ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิศวกรรมครืไองกล 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   วิศวกรครืไองกล 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับวิศวกรรมครืไองกล ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย    

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 วำงครงกำร ออกบบ ค ำนวณ ควบคุมกำรสรຌำงหรือกำรผลิต อ ำนวยกำร฿ชຌ 

ก ำหนดมำตรฐำน ประมินรำคำ ติดตัๅง ทดลอง ทดสอบ หรือซอมบ ำรุง กีไยวกับงำนวิศวกรรมครืไองกล พืไอ฿หຌ
ป็นเปตำมหลักกณฑ์ทีไก ำหนด 

1.2 ศึกษำ วิจัย พัฒนำ ละปรับปรุงงำนวิศวกรรมครืไองกล พืไอ฿หຌงำนมีคุณภำพละ 
มีมำตรฐำนทีได ี

1.3 รวบรวมขຌอมูล วิครำะห์  สนอปรับปรุงงำน ละสรุปขຌอมูล กีไยวกับงำน
วิศวกรรมครืไองกล พืไอ฿หຌงำนมีคุณภำพละประสิทธิภำพทีไดี 

1.4 จัดท ำ  หรือรวมจัดท ำขຌอก ำหนดละรำยละอียดคุณ ลักษณ ะฉพำะ 
ิSpecifications) กีไยวกับงำนวิศวกรรมครืไองกล พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภำพสูงสุด฿นกำร฿ชຌงำน 

1.5 ซอมซม ละบ ำรุงรักษำครืไองมือ อุปกรณ์ ละครืไองจักรกลตำงโ ฿หຌมีควำม
พรຌอมสมบูรณ์฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอป็นกำรยืดอำยุกำร฿ชຌงำน ละ฿หຌสำมำรถ฿ชຌประยชน์จำกครืไองมือ 
อุปกรณ์ ละครืไองจักรกลเดຌอยำงตใมทีไ 

1.6 ควบคุม ละดูลกำรปฏิบัติงำนของครืไองจักรกล฿นตละครงกำรทีไรับผิดชอบ 
พืไอ฿หຌน฿จวำกำรปฏิบัติงำนของครืไองจักรกลป็นเปอยำงถูกตຌอง หมำะสม ละตรงตำมมำตรฐำนทีไก ำหนด
เวຌ 

1.7 ควบคุม  ละดู ลกำรสรຌ ำง กำรผลิ ต  ละกำรด ำ นิ นกำรต ำงโ  ดຌ ำน
วิศวกรรมครืไองกล พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำงถูกตຌองตำมหลักวิชำกำรวิศวกรรมครืไองกล 

1.8 ส ำรวจ วิครำะห์ ละค ำนวณกำรปฏิบัติงำนตำงโ ทำงดຌำนวิศวกรรมครืไองกล 
พืไอ฿หຌสำมำรถก ำหนดคุณลักษณะของครืไองมือ อุปกรณ์ ละครืไองจักรกลตำงโ ทีไถูกตຌอง ตรงมำตรฐำน ละ
หมำะสมกับตละงำน 

1.9 ศึกษำ วิครำะห์ ละออกบบครืไองจักรกล พืไอสงสริมละพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนของครืไองจักรกล฿หຌกิดประยชน์อยำงสูงสุด฿นกำรปฏิบัติงำน 

1.10 คิดคຌน ออกบบ ละพัฒนำระบบติดตัๅง ระบบซอมบ ำรุง ละระบบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนวิศวกรรมครืไองกล พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมครืไองกลมีมำตรฐำน ประสิทธิภำพ 
ละถูกตຌองตำมหลักวิชำกำร  
 



 
1.11 จัดท ำขຌอก ำหนด รำยละอียด ละคุณลักษณะฉพำะของครืไองมือ อุปกรณ์ 

ยำนพำหนะ ละครืไองจักรกลตำงโ ทีไ฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌเดຌครืไองมือ อุปกรณ์ ยำนพำหนะ ละ
ครืไองจักรกลตำงโ ทีไมีคุณภำพ มำตรฐำน ละถูกตຌองหมำะสมกับกำร฿ชຌงำนอยำงสูงสุด 

1.12 จัดท ำขຌอมูล อกสำร ละสรุปรำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนวิศวกรรมครืไองกล 
รวมทัๅงฐำนขຌอมูลดຌำนวิศวกรรมครืไองกล พืไอป็นขຌอมูลทีไป็นประยชน์฿นกำรปรับปรุง ละพัฒนำงำนดຌำน
วิศวกรรมครืไองกล฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน  

1.13 ด ำนินกำร ละจัดท ำครงกำร ละกิจกรรมดຌำนวิศวกรรมครืไองกลตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย พืไอสงสริมละสนุนกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมครืไองกล฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน ละกิด
ประยชน์กประชำชน ชุมชน ละสังคม 

1.14 ฿หຌ ค วำม รูຌ ดຌ ำน งำน ครืไ อ งจั ก ร  ค รืไ อ งจั ก รกล  ย ำน พำห นะ ละดຌ ำน
วิศวกรรมครืไองกลกบุคลำกร ประชำชน ละหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌมีควำมรูຌละควำมขຌำ฿จทีไ
ถูกตຌอง ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน 

1.15 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนวิศวกรรมครืไองกล พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน 
วำงผนกำรท ำงำนดຌำนวิศวกรรมครืไองกลตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือรวมด ำนินกำร

วำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำน ครงกำร หรือกิจกรรมตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนดຌำน
วิศวกรรมครืไองกลป็นเปตำมป้ำหมำย ละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนดเวຌ 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
3.3 ประสำนงำนดຌำนวิศวกรรมครืไองกลกับหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอสนับสนุน

กำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมครืไองกล฿หຌมีควำมสะดวก รียบรຌอย ละรำบรืไน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจง กีไยวกับงำนวิศวกรรมครืไองกล฿นระดับ

บืๅองตຌนกหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำง โ  
ทีไป็นประยชน์ 

4.2 จัดกใบขຌอมูลบืๅองตຌน  ท ำสถิติ  ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบ
สำรสนทศ ทีไกีไยวกับงำนวิศวกรรมครืไองกล พืไอประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ 
มำตรกำรตำง โ 
 
 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง  
วิศวกรรมครืไองกล ละเดຌรับ฿บอนุญำตป็นผูຌประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมทีไกฎหมำยก ำหนด หรือ฿น
สำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง  
วิศวกรรมครืไองกล ละเดຌรับ฿บอนุญำตป็นผูຌประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมทีไกฎหมำยก ำหนด หรือ฿น
สำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง  
วิศวกรรมครืไองกล ละเดຌรับ฿บอนุญำตป็นผูຌประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมทีไกฎหมำยก ำหนด หรือ฿น
สำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 1 
1.10 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดบั 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 1 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 1 

 
 
 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิศวกรรมครืไองกล 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   วิศวกรครืไองกล 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรวิศวกรรมครืไองกล 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรวิศวกรรมครืไองกล ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ปฏิบัติ ตรวจสอบ หรือทดสอบงำนวำงครงกำร ออกบบละค ำนวณ ควบคุม

กำรสรຌำงหรือกำรผลิต อ ำนวยกำร฿ชຌ ก ำหนดมำตรฐำน ประมินรำคำ ติดตัๅง ทดลอง ทดสอบ  หรือซอมบ ำรุง 
กีไยวกับงำนวิศวกรรมครืไองกล พืไอ฿หຌงำนมีคุณภำพละประสิทธิภำพทีไดี 

1.2 ออกบบ ละวิจัยคิดคຌนกำรพัฒนำงำนวิศวกรรมครืไองกล  พืไอสงสริมละ
พัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำน฿หຌกิดประยชน์สูงสุด      

1.3 ควบคุมประมิน ละสรุปขຌอมูลกีไยวกับงำนวิศวกรรมครืไองกล พืไอประกอบกำร
วำงผน นยบำย นวทำง หลักกณฑ์ หรือมำตรกำร ฿นกำรพัฒนำละปรับปรุงงำนวิศวกรรมครืไองกล 

1.4 จัดท ำ  ละตรวจสอบขຌอก ำหนดละรำยละอียดคุณ ลั กษณ ะฉพำะ 
ิspecifications) กีไยวกับงำนวิศวกรรมครืไองกล พืไอประยชน์สูงสุด฿นกำร฿ชຌงำนของหนวยงำน 

1.5 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนวิศวกรรมครืไองกล พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  

1.6 ควบคุม ละดูลกำรซอมซม ละกำรบ ำรุงรักษำครืไองมือ อุปกรณ์ ละ
ครืไองจักรกลตำงโ ฿หຌมีควำมพรຌอมสมบูรณ์฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอป็นกำรยืดอำยุกำร฿ชຌงำน ละ฿หຌสำมำรถ฿ชຌ
ประยชน์จำกครืไองมือ อุปกรณ์ ละครืไองจักรกลเดຌอยำงตใมทีไ 

1.7 ควบคุม ติดตำม ละดูลกำรปฏิบัติงำนของครืไองจักรกล฿นตละครงกำรทีไ
รับผิดชอบ พืไอ฿หຌน฿จวำกำรปฏิบัติงำนของครืไองจักรกลป็นเปอยำงถูกตຌอง หมำะสม ละตรงตำม
มำตรฐำนทีไก ำหนดเวຌ 

1.8 ควบคุม ติดตำม ละดูลกำรสรຌำง กำรผลิต ละกำรด ำนินกำรตำงโ ดຌำน
วิศวกรรมครืไองกล พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำงถูกตຌองตำมหลักวิชำกำรวิศวกรรมครืไองกล 

1.9 ควบคุม ละดูลกำรส ำรวจ กำรวิครำะห์ ละกำรค ำนวณกำรปฏิบัติงำนตำงโ 
ทำงดຌำนวิศวกรรมครืไองกล พืไอ฿หຌสำมำรถก ำหนดคุณลักษณะของครืไองมือ อุปกรณ์ ละครืไองจักรกลตำงโ 
ทีไถูกตຌอง ตรงมำตรฐำน ละหมำะสมกับตละงำน 



 
1.10 ควบคุม ละดูลกำรศึกษำ กำรวิครำะห์ ละกำรออกบบครืไองจักรกล พืไอ

สงสริมละพัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำนของครืไองจักรกล฿หຌกิดประยชน์อยำงสูงสุด฿นกำรปฏิบัติงำน 
1.11 ควบคุม ละดูลกำรคิดคຌน กำรออกบบ ละกำรพัฒนำระบบติดตัๅง ระบบซอม

บ ำรุง ละระบบตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนวิศวกรรมครืไองกล พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมครืไองกลมี
มำตรฐำน ประสิทธิภำพ ละถูกตຌองตำมหลักวิชำกำร  

1.12 ควบคุม ละดูลกำรจัดท ำขຌอก ำหนด รำยละอียด ละคุณลักษณะฉพำะของ
ครืไองมือ อุปกรณ์ ยำนพำหนะ ละครืไองจักรกลตำงโ ทีไ฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌเดຌครืไองมือ อุปกรณ์ 
ยำนพำหนะ ละครืไองจักรกลตำงโ ทีไมีคุณภำพ มำตรฐำน ละถูกตຌองหมำะสมกับกำร฿ชຌงำนอยำงสูงสุด 

1.13 ควบคุม ละดูลกำรจัดท ำขຌอมูล อกสำร ละสรุปรำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำน
วิศวกรรมครืไองกล รวมทัๅงฐำนขຌอมูลดຌำนวิศวกรรมครืไองกล พืไอป็นขຌอมูลทีไป็นประยชน์฿นกำรปรับปรุง 
ละพัฒนำงำนดຌำนวิศวกรรมครืไองกล฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน  

1.14 ควบคุม ละดูลกำรด ำนินกำร ละกำรจัดท ำครงกำร ละกิจกรรมดຌำน
วิศวกรรมครืไองกลตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสงสริมละสนุนกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมครืไองกล฿หຌมี
ประสิทธิภำพมำกขึๅน ละกิดประยชน์กประชำชน ชุมชน ละสังคม 

1.15 ฿หຌ ค วำม รูຌ ดຌ ำน งำน ครืไ อ งจั ก ร  ค รืไ อ งจั ก รกล  ย ำน พำห นะ ละดຌ ำน
วิศวกรรมครืไองกลกบุคลำกร ประชำชน ละหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌมีควำมรูຌละควำมขຌำ฿จทีไ
ถูกตຌอง ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน 

1.16 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด   

2. ดຌานการวางผน 
วำงผนงำนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำน ครงกำร ละกิจกรรม

ตำงโ ดຌำนวิศวกรรมครืไองกลของหนวยงำน ละกຌเขปัญหำตำงโ ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำน
ดຌำนวิศวกรรมครืไองกลป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนงำนดຌำนวิศวกรรมครืไองกลกับหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอสนับสนุน

กำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมครืไองกล฿หຌมีควำมสะดวก รียบรຌอย ละรำบรืไน 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำดຌำนวิศวกรรมครืไองกลกสมำชิก฿นทีมงำน บุคคล 

หรือหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
4. ดຌานการบริการ 

4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจง ฿นรืไองกีไยวกับงำนวิศวกรรมครืไองกล฿น
ระดับทีไซับซຌอน หรืออ ำนวยกำรถำยทอดฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌกหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือ
ประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูล ควำมรูຌตำง โ ละน ำเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

4.2 จัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไกีไยวกับงำนวิศวกรรมครืไองกล  พืไอ฿หຌ
สอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน ละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน 
หลักกณฑ์ มำตรกำรตำง โ 

4.3 จัดกใบขຌอมูล ท ำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไ
กีไยวกับงำนวิศวกรรมครืไองกล พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน ละ฿ชຌประกอบกำร
พิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ ละมำตรกำรตำงโ 
 



 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงวิศวกรครืไองกล ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำนวิศวกรรมครืไองกล หรือ

งำนอืไนทีไ กีไยวขຌองตำมทีไ  ก.จ. ก.ท . หรือ ก .อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ  ๆ  ปี  ก ำหนดวลำ  
ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงวิศวกรครืไองกล ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ โ ละ 
฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงวิศวกรครืไองกล ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ ใ หรือด ำรง
ต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิศวกรรมครืไองกล 
หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 2  
1.10 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 2 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิศวกรรมครืไองกล 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   วิศวกรครืไองกล 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์  ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำร
วิศวกรรมครืไองกล ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  
หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรวิศวกรรมครืไองกล ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ       
ทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 อ ำนวยกำร ควบคุมงำนวำงครงกำร ออกบบละค ำนวณ กำรสรຌำงหรือกำร

ผลิต อ ำนวยกำร฿ชຌ ก ำหนดมำตรฐำน ประมินรำคำ ติดตัๅง ทดลอง ทดสอบ  หรือซอมบ ำรุง กีไยวกับงำน
วิศวกรรมครืไองกล฿นระดับทีไยุงยำก พืไอ฿หຌงำนมีคุณภำพละประสิทธิภำพทีไดี 

1.2 ก ำกับดูลกำรออกบบ วิจัย ละพัฒนำงำนวิศวกรรมครืไองกล พืไอสงสริมละ
พัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำน฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

1.3 สนอนะนวทำงกีไยวกับงำนวิศวกรรมครืไองกล  พืไอประกอบกำรวำงผน
นยบำย นวทำง หลักกณฑ์ หรือมำตรกำร ฿นกำรพัฒนำละปรับปรุงงำนวิศวกรรมครืไองกล 

1.4 ก ำกั บ ดู ลกำรจั ดท ำขຌ อก ำหนดละรำยละ อี ยดคุณ ลั กษ ณ ะฉพำะ 
ิspecifications) กีไยวกับงำนวิศวกรรมครืไองกล พืไอประยชน์สูงสุด฿นกำร฿ชຌงำนของหนวยงำน 

1.5 วำงผน ติดตำม ละประมินผลกำรซอมซม ละกำรบ ำรุงรักษำครืไองมือ 
อุปกรณ์ ละครืไองจักรกลตำงโ ฿หຌมีควำมพรຌอมสมบูรณ์฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอป็นกำรยืดอำยุกำร฿ชຌงำน ละ
฿หຌสำมำรถ฿ชຌประยชน์จำกครืไองมือ อุปกรณ์ ละครืไองจักรกลเดຌอยำงตใมทีไ 

1.6 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรปฏิบัติงำนของครืไองจักรกล฿นต
ละครงกำรทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌน฿จวำกำรปฏิบัติงำนของครืไองจักรกลป็นเปอยำงถูกตຌอง หมำะสม ละตรง
ตำมมำตรฐำนทีไก ำหนดเวຌ 

1.7 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรสรຌำง กำรผลิต ละกำร
ด ำนินกำรตำงโ ดຌำนวิศวกรรมครืไองกล พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำงถูกตຌองตำมหลักวิชำกำร
วิศวกรรมครืไองกล 

1.8 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรส ำรวจ กำรวิครำะห์ ละกำร
ค ำนวณกำรปฏิบัติงำนตำงโ ทำงดຌำนวิศวกรรมครืไองกล พืไอ฿หຌสำมำรถก ำหนดคุณลักษณะของครืไองมือ 
อุปกรณ์ ละครืไองจักรกลตำงโ ทีไถูกตຌอง ตรงมำตรฐำน ละหมำะสมกับตละงำน 



 
1.9 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรศึกษำ กำรวิ ครำะห์ ละกำร

ออกบบครืไองจักรกล พืไอสงสริมละพัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำนของครืไองจักรกล฿หຌกิดประยชน์อยำง
สูงสุด฿นกำรปฏิบัติงำน 

1.10 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรคิดคຌน กำรออกบบ ละกำร
พัฒนำระบบติดตัๅง ระบบซอมบ ำรุง ละระบบตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนวิ ศวกรรมครืไองกล พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมครืไองกลมีมำตรฐำน ประสิทธิภำพ ละถูกตຌองตำมหลักวิชำกำร  

1.11 รวมวำงนวทำง ละก ำหนดขຌอก ำหนด รำยละอียด ละคุณลักษณะฉพำะของ
ครืไองมือ อุปกรณ์ ยำนพำหนะ ละครืไองจักรกลตำงโ ทีไ฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌเดຌครืไ องมือ อุปกรณ์ 
ยำนพำหนะ ละครืไองจักรกลตำงโ ทีไมีคุณภำพ มำตรฐำน ละถูกตຌองหมำะสมกับกำร฿ชຌงำนอยำงสูงสุด 

1.12 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรจัดท ำขຌอมูล อกสำร ละสรุป
รำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนวิศวกรรมครืไองกล รวมทัๅงฐำนขຌอมูลดຌำนวิศวกรรมครืไองกล พืไ อป็นขຌอมูลทีไ
ป็นประยชน์฿นกำรปรับปรุง ละพัฒนำงำนดຌำนวิศวกรรมครืไองกล฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน  

1.13 บริหำรจัดกำรครงกำร ละกิจกรรมดຌำนวิศวกรรมครืไองกลตำมทีไ เดຌรับ
มอบหมำย พืไอสงสริมละสนับสนุนกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมครืไองกล฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน ละกิด
ประยชน์กประชำชน ชุมชน ละสังคม 

1.14 ฿หຌ ค วำม รูຌ ดຌ ำน งำน ครืไ อ งจั ก ร  ค รืไ อ งจั ก รกล  ย ำน พำห นะ ละดຌ ำน
วิศวกรรมครืไองกลกบุคลำกร ประชำชน ละหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌมีควำมรูຌละควำมขຌำ฿จทีไ
ถูกตຌอง ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน 

1.15 พัฒนำละปรับปรุงระบบงำนดຌำนวิศวกรรมครืไองกลทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดควำม
มัไน฿จวำระบบงำนทีไตัๅงเวຌสำมำรถสนับสนุนสวนงำนตำงโ เดຌอยำงมีประสิทธิภำพละสอดคลຌองกับควำม
ตຌองกำรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละสภำวกำรณ์ปัจจุบัน 

1.16 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด  

1.17 สอนงำน ถำยทอดควำมรูຌ หรือถำยทอดฝຄกอบรมกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ 
ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌละถำยทอดหลักกำรท ำงำนภำย฿นหนวยงำน 
ละสำมำรถน ำเปปรับ฿ชຌ฿นกำรท ำงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 

1.18 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนวิศวกรรมครืไองกล พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน  
วำงระบบละผนกำรปฏิบัติงำนดຌำนวิศวกรรมครืไองกลของหนวยงำน รวมทัๅง

ประมินผลละกຌเขปัญหำขຌอขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 
 
 
 
 
 



 

3.  ดຌานการประสานงาน 
3.1 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงพืไอป็น

ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
3.2 ประสำนงำนดຌำนวิศวกรรมครืไองกลกับหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอสนับสนุน

กำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมครืไองกล฿หຌมีควำมสะดวก รียบรຌอย ละรำบรืไน 
3.3 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำดຌำนวิศวกรรมครืไองกลกสมำชิก฿นทีมงำน บุคคล 

หรือหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4.   ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจง ฿นรืไองกีไยวกับงำนวิศวกรรมครืไองกล฿น

ระดับทีไยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถำยทอดฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌก  หนวยงำนรำชกำร อกชน หรือ
ประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูล ควำมรูຌตำง โ ละน ำเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

4.2 ก ำกั บ ดู ลกำรจั ดท ำฐำนขຌ อมู ลห รื อระบบสำรสน ทศทีไ กีไ ย ว กั บ งำน
วิศวกรรมครืไองกล พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน ละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนด
นยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำง โ 

4.3 จัดท ำอกสำรวิชำกำร ต ำรำ ละคูมือทำงวิศวกรรมครืไองกล พืไอประกอบกำร
รียนกำรสอน ละกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทีไกีไยวขຌอง 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงวิศวกรครืไองกล ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำนวิศวกรรมครืไองกล 

หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำง
อืไนทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนวิศวกรรมครืไองกล หรืองำนอืไนทีไ
กีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนด แ ปี 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 3 
1.10 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 3 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.8 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.9 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.2 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 3 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิศวกรรมครืไองกล 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   วิศวกรครืไองกล 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรวิศวกรรมครืไองกล ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ
฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  
หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำร ซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำร วิศวกรรมครืไองกล ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ
฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ควบคุม ก ำกับดูล หรือก ำหนดนวทำงงำนวำงครงกำร ออกบบละค ำนวณ กำร

สรຌำงหรือกำรผลิต อ ำนวยกำร฿ชຌ ก ำหนดมำตรฐำน ประมินรำคำ ติดตัๅง ทดลอง ทดสอบ หรือซอมบ ำรุง กีไยวกับงำน
วิศวกรรมครืไองกล฿นระดับทีไยุงยำกมำก พืไอ฿หຌงำนมีคุณภำพละประสิทธิภำพทีไดี 

1.2 วำงนวทำงกำรออกบบ วิจัย ละพัฒนำงำนวิศวกรรมครืไองกล  พืไอสงสริม
ละพัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำน฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

1.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำนทำงวิศวกรรมครืไองกล พืไอกຌเขปัญหำทีไ
กิดขึๅน  ตลอดจนถำยทอดควำมรูຌกีไยวกับงำนทีไปฏิบัติตำมมำตรฐำนละขຌอก ำหนด 

1.4 กลัไนกรอง ละ฿หຌค ำปรึกษำกีไยวกับกำรจัดท ำขຌอก ำหนดรำยละอียดคุณ
ลักษณะฉพำะ ิSpecifications) ของงำนวิศวกรรมครืไองกล พืไอประยชน์สูงสุด฿นกำร฿ชຌงำนของหนวยงำน 

1.5 บริหำรงำน฿นฐำนะผูຌชีไยวชำญ หรือทียบทำ ซึไงมีหนຌำทีไละรับผิดชอบ฿นกำร
ควบคุมละบริหำรงำนทุกดຌำนของงำนวิศวกรรมครืไองกลทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำน
ป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละตอบสนองกับนยบำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.6 ก ำหนดมำตรฐำนงำน พัฒนำ ละปรับปรุงกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมครืไองกล 
พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนวิศวกรรมครืไองกลมีประสิทธิภำพอยำงสูงสุด 

1.7 ก ำหนดผลสัมฤทธิ์ทัๅงดຌำนผลผลิต ละผลลัพธ์ทีไจะเดຌจำกกำรด ำนินงำนดຌำน
วิศวกรรมครืไองกล พืไอป็นนวทำงกำรด ำนินงำนของหนวยงำน฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงตรงตำม
วัตถุประสงค์อยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.8 ก ำหนดครืไองมือ นวทำง คูมือ กลเก กระบวนกำร หรือมำตรฐำน฿นกำร
ปฏิบัติงำนดຌำน   วิศวกรรมครืไองกล พืไอ฿หຌกำรท ำงำนของหนวยงำนป็นเปอยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ ละ
กิดประยชน์สูงสุดตอประชำชน ชุมชน ละสังคม 
 



 
1.9 สนอนะ พัฒนำระบบ ละวิธีกำรติดตำมประมินผลกำรวำงผนงำน นยบำย 

ครงกำร ละกิจกรรมตำงโ ดຌำนวิศวกรรมครืไองกล พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนมีประสิทธิภำพมำก
ขึๅน ละสำมำรถ฿หຌบริกำรดຌำนวิศวกรรมครืไองกลกประชำชน ละผูຌรับบริกำรเดຌอยำงสอดคลຌองกับควำม
ตຌองกำรละปัญหำอยำงทຌจริง 

1.10 สนอนะ ฿หຌนวทำง ประยุกต์ ละพัฒนำองค์ควำมรูຌ วิชำกำร ละทคนลยี
฿หมโ  ทีไ กีไ ยวขຌองกับ งำนวิศวกรรมครืไองกล พืไ อ฿หຌ ส งสริมละสนับสนุนกำรด ำนิน งำนดຌ ำน
วิศวกรรมครืไองกล฿หຌมีประสิทธิภำพ คุณภำพ ละมำตรฐำนทีไสูงขึๅน 

1.11 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

1.12 สอนงำน ถำยทอดควำมรูຌ หรือถำยทอดฝຄกอบรมกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ 
ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌละถำยทอดหลักกำรท ำงำนภำย฿นหนวยงำน
ละสำมำรถน ำเปปรับ฿ชຌ฿นกำรท ำงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 

1.13 ศึกษำควำมรูຌทคนิค฿หมโ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นงำนละวิครำะห์ถึงปัญหำ
ละขຌอบกพรอง฿นกำรด ำนินกำรพืไอน ำมำปรับปรุงพัฒนำละวำงกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ ทัน
กับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบัน ละสำมำรถรองรับหตุกำรณ์ทีไจะกิดขึๅน฿นอนำคตเดຌ 

2. ดຌานการวางผน  
วำงผน บริหำรจัดกำร ละบูรณำกำรผนงำน กำรด ำนินงำน ครงกำร ละกิจกรรม

ตำงโ ดຌำนวิศวกรรมครืไองกล รวมทัๅงมอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน ละติดตำมประมินผล 
พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมครืไองกลบรรลุตำมป้ำหมำย นยบำย ละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนดเวຌ 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนงำนดຌำนวิศวกรรมครืไองกลกับหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอสนับสนุน

กำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมครืไองกล฿หຌมีควำมสะดวก รียบรຌอย ละรำบรืไน 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำดຌำนวิศวกรรมครืไองกลกสมำชิก฿นทีมงำน บุคคล 

หรือหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ วินิจฉัย ชีๅจง ละตอบปัญหำทีไส ำคัญทำงวิศวกรรมครืไองกล  

หรืออ ำนวยกำรถำยทอดฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌก หนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป 
พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูล ควำมรูຌตำง โ ละน ำเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด   

4.2 ก ำห น ดน วท ำงก ำรจั ดท ำฐ ำน ขຌ อมู ล ห รือ ระบ บ ส ำรสน ท ศ ฿น งำน
วิศวกรรมครืไองกล พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน ละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนด
นยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำง โ 
 
 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงวิศวกรครืไองกล ระดับปฏิบัติกำร ละ   
2. คยด ำรงต ำหน งประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิ ศษ ละปฏิบัติ งำน

วิศวกรรมครืไองกล หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี หรือ
ด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนวิศวกรรมครืไองกล  
หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนด แ ปี 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 3 
1.10 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 3 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 4 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 4 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

 
 



3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.2 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 4 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 4 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     วิศวกรรมเฟฟ้ำ 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโ ทีไปฏิบัติงำนทำงวิศวกรรมเฟฟ้ำ ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับกำรออกบบละค ำนวณอุปกรณ์ เฟฟ้ำ กำรควบคุมกำรกอสรຌำง฿นสำขำวิศวกรรมเฟ ฟ้ำ  
กำรคຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย ทดสอบ หำขຌอมูลละสถิติตำงโ พืไอป็นหลักกณฑ์ประกอบกำรตรวจสอบวินิจฉัย
งำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ กำรวำงครงกำรสรຌำงหรือประกอบสิไงตำงโ ฿นสำขำวิศวกรรมเฟฟ้ำ กำร฿หຌค ำปรึกษำ
นะน ำหรือตรวจสอบทีไกีไยวกับงำน฿นสำขำวิศวกรรมเฟฟ้ำ กำรอ ำนวยกำรติดตัๅงอุปกรณ์เฟฟ้ำกำรอ ำนวยกำร
ซอมอุปกรณ์เฟฟ้ำ กำรอ ำนวยกำร฿ชຌอุปกรณ์เฟฟ้ำ กำร฿หຌค ำปรึกษำนะน ำหรือตรวจสอบทีไกีไยวกับงำน฿น
สำขำวิศวกรรมเฟฟ้ำ ซึไงงำนดังกลำวขຌำงตຌนนีๅ ตຌองมีลักษณะ ขนำด หรืออยู฿นประภทตำมทีไก ำหนดเวຌส ำหรับ
ผูຌประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมกฎหมำยวำดຌวยวิชำชีพวิศวกรรม ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   วิศวกรรมเฟฟ้ำ    ระดับปฏิบัติกำร 
   วิศวกรรมเฟฟ้ำ    ระดับช ำนำญกำร 
   วิศวกรรมเฟฟ้ำ    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   วิศวกรรมเฟฟ้ำ    ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิศวกรรมเฟฟ้ำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   วิศวกรเฟฟ้ำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับวิศวกรรมครืไองกล ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย    

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ส ำรวจขຌอมูลพืไอออกบบระบบเฟฟ้ำ ระบบสืไอสำร ระบบป้องกันฟ้ำผำ ระบบ

สัญญำณตือนอัคคีภัย ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ 
1.2 ศึกษำละก ำหนดรูปบบรำยกำรพืไอ฿หຌเดຌมำซึไงรำยละอียด฿นกำรกอสรຌำงกำร

ผลิต กำรควบคุม กำรติดตัๅง ละกำรประมำณรำคำ฿นงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ 
1.3 ควบคุมกำรกอสรຌำง ติดตัๅง บ ำรุงรักษำระบบเฟฟ้ำ ระบบสืไอสำร ระบบป้องกัน

ฟ้ำผำ ระบบสัญญำณตือนอัคคีภัย ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ พืไอ฿หຌระบบมีควำมถูกตຌอง 
ปลอดภัย ฿ชຌงำนเดຌมีประสิทธิภำพ 

1.4 ตรวจสอบ วิครำะห์ขຌอมูล พืไอพัฒนำงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ฿หຌมีควำมถูกตຌอง 
ปลอดภัยละประหยัดพลังงำน 

1.5 จัดท ำรำยละอียดคุณลักษณะฉพำะกีไยวกับงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ พืไอประยชน์
สูงสุด฿นกำร฿ชຌงำนของหนวยงำน 

1.6 จัดท ำขຌอก ำหนด รำยละอียด ละคุณลักษณะฉพำะของครืไองมือ ละอุปกรณ์
เฟฟ้ำตำงโ ทีไ฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌเดຌครืไองมือ ละอุปกรณ์เฟฟ้ำตำงโ  ทีไมีคุณภำพ มำตรฐำน ละ
ถูกตຌองหมำะสมกับกำร฿ชຌงำนอยำงสูงสุด 

1.7 จัดท ำขຌอมูล อกสำร ละสรุปรำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ 
รวมทัๅงฐำนขຌอมูลดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ พืไอป็นขຌอมูลทีไป็นประยชน์฿นกำรปรับปรุง ละพัฒนำงำนดຌำน
วิศวกรรมเฟฟ้ำ฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 

1.8 ฿หຌควำมรูຌดຌำนงำนครืไองมือ ละอุปกรณ์เฟฟ้ำตำงโ ละดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำก
บุคลำกร ประชำชน ละหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌมีควำมรูຌละควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง ละสำมำรถ
น ำเปปฏิบัติประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน 

1.9 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.10 ซอมซม ละบ ำรุงรักษำครืไองมือ ละอุปกรณ์เฟฟ้ำตำงโ ฿หຌมีควำมพรຌอม
สมบูรณ์฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอป็นกำรยืดอำยุกำร฿ชຌงำน ละ฿หຌสำมำรถ฿ชຌประยชน์จำกครืไองมือ ละ
อุปกรณ์เฟฟ้ำเดຌอยำงตใมทีไ 
 



 
1.11 ควบคุม ละดูลกำรปฏิบัติงำนของครืไองมือ ละอุปกรณ์เฟฟ้ำตำงโ ฿นตละ

ครงกำรทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌน฿จวำกำรปฏิบัติงำนของครืไองมือ ละอุปกรณ์เฟฟ้ำตำงโ ป็นเปอยำงถูกตຌอง 
หมำะสม ละตรงตำมมำตรฐำนทีไก ำหนดเวຌ 

1.12 ส ำรวจ วิครำะห์ ละค ำนวณกำรปฏิบัติงำนตำงโ ทำงดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ 
พืไอ฿หຌสำมำรถก ำหนดคุณลักษณะของครืไองมือ ละอุปกรณ์เฟฟ้ำตำงโ ทีไถูกตຌอง ตรงมำตรฐำน ละ
หมำะสมกับตละงำน 

1.13 ศึกษำ วิครำะห์ ละออกบบครืไองมือ ละอุปกรณ์เฟฟ้ำตำงโ พืไอสงสริมละ
พัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำนของครืไองมือ ละอุปกรณ์เฟฟ้ำตำงโ ฿หຌกิดประยชน์อยำงสูงสุด฿นกำร
ปฏิบัติงำน 

1.14 คิดคຌน ออกบบ ละพัฒนำระบบติดตัๅง ระบบซอมบ ำรุง ละระบบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำมีมำตรฐำน ประสิทธิภำพ ละ
ถูกตຌองตำมหลักวิชำกำร  

1.15 ด ำนินกำร ละจัดท ำครงกำร ละกิจกรรมดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย พืไอสงสริมละสนุนกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน ละกิด
ประยชน์กประชำชน ชุมชน ละสังคม 

2. ดຌานการวางผน 
วำงผนกำรท ำงำนดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือรวมด ำนินกำรวำง

ผนกำรท ำงำนของหนวยงำน ครงกำร หรือกิจกรรมตำงโ ทีไ กีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนดຌำน
วิศวกรรมเฟฟ้ำป็นเปตำมป้ำหมำย ละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนดเวຌ 

 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน  พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือ
หนวยงำน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ
กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำยชีๅจงละ฿หຌ
รำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำม
รวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

3.3 ประสำนงำนดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำกับหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอสนับสนุนกำร
ด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ฿หຌมีควำมสะดวก รียบรຌอย ละรำบรืไน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌขຌอมูล ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจง กีไยวกับงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำทีไตนมี

ควำมรับผิดชอบ ฿นระดับบืๅองตຌน฿หຌกับหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌ
ทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำง โ ทีไป็นประยชน์ 

4.2 จัดกใบขຌอมูลบืๅองตຌน  ท ำสถิติ  ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบ
สำรสนทศ ทีไกีไยวกับงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน  ละ฿ชຌ
ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำง โ 
 
 



 
คุณสมบตัิฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง  
วิศวกรรมเฟฟ้ำ ละเดຌรับ฿บอนุญำตป็นผูຌประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมทีไกฎหมำยก ำหนด  หรือ฿น
สำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง  
วิศวกรรมเฟฟ้ำ ละเดຌรับ฿บอนุญำตป็นผูຌประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมทีไกฎหมำยก ำหนด  หรือ฿น
สำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง  
วิศวกรรมเฟฟ้ำ ละเดຌรับ฿บอนุญำตป็นผูຌประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมทีไกฎหมำยก ำหนด หรือ฿น
สำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 1 
1.10 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดบั 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 1 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 1 

 
 
 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิศวกรรมเฟฟ้ำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   วิศวกรเฟฟ้ำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรวิศวกรรมเฟฟ้ำ 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรวิศวกรรมเฟฟ้ำ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ส ำรวจขຌอมูลพืไอออกบบระบบเฟฟ้ำ ระบบสืไอสำร ระบบป้องกันฟ้ำผำ ระบบ

สัญญำณตือนอัคคีภัย ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ 
1.2 ศึกษำละก ำหนดรูปบบรำยกำรพืไอ฿หຌเดຌมำซึไงรำยละอียด฿นกำรกอสรຌำงกำร

ผลิต กำรควบคุม กำรติดตัๅง ละกำรประมำณรำคำ฿นงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ      
1.3 วำงครงกำร ควบคุมกำรกอสรຌำง ติดตัๅง บ ำรุงรักษำระบบเฟฟ้ำ ระบบสืไอสำร 

ระบบป้องกันฟ้ำผำ ระบบสัญญำณตือนอัคคีภัย ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ พืไอ฿หຌระบบ 
มีควำมถูกตຌอง ปลอดภัย ฿ชຌงำนเดຌมีประสิทธิภำพ 

1.4 ตรวจสอบ วิครำะห์ขຌอมูล พืไอพัฒนำงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ฿หຌมีควำมถูกตຌอง 
ปลอดภัยละประหยัดพลังงำน 

1.5 จัดท ำ ละตรวจสอบรำยละอียดคุณลักษณะฉพำะกีไยวกับงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ 
พืไอประยชน์สูงสุด฿นกำร฿ชຌงำนของหนวยงำน 

1.6  ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.7 ควบคุม ละดูลกำรซอมซม ละกำรบ ำรุงรักษำครืไองมือ ละอุปกรณ์เฟฟ้ำ
ตำงโ ฿หຌมีควำมพรຌอมสมบูรณ์฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอป็นกำรยืดอำยุกำร฿ชຌงำน ละ฿หຌสำมำรถ฿ชຌประยชน์จำก
ครืไองมือ ละอุปกรณ์เฟฟ้ำตำงโ เดຌอยำงตใมทีไ 

1.8 ควบคุม ติดตำม ละดูลกำรปฏิบัติงำนของครืไองมือ ละอุปกรณ์เฟฟ้ำตำงโ 
฿นตละครงกำรทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌน฿จวำกำรปฏิบัติงำนของครืไองมือ ละอุปกรณ์เฟฟ้ำตำงโป็นเปอยำง
ถูกตຌอง หมำะสม ละตรงตำมมำตรฐำนทีไก ำหนดเวຌ 

1.9 ควบคุม ละดูลกำรส ำรวจ กำรวิครำะห์ ละกำรค ำนวณกำรปฏิบัติงำนตำงโ 
ทำงดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ พืไอ฿หຌสำมำรถก ำหนดคุณลักษณะของครืไองมือ ละอุปกรณ์เฟฟ้ำตำงโ ทีไถูกตຌอง 
ตรงมำตรฐำน ละหมำะสมกับตละงำน 



 
1.10 ควบคุม ละดูลกำรศึกษำ กำรวิครำะห์ ละกำรออกบบครืไองมือ ละ

อุปกรณ์เฟฟ้ำตำงโ พืไอสงสริมละพัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำนของครืไองมือ ละอุปกรณ์เฟฟ้ำตำงโ ฿หຌ
กิดประยชน์อยำงสูงสุด฿นกำรปฏิบัติงำน 

1.11 ควบคุม ละดูลกำรคิดคຌน กำรออกบบ ละกำรพัฒนำระบบติดตัๅง ระบบซอม
บ ำรุง ละระบบตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำมีมำตรฐำน 
ประสิทธิภำพ ละถูกตຌองตำมหลักวิชำกำร  

1.12 ควบคุม ละดูลกำรจัดท ำขຌอก ำหนด รำยละอียด ละคุณลักษณะฉพำะของ
ครืไองมือ ละอุปกรณ์เฟฟ้ำตำงโ ทีไ฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌเดຌครืไองมือ ละอุปกรณ์เฟฟ้ำตำงโ ทีไมี
คุณภำพ มำตรฐำน ละถูกตຌองหมำะสมกับกำร฿ชຌงำนอยำงสูงสุด 

1.13 ควบคุม ละดูลกำรจัดท ำขຌอมูล อกสำร ละสรุปรำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำน
วิศวกรรมเฟฟ้ำ รวมทัๅงฐำนขຌอมูลดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ พืไอป็นขຌอมูลทีไป็นประยชน์฿นกำรปรับปรุง ละ
พัฒนำงำนดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน  

1.14 ควบคุม ละดูลกำรด ำนินกำร ละกำรจัดท ำครงกำร ละกิจกรรมดຌำน
วิศวกรรมเฟฟ้ำตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสงสริมละสนุนกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ฿หຌมี
ประสิทธิภำพมำกขึๅน ละกิดประยชน์กประชำชน ชุมชน ละสังคม 

1.15 ฿หຌควำมรูຌดຌำนงำนครืไองมือ ละอุปกรณ์เฟฟ้ำตำงโ ละดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำก
บุคลำกร ประชำชน ละหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌมีควำมรูຌละควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง ละสำมำรถ
น ำเปปฏิบัติประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน 

1.16 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด  

2. ดຌานการวางผน 
วำงผนงำนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำน ครงกำร ละกิจกรรม

ตำงโ ดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำของหนวยงำน ละกຌเขปัญหำตำงโ ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนดຌำน
วิศวกรรมเฟฟ้ำป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ประสำนงำนดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำกับหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอสนับสนุนกำร

ด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ฿หຌมีควำมสะดวก รียบรຌอย ละรำบรืไน 
3.3 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำกสมำชิก฿นทีมงำน บุคคล หรือ

หนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
4. ดຌานการบริการ 

4.1 ฿หຌขຌอมูล ค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจงกีไยวกับงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ฿นระดับสูง 
หรืออ ำนวยกำรถำยทอดฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌ฿หຌกับหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌ
ผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูล ควำมรูຌตำง โ ละน ำเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

4.2 จัดกใบขຌอมูล ท ำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไ
กีไยวกับงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน ละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำ
ก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำง โ 
 

 



 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงวิศวกรเฟฟ้ำ ระดับปฏิบัติกำร  ละ 
2. ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ หรืองำน

อืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดมำลຌวเมนຌอยกวำ ๆปี ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี  
ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงวิศวกรเฟฟ้ำ ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ โ ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมี
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงวิศวกรเฟฟ้ำ ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ ใ หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำม
ระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 2 
1.10 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 2 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิศวกรรมเฟฟ้ำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   วิศวกรเฟฟ้ำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

      ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์  ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำร
วิศวกรรมเฟฟ้ำ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  
หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำร วิศวกรรมเฟฟ้ำ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไ      
ยำกมำก  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ควบคุม วำงผนครงกำร ละอ ำนวยกำรทดสอบรูปบบละขัๅนตอนกำร

กอสรຌำง กำรผลิต กำรติดตัๅงละบ ำรุงรักษำระบบเฟฟ้ำ ระบบสืไอสำร ระบบป้องกันฟ้ำผำ ระบบสัญญำณตือน
อัคคีภัย ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ พืไอควำมถูกตຌอง ปลอดภัยตอกำร฿ชຌงำน 

1.2 วิจัยละพัฒนำระบบเฟฟ้ำ ระบบสืไอสำร ระบบป้องกันฟ้ำผำ ระบบสัญญำณ
ตือนอัคคีภัยละอืไนโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ พืไอพิไมประสิทธิภำพละคุณภำพของงำน 

1.3 พิจำรณำขຌอมูล ออกบบ ตรวจสอบ ก ำกับดูลกำรออกบบระบบเฟฟ้ำ 
ระบบสืไอสำร ระบบป้องกันฟ้ำผำ ระบบสัญญำณตือนอัคคีภัยละอืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ 
พืไอ฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย ควำมถูกตຌองละประหยัดพลังงำน 

1.4 ก ำกับดูลกำรจัดท ำ ละตรวจสอบรำยละอียดคุณลักษณะฉพำะกีไยวกับงำน
วิศวกรรมเฟฟ้ำพืไอประยชน์สูงสุด฿นกำร฿ชຌงำนของหนวยงำน 

1.5 ฿หຌควำมรูຌดຌำนงำนครืไองมือ ละอุปกรณ์เฟฟ้ำตำงโ ละดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำก
บุคลำกร ประชำชน ละหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌมีควำมรูຌละควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง ละสำมำรถ
น ำเปปฏิบัติประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน 

1.6 พัฒนำละปรับปรุงระบบงำนดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดควำม
มัไน฿จวำระบบงำนทีไตัๅงเวຌสำมำรถสนับสนุนสวนงำนตำงโ เดຌอยำงมีประสิทธิภำพละสอดคลຌองกับควำม
ตຌองกำรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละสภำวกำรณ์ปัจจุบัน 

1.7 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 
 
 



 
1.8 สอนงำน ถำยทอดควำมรูຌ หรือถำยทอดฝຄกอบรมกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ 

ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌละถำยทอดหลักกำรท ำงำนภำย฿นหนวยงำน 
ละสำมำรถน ำเปปรับ฿ชຌ฿นกำรท ำงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 

1.9 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.10 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรซอมซม ละกำรบ ำรุงรักษำ
ครืไองมือ ละอุปกรณ์เฟฟ้ำตำงโ ฿หຌมีควำมพรຌอมสมบูรณ์฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอป็นกำรยืดอำยุกำร฿ชຌงำน 
ละ฿หຌสำมำรถ฿ชຌประยชน์จำกครืไองมือ ละอุปกรณ์เฟฟ้ำตำงโ เดຌอยำงตใมทีไ 

1.11 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรปฏิบัติงำนของครืไองมือ ละ
อุปกรณ์เฟฟ้ำตำงโ ฿นตละครงกำรทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌน฿จวำกำรปฏิบัติงำนของครืไองมือ ละอุปกรณ์
เฟฟ้ำตำงโ ป็นเปอยำงถูกตຌอง หมำะสม ละตรงตำมมำตรฐำนทีไก ำหนดเวຌ 

1.12 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรส ำรวจ กำรวิครำะห์ ละกำร
ค ำนวณกำรปฏิบัติงำนตำงโ ทำงดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ พืไอ฿หຌสำมำรถก ำหนดคุณลักษณะของครืไองมือ ละ
อุปกรณ์เฟฟ้ำตำงโ ทีไถูกตຌอง ตรงมำตรฐำน ละหมำะสมกับตละงำน 

1.13 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรศึกษำ กำรวิครำะห์ ละกำร
ออกบบครืไองมือ ละอุปกรณ์เฟฟ้ำตำงโ พืไอสงสริมละพัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำนของครืไองมือ ละ
อุปกรณ์เฟฟ้ำตำงโ ฿หຌกิดประยชน์อยำงสูงสุด฿นกำรปฏิบัติงำน 

1.14 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรคิดคຌน กำรออกบบ ละกำร
พัฒนำระบบติดตัๅง ระบบซอมบ ำรุง ละระบบตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำน
ดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำมีมำตรฐำน ประสิทธิภำพ ละถูกตຌองตำมหลักวิชำกำร  

1.15 บริหำรจัดกำรครงกำร ละกิจกรรมดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
พืไอสงสริมละสนุนกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน ละกิดประยชน์ก
ประชำชน ชุมชน ละสังคม 

2. ดຌานการวางผน  
วำงระบบละผนกำรปฏิบัติงำนดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำของหนวยงำน รวมทัๅงประมินผล

ละกຌเขปัญหำขຌอขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนงำนดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำกับหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอสนับสนุนกำร

ด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ฿หຌมีควำมสะดวก รียบรຌอย ละรำบรืไน 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำกสมำชิก฿นทีมงำน บุคคล หรือ

หนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
3.3 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงพืไอป็น

ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
 
 
 
 
 



 
4.  ดຌานการบริการ 

4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจง กีไยวกับงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ฿นระดับทีไสูงมำก 
หรืออ ำนวยกำรถำยทอดฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌ฿หຌกับหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป 
พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูล ควำมรูຌตำง โ ละน ำเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

4.2 ก ำกับ ดู ลกำรจัดท ำฐำนขຌ อมู ลห รือระบบสำรสน ทศทีไ กีไ ย วกับ งำน
วิศวกรรมเฟฟ้ำ พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน ละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนด
นยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำง โ 

4.3 จัดท ำอกสำรวิชำกำร ต ำรำ ละคูมือทำงวิศวกรรมเฟฟ้ำ พืไอประกอบกำรรียน
กำรสอน ละกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทีไกีไยวขຌอง 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงวิศวกรครืไองเฟฟ้ำ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ หรือ

งำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ 
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนวิศวกรรมครืไองกล หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง
ตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดบั 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 3 
1.10 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 3 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 3 

 
 



3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยดึมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.2 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิศวกรรมเฟฟ้ำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   วิศวกรครืไองเฟฟ้ำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

     ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำร วิศวกรรมเฟฟ้ำ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ
฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  
หรือ 
      ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำร ซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำร วิศวกรรมเฟฟ้ำ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ
฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ควบคุม ก ำกับดูลหรือก ำหนดนวทำงงำนดຌำนวำงครงกำร ออกบบละ

ค ำนวณ กำรสรຌำง กำรผลิต อ ำนวยกำร฿ชຌ กำรก ำหนดมำตรฐำน ติดตัๅง ทดสอบ หรือซอมบ ำรุง กีไยวกับงำน
วิศวกรรมเฟฟ้ำ฿นระดับสูง พืไอ฿หຌงำนมีคุณภำพละประสิทธิผล฿นกำรปฏิบัติงำนสูงสุด 

1.2 บริหำรงำน฿นฐำนะผูຌชีไยวชำญ หรือทียบทำ ซึไงมีหนຌำทีไละรับผิดชอบ฿นกำร
ควบคุมละบริหำรงำนทุกดຌำนของงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนป็นเป
อยำงมีประสิทธิภำพละตอบสนองกับนยบำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.3 วำงนวทำงกำรออกบบละพัฒนำ ระบบงำนเฟฟ้ำ ระบบสืไอสำร ระบบป้องกัน
ฟ้ำผำ ระบบสัญญำณตือนอัคคีภัย ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ พืไอ฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย ควำมถูกตຌองละประหยัดพลังงำน 

1.4 ก ำหนดมำตรฐำนงำน พัฒนำ ละปรับปรุงกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ 
พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำมีประสิทธิภำพอยำงสูงสุด 

1.5 ก ำหนดผลสัมฤทธิ์ทัๅงดຌำนผลผลิต ละผลลัพธ์ทีไจะเดຌจำกกำรด ำนินงำนดຌำน
วิศวกรรมเฟฟ้ำ พืไอป็นนวทำงกำรด ำนินงำนของหน วยงำน฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงตรงตำม
วัตถุประสงค์อยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.6 ก ำหนดครืไองมือ นวทำง คูมือ กลเก กระบวนกำร หรือมำตรฐำน฿นกำร
ปฏิบัติงำนดຌำน   วิศวกรรมเฟฟ้ำ พืไอ฿หຌกำรท ำงำนของหนวยงำนป็นเปอยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ ละกิด
ประยชน์สูงสุดตอประชำชน ชุมชน ละสังคม 

1.7 สนอนะ พัฒนำระบบ ละวิธีกำรติดตำมประมินผลกำรวำงผนงำน นยบำย 
ครงกำร ละกิจกรรมตำงโ ดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 
ละสำมำรถ฿หຌบริกำรดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำกประชำชน ละผูຌรับบริกำรเดຌอยำงสอดคลຌองกับควำมตຌองกำร
ละปัญหำอยำงทຌจริง 
 



 
1.8 สนอนะ ฿หຌนวทำง ประยุกต์ ละพัฒนำองค์ควำมรูຌ วิชำกำร ละทคนลยี

฿หมโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ พืไอ฿หຌสงสริมละสนับสนุนกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ฿หຌมี
ประสิทธิภำพ คุณภำพ ละมำตรฐำนทีไสูงขึๅน 

1.9 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด   

1.10 ฿หຌค ำปรึกษำ ค ำนะน ำ กຌเขปัญหำทีไส ำคัญทำงวิศวกรรมเฟฟ้ำ พืไอ฿หຌป็นเป
ตำมมำตรฐำน ขຌอก ำหนด ละกฎหมำยทีไกีไยวขຌอง 

1.11 กลัไนกรอง ละ฿หຌค ำปรึกษำกีไยวกับกำรก ำหนดรำยละอียดคุณลักษณะฉพำะ
ของงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ พืไอประยชน์สูงสุด฿นกำร฿ชຌงำนของหนวยงำน 

1.12 สอนงำน ถำยทอดควำมรูຌ หรือถำยทอดฝຄกอบรมกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ 
ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌละถำยทอดหลักกำรท ำงำนภำย฿นหนวยงำน
ละสำมำรถน ำเปปรับ฿ชຌ฿นกำรท ำงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 

1.13 ศึกษำควำมรูຌทคนิค฿หมโ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นงำนละวิครำะห์ถึงปัญหำ
ละขຌอบกพรอง฿นกำรด ำนินกำรพืไอน ำมำปรับปรุงพัฒนำละวำงกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ ทัน
กับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบัน ละสำมำรถรองรับหตุกำรณ์ทีไจะกิดขึๅน฿นอนำคตเดຌ 

2. ดຌานการวางผน  
วำงผน บริหำรจัดกำร ละบูรณำกำรผนงำน กำรด ำนินงำน ครงกำร ละกิจกรรม

ตำงโ ดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ รวมทัๅงมอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน ละติดตำมประมินผล พืไอ฿หຌ
กำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำบรรลุตำมป้ำหมำย นยบำย ละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนดเวຌ 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโกับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ประสำนงำนดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำกับหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอสนับสนุนกำร

ด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ฿หຌมีควำมสะดวก รียบรຌอย ละรำบรืไน 
3.3 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับกอง หรือส ำนัก รวมทัๅงทีไประชุม

ทัๅง฿นละตำงประทศ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
3.4 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำดຌำนวิศวกรรมเฟฟ้ำกสมำชิก฿นทีมงำน บุคคล หรือ

หนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ วินิจฉัย ชีๅจง ละตอบปัญหำทีไส ำคัญทำงวิศวกรรมเฟฟ้ำ 

หรืออ ำนวยกำรถำยทอดฝຄกอบรมหรือถำยทอดควำมรูຌ฿หຌกับหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป 
พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูล ควำมรูຌตำง โ ละน ำเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

4.2 ก ำหนดนวทำงกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศ฿นงำนวิศวกรรมเฟฟ้ำ 
พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน ละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน 
หลักกณฑ์ มำตรกำรตำง โ 

4.3 จัดท ำอกสำรวิชำกำร ต ำรำ ละคูมือทำงวิศวกรรมเฟฟ้ำ พืไอประกอบกำรรียน
กำรสอน ละกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทีไกีไยวขຌอง 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงวิศวกรเฟฟ้ำ  ระดับปฏิบัติกำร ละ   
2. คยด ำรงต ำหน งประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิ ศษ ละปฏิบัติ งำน

วิศวกรรมเฟฟ้ำ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี หรือ
ด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนวิศวกรรม เฟฟ้ำ  
หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 3 
1.10 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 3 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 4 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 4 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

 
 



3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.2 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 4 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 4 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     วิศวกรรมสุขำภิบำล 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

 สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรม
สิไงวดลຌอม ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรออกบบละค ำนวณดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล กำรคຌนควຌำ 
กำรวิครำะห์ กำรทดสอบ กำรหำขຌอมูลละสถิติตำงโ พืไอป็นหลักกณฑ์ประกอบกำรตรวจสอบ กำรวินิจฉัย
งำน วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม กำรวำงครงกำรกอสรຌำง฿นสำขำวิศวกรรมสุขำภิบำล 
วิศวกรรมสิไงวดลຌอม กำร฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำหรือควบคุมตรวจสอบทีไ กีไยวกับงำน฿นสำขำวิชำวิศวกรรม
สุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม ซึไงงำนดังกลำวขຌำงตຌนนีๅ ตຌองมีลักษณะ ขนำด หรืออยู฿นประภทตำมทีไ
ก ำหนดเวຌส ำหรับผูຌประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ตำมกฎหมำยวำดຌวยวิชำชีพวิศวกรรม ละปฏิบัติหนຌำทีไ
อืไนทีไกีไยวขຌอง ซึไงต ำหนงตำง โ หลำนีๅมีลักษณะทีไจ ำป็นตຌอ฿ชຌผูຌมีควำมรูຌควำมช ำนำญ฿นวิชำกำร วิศวกรรม
สุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม     

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   วิศวกรสุขำภิบำล   ระดับปฏิบัติกำร 
   วิศวกรสุขำภิบำล   ระดับช ำนำญกำร 
   วิศวกรสุขำภิบำล   ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   วิศวกรสุขำภิบำล   ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิศวกรรมสุขำภิบำล 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   วิศวกรสุขำภิบำล 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

      ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับ วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม ภำย฿ตຌกำรก ำกับนะน ำ ตรวจสอบ ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 วำงครงกำร ออกบบ ค ำนวณ ศึกษำ คຌนควຌำ ทดสอบ วิครำะห์ วิจัยครงกำร

ตำงโ ทีไกีไยวกับงำนดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม รวมทัๅงควบคุมกำรกอสรຌำงละตรวจสอบ
ควำมปลอดภัย พืไอ฿หຌป็นเปตำมหลักกณฑ์ทีไก ำหนด 

1.2 ส ำรวจ ออกบบ ขียนบบ ละวำงผังครงกำร ครงสรຌำง ละระบบทำง
วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอมตำงโ ชน ระบบประปำ ระบบกำรก ำจัดสิไงปฏิกูล ระบบระบำยนๅ ำ 
ระบบนๅ ำทิๅง ป็นตຌน พืไอ฿หຌเดຌผนผังครงกำร ครงสรຌำง ละระบบทำงวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรม
สิไงวดลຌอมตำง โ ทีไถูกตຌอง หมำะสม ละสอดคลຌองตำมมำตรฐำนงำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรม
สิไงวดลຌอม 

1.3 ส ำรวจ วิครำะห์ ละค ำนวณกำรปฏิบัติงำนตำงโ ทำงดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล 
วิศวกรรมสิไงวดลຌอม พืไอ฿หຌสำมำรถออกบบละก ำหนดคุณลักษณะของครืไองมือ อุปกรณ์ ละวัสดุตำงโ 
฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอมทีไถูกตຌอง ละตรงมำตรฐำนทีไก ำหนดเวຌ 

1.4 ศึกษำ วิครำะห์ ละค ำนวณครงสรຌำง ละระบบตำงโ ทำงวิศวกรรมสุขำภิบำล 
วิศวกรรมสิไงวดลຌอม พืไอป็นขຌอมูลประกอบกำรตัๅงงบประมำณ฿นกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล 
วิศวกรรมสิไงวดลຌอมเดຌอยำงพียงพอ คุຌมคำ ละกิดประยชน์อยำงสูงสุด 

1.5 ส ำรวจ ฝ้ำระวัง ละตรวจวัดมลพิษประภทตำงโ จำกสถำนประกอบกำร 
รงงำนอุตสำหกรรม ละหนวยงำนตำงโ ทีไมีสำหตุ฿นกำรสรຌำงมลพิษตำงโ ดยน ำมำวิครำะห์ละสรุปผล 
พืไอ฿ชຌ฿นกำรตัดสิน฿จ฿นกำรด ำนินงำนละกຌเขปัญหำตำงโ ฿หຌ ถูกตຌองตำมหลักวิชำกำรดຌำนวิศวกรรม
สุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม 

1.6 ด ำนินกำร ละจัดท ำครงกำร ละกิจกรรมดຌำนวิศวกรรมสิไงวดลຌอมตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย พืไอสงสริมละสนุนกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมสิไงวดลຌอม฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน ละ
กิดประยชน์กประชำชน ชุมชน ละสังคม 

1.7 ศึกษำ วิจัย พัฒนำ ละปรับปรุงงำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม
พืไอ฿หຌเดຌงำนทีไมีคุณภำพละมีมำตรฐำนทีไดี 

1.8 รวบรวม วิครำะห์ ละสรุปขຌอมูลกีไยวกับงำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรม
สิไงวดลຌอม พืไอ฿หຌงำนมีคุณภำพละประสิทธิภำพทีไดี 
 



 
1.9 ควบคุม ดูล ละจัดจຌำง ฿นครงกำรตำงโทีไกีไยวกับงำนดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล 

วิศวกรรมสิไงวดลຌอม พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนถูกตຌองตำมกฎหมำย 
1.10 อ ำนวยกำรดูลกำร฿ชຌ กำรบ ำรุงรักษำงำน ทัๅงทีไป็นชัๅนงำน หรือระบบ ฿หຌป็นเป

ดยถูกตຌองตำมรูป บบ ละขຌอก ำหนดของหลักวิชำชีพวิศวกรรม 
1.11 รับรืไองรຌองทุกข์ ละรืไองรຌองรียนตำงโ ทีไกีไยวขຌองงำนสุขำภิบำลตำมทีไเดຌรับ

มอบหมำย ชน ปัญหำนๅ ำสีย ปัญหำกำรบ ำบัดนๅ ำสีย ป็นตຌน พืไอวิครำะห์ละกຌเขปัญหำตำมขຌอ รຌองรียน
ละขຌอรຌองทุกข์เดຌอยำงถูกตຌอง ละกิดควำมพึงพอ฿จอยำงสูงสุด 

1.12 ศึกษำ คิดคຌน ออกบบ ละสรຌำงสรรค์ระบบตำงโ ทำงดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล 
พืไอ฿หຌมีระบบตำงโ ทำงดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำลทีไมีคุณภำพ มำตรฐำน ละป็นประยชน์กประชำชน สถำน
ประกอบกำร รงงำนอุตสำหกรรม ละหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง 

1.13 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนวิศวกรรมสุขำภิบำล พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.14 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

2. ดຌานการวางผน 
วำงผนกำรท ำงำนดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอมตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

หรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำน ครงกำร หรือกิจกรรมตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำลป็นเปตำมป้ำหมำย ละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนดเวຌ 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนงำนดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอมกับหนวยงำนอืไนโ ทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสนับสนุนกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล฿หຌมีควำมสะดวก รียบรຌอย ละรำบรืไน 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคล หนวยงำนหรือสวน

รำชกำรทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจง กีไยวกับงำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรม

สิไงวดลຌอม ฿นระดับบืๅองตຌน กหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูล
ละควำมรูຌตำงโทีไป็นประยชน์ 

4.2 จัดกใบขຌอมูลบืๅองตຌน ท ำสถิติ  ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบ
สำรสนทศ ทีไกีไยวกับงำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจ
ของหนวยงำนหรือสวนรำชกำร ละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำร
ตำงโ 
 
 
 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือ ทำง 
วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม วิศวกรรมชลประทำน ละตຌองเดຌรับ฿บอนุญำตป็นผูຌประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ  ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก .อบต . ก ำหนดวำ฿ชຌ ป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม วิศวกรรมชลประทำน ละตຌองเดຌรับ฿บอนุญำตป็นผูຌประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ  ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก .อบต . ก ำหนดวำ฿ชຌ ป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม วิศวกรรมชลประทำน ละตຌองเดຌรับ฿บอนุญำตป็นผูຌประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ  ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก .อบต . ก ำหนดวำ฿ชຌ ป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 1 
1.10 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 1 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 1 

 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิศวกรรมสุขำภิบำล 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   วิศวกรสุขำภิบำล 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

     ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำนหรือทียบทำ ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
ของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรวิศวกรรม
สุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย หรือ       
 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือ
กຌเขปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ปฏิบัติ ตรวจสอบ หรือทดสอบงำนวำงครงกำร ออกบบละค ำนวณ ศึกษำ

คຌนควຌำ ทดสอบ วิครำะห์ วิจัยครงกำรตำงโทีไกีไยวกับงำนดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม 
พืไอ฿หຌงำนมีคุณภำพละประสิทธิภำพทีไดี 

1.2 ควบคุม ส ำรวจ ออกบบ ขียนบบ ละวำงผังครงกำร ครงสรຌำง ละระบบ
ทำงวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอมตำงโ ชน ระบบประปำ ระบบกำรก ำจัดสิไงปฏิกูล ระบบระบำย
นๅ ำ ระบบนๅ ำทิๅง ป็นตຌน พืไอ฿หຌเดຌผนผังครงกำร ครงสรຌำง ละระบบทำงวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรม
สิไงวดลຌอมตำง โ ทีไถูกตຌอง หมำะสม ละสอดคลຌองตำมมำตรฐำนงำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรม
สิไงวดลຌอม 

1.3 ควบคุม ส ำรวจ วิครำะห์ ละค ำนวณกำรปฏิบัติงำนตำงโ ทำงดຌำนวิศวกรรม
สุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม พืไอ฿หຌสำมำรถออกบบละก ำหนดคุณลักษณะของครืไองมือ อุปกรณ์ ละ
วัสดุตำงโ ฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอมทีไถูกตຌอง ละตรงมำตรฐำนทีไ
ก ำหนดเวຌ 

1.4 ศึกษำ วิครำะห์ ละค ำนวณครงสรຌำง ละระบบตำงโ ทำงวิศวกรรมสุขำภิบำล 
วิศวกรรมสิไงวดลຌอม พืไอป็นขຌอมูลประกอบกำรตัๅงงบประมำณ฿นกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล 
วิศวกรรมสิไงวดลຌอมเดຌอยำงพียงพอ คุຌมคำ ละกิดประยชน์อยำงสูงสุด 

1.5 ควบคุม ส ำรวจ ฝ้ำระวัง ละตรวจวัดมลพิษประภทตำงโ จำกส ถำน
ประกอบกำร รงงำนอุตสำหกรรม ละหนวยงำนตำงโ ทีไมีสำหตุ฿นกำรสรຌำงมลพิษตำงโ ดยน ำมำวิครำะห์
ละสรุปผล พืไอ฿ชຌ฿นกำรตัดสิน฿จ฿นกำรด ำนินงำนละกຌเขปัญหำตำงโ ฿หຌถูกตຌองตำมหลักวิชำกำรดຌำน
วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม 

1.6 ด ำนินกำร ละจัดท ำครงกำร ละกิจกรรมดຌำนวิศวกรรมสิไงวดลຌอมตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย พืไอสงสริมละสนุนกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมสิไงวดลຌอม฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน ละ
กิดประยชน์กประชำชน ชุมชน ละสังคม 



 

1.7 ออกบบ ละวิจัยคิดคຌนกำรพัฒนำงำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรม
สิไงวดลຌอม พืไอสงสริมละพัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำน฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

1.8 ควบคุม ดูล ละจัดจຌำง ฿นครงกำรตำงโทีไกีไยวกับงำนดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล 
วิศวกรรมสิไงวดลຌอม พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนถูกตຌองตำมกฎหมำย 

1.9 ถำยทอดควำมรูຌ จัดท ำคูมือ ดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอมละ
ครงสรຌำงพืๅนฐำนกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำนวำงครงกำร ก ำหนด
หลักสูตรละฝຄกอบรม พืไอถำยทอดควำมรูຌทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนละขຌอก ำหนด 

1.10 อ ำนวยกำรดูลกำร฿ชຌ กำรบ ำรุงรักษำงำน ทัๅงทีไป็นชิๅนงำนหรือระบบ฿หຌป็นเป
ดยถูกตຌองตำมรูป บบ ละขຌอก ำหนดของหลักวิชำชีพวิศวกรรม 

1.11 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

1.12 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนวิศวกรรมสุขำภิบำล พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน 
วำงผนงำนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำน ครงกำร ละกิจกรรม

ตำงโ ดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำลของหนวยงำน ละกຌเขปัญหำตำงโ ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำน
ดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำลป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำน หนวยงำนหรือสวนรำชกำรอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไ
ก ำหนดเวຌ 

3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำน บุคคล หนวยงำน หรือ
สวนรำชกำรทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจง ฿นรืไองกีไยวกับงำนวิศวกรรมสุขำภิบำล 

วิศวกรรมสิไงวดลຌอม ฿นระดับทีไมีควำมยุงยำกละซับซຌอนละถำยทอดควำมรูຌ กหนวยงำนรำชกำร อกชน 
หรือประชำชนทัไวเป รวมถึงจัดท ำอกสำรผยพรกีไยวกับงำนดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม 
พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูล ควำมรูຌตำงโละน ำเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

4.2 จัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไ กีไยวกับงำนวิศวกรรมสุขำภิบำล 
วิศวกรรมสิไงวดลຌอม พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำนหรือสวนรำชกำรละ฿ชຌ
ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำงโ 
 
 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงวิศวกรสุขำภิบำล ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำนวิศวกรรมสุขำภิบำล 

วิศวกรรมสิไงวดลຌอม หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ ๆ ปี 
ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงวิศวกรสุขำภิบำล ระดับ
ปฏิบัติกำร ขຌอ โ ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงวิศวกรสุขำภิบำล ระดับ
ปฏิบัติกำร ขຌอ ใ หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 2 
1.10 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 2 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิศวกรรมสุขำภิบำล 
 

ชือ่ต าหนงนนสายงาน   วิศวกรสุขำภิบำล 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำนหรือทียบทำ ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
ของผูຌรวมปฏิบัติงำนดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำร
วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำน
อืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 
  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม ปฏิบัติงำนทีไตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 อ ำนวยกำร ควบคุมงำนวำงครงกำร ออกบบละค ำนวณ กำรสรຌำงหรือกำร

ผลิต อ ำนวยกำร฿ชຌ ก ำหนดมำตรฐำน ประมินรำคำ ติดตัๅง ทอลอง ทดสอบ หรือซอมบ ำรุง กีไยวกับงำน
วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม ฿นระดับทีไยุงยำก พืไอ฿หຌงำนมีคุณภำพละประสิทธิภำพทีไดี 

1.2 รวมพิจำรณำ ส ำรวจ ออกบบ ขียนบบ ละวำงผังครงกำร ครงสรຌำง ละ
ระบบทำงวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอมตำงโ ชน ระบบประปำ ระบบกำรก ำจัดสิไงปฏิกูล ระบบ
ระบำยนๅ ำ ระบบนๅ ำทิๅง ป็นตຌน พืไอ฿หຌเดຌผนผังครงกำร ครงสรຌำง ละระบบทำงวิศวกรรมสุขำภิบำล 
วิศวกรรมสิไงวดลຌอมตำง โ ทีไถูกตຌอง หมำะสม ละสอดคลຌองตำมมำตรฐำนงำนวิศวกรรมสุขำภิ บำล 
วิศวกรรมสิไงวดลຌอม 

1.3 รวมพิจำรณำ ส ำรวจ วิครำะห์ ละค ำนวณกำรปฏิบัติงำนตำงโ ทำงดຌำน
วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม พืไอ฿หຌสำมำรถออกบบละก ำหนดคุณลักษณะของครืไองมือ 
อุปกรณ์ ละวัสดุตำงโ ฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอมทีไ ถูกตຌอง ละตรง
มำตรฐำนทีไก ำหนดเวຌ 

1.4 วิครำะห์ ละค ำนวณครงสรຌำง ละระบบตำงโ ทำงวิศวกรรมสุขำภิบำล 
วิศวกรรมสิไงวดลຌอม พืไอป็นขຌอมูลประกอบกำรตัๅงงบประมำณ฿นกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล 
วิศวกรรมสิไงวดลຌอมเดຌอยำงพียงพอ คุຌมคำ ละกิดประยชน์อยำงสูงสุด 

1.5 รวมพิจำรณำ ส ำรวจ ฝ้ำระวัง ละตรวจวัดมลพิษประภทตำงโ จำกสถำน
ประกอบกำร รงงำนอุตสำหกรรม ละหนวยงำนตำงโ ทีไมีสำหตุ฿นกำรสรຌำงมลพิษตำงโ ดยน ำมำวิครำะห์
ละสรุปผล พืไอ฿ชຌ฿นกำรตัดสิน฿จ฿นกำรด ำนินงำนละกຌเขปัญหำตำงโ ฿หຌถูกตຌองตำมหลักวิชำกำรดຌำน
วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม 

1.6 บริหำร ด ำนินกำร ละจัดท ำครงกำร ละกิจกรรมดຌำนวิศวกรรมสิไงวดลຌอม
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสงสริมละสนุนกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมสิไงวดลຌอม฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 
ละกิดประยชน์กประชำชน ชุมชน ละสังคม 



 
1.7 ก ำกับดูลกำรออกบบ วิจัย ละพัฒนำงำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรม

สิไงวดลຌอม พืไอสงสริมละพัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำน฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 
1.8 สนอนะนวทำงกีไยวกับงำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม พืไอ

ประกอบกำรวำงผน นยบำย นวทำง หลักกณฑ์ หรือมำตรกำร ฿นกำรพัฒนำละปรับปรุ ง งำนวิศวกรรม
สุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม 

1.9 ก ำกับ ดูล กำรจัดท ำขຌอก ำหนดละรำยละอียดคุณลักษณะฉพำะ กีไยวกับงำน
วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม พืไอประยชน์สูงสุด฿นกำร฿ชຌงำนของหนวยงำน หรือสวนรำชกำร 

1.10 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนวิศวกรรมสุขำภิบำล พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.11 ปฏิบัติงำน  ละสนับสนุนงำนอืไนโ  ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  พืไอสนับสนุน฿หຌ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

2. ดຌานการวางผน  
วำงระบบละผนกำรปฏิบัติงำนดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอมของ

หนวยงำน รวมทัๅงประมินผลละกຌเขปัญหำขຌอขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนงำนดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำลกับหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอสนับสนุน

กำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม฿หຌมีควำมสะดวก รียบรຌอย ละรำบรืไน 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม 

กสมำชิก฿นทีมงำน บุคคล หรือหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4.  ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจง฿นรืไองกีไยวกับงำนวิศวกรรมสุขำภิบำล 

วิศวกรรมสิไงวดลຌอม ฿นระดับทีไยำกมำก หรืออ ำนวยกำรถำยฝຄกอบรม หรือถำยทอดควำมรูຌกหนวยงำนรำชกำร 
อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌทรำบขຌอมูล ควำมรูຌตำงโละน ำเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

4.2 ก ำกับดูลกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไกีไยวกับ งำนวิศวกรรม
สุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำนหรือสวนรำชกำร ละ฿ชຌ
ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำงโ 

4.3 จัดท ำอกสำรวิชำกำร ต ำรำ ละคูมือทำงวิศวกรรมสุขำภิบำล พืไอประกอบกำร
รียนกำรสอน ละกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทีไกีไยวขຌอง 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงวิศวกรสุขำภิบำล ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำนวิศวกรรมสุขำภิบำล 

วิศวกรรมสิไงวดลຌอม หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี  
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำน วิศวกรรม
สุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 



 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 3 
1.10 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 3 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.2 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 3 

 
 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิศวกรรมสุขำภิบำล 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   วิศวกรสุขำภิบำล 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม ปฏิบัติงำนทีไตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง  ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 
     ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำร ซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรวิศวกรรสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม ปฏิบัติงำนทีไตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง  ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 บริหำรงำน฿นฐำนะผูຌชีไยวชำญ หรือทียบทำ ซึไงมีหนຌำทีไละรับผิดชอบ฿นกำร

ควบคุมละบริหำรงำนทุกดຌำนของงำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอมทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนของหนวยงำนป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละตอบสนองกับนยบำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.2 บูรณำกำร ชืไอมยง ละประยุกต์นวทำงปฏิบัติทีไป็นสำกล ิBest Practice) 
฿นกำรก ำหนดนวทำงกำรปฏิบัติงำนดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำลละวิศวกรรมสิไงวดลຌอมของหนวยงำน พืไอ
พัฒนำนวทำงกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล  วิศวกรรมสิไงวดลຌอม฿หຌมีควำมทันสมัยละมี
ประสิทธิภำพสูงสุด  

1.3 ก ำหนดกลยุทธ์ ละกำรรำงนยบำย มำตรกำร ขຌอบังคับ มำตรฐำนหรือนวทำง
ตำงโกีไยวกับงำนดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอมพืไอ฿หຌน฿จวำกำรด ำนินกำรตำงโ ดຌำน
สุขำภิบำลบรรลุผลส ำรใจตำมป้ำหมำยทีไวำงเวຌ 

1.4 ก ำหนดมำตรฐำนงำน พัฒนำ ละปรับปรุงกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรม
สุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอมพืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอมมีประสิทธิภำพ
อยำงสูงสุด 

1.5 ก ำหนดผลสัมฤทธิ์ทัๅงดຌำนผลผลิต ละผลลัพธ์ทีไจะเดຌจำกกำรด ำนินงำนดຌำน
วิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอมพืไอป็นนวทำงกำรด ำนินงำนของหนวยงำน฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำน
เดຌอยำงตรงตำมวัตถุประสงค์อยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.6 ก ำหนดครืไองมือ นวทำง คูมือ กลเก กระบวนกำร หรือมำตรฐำน฿นกำร
ปฏิบัติงำนดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล ดຌำนวิศวกรรมสิไงวดลຌอมพืไอ฿หຌกำรท ำงำนของหนวยงำนป็นเปอยำง
ถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ ละกิดประยชน์สูงสุดตอประชำชน ชุมชน ละสังคม 
 
 



 
1.7 สนอนะ พัฒนำระบบ ละวิธีกำรติดตำมประมินผลกำรวำงผนงำน นยบำย 

ครงกำร ละกิจกรรมตำงโ ดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล ดຌำนวิศวกรรมสิไงวดลຌอมพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของ
หนวยงำนมีประสิทธิภำพมำกขึๅน ละสำมำรถ฿หຌบริกำรดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล  ดຌำนวิศวกรรมสิไงวดลຌอม  
กประชำชน ละผูຌรับบริกำรเดຌอยำงสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรละปัญหำอยำงทຌจริง 

1.8 สนอนะ ฿หຌนวทำง ประยุกต์ ละพัฒนำองค์ควำมรูຌ วิชำกำร ละทคนลยี
฿หมโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอมพืไอ฿หຌสงสริมละสนับสนุนกำรด ำนินงำน
ดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม฿หຌมีประสิทธิภำพ คุณภำพ ละมำตรฐำนทีไสูงขึๅน 

1.9 วำงผน ละจัดอัตรำก ำลังของหนวยงำน รวมทัๅ งมอบหมำยหนຌำทีไควำม
รับผิดชอบ฿หຌหมำะสมกับบุคลำกรทัๅงหมดภำย฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌบุคลำกรตละคนเดຌรับลักษณะ
งำนละปริมำณงำนทีไหมำะสมกับควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ละศักยภำพ ละกิดควำมป็นธรรม฿นกำร
ปฏิบัติงำน 

1.10 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

1.11 สอนงำน ถำยทอดควำมรูຌ หรือถำยทอดฝຄกอบรมกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ 
ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌละถำยทอดหลักกำรท ำงำนภำย฿นหนวยงำน
ละสำมำรถน ำเปปรับ฿ชຌ฿นกำรท ำงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 

1.12 ศึกษำควำมรูຌทคนิค฿หมโ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นงำนละวิครำะห์ถึงปัญหำ
ละขຌอบกพรอง฿นกำรด ำนินกำรพืไอน ำมำปรับปรุงพัฒนำละวำงกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ ทัน
กับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบัน ละสำมำรถรองรับหตุกำรณ์ทีไจะกิดขึๅน฿นอนำคตเดຌ 

2. ดຌานการวางผน  
        วำงผน บริหำรจัดกำร ละบูรณำกำรผนงำน กำรด ำนินงำน ครงกำร ละกิจกรรม
ตำงโ ดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล ดຌำนวิศวกรมมสิไงวดลຌอมรวมทัๅงมอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน 
ละติดตำมประมินผล พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอมบรรลุตำม
ป้ำหมำย นยบำย ละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนดเวຌ 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนงำนดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอมกับหนวยงำนอืไนโ ทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสนับสนุนกำรด ำนินงำนดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล฿หຌมีควำมสะดวก รียบรຌอย ละรำบรืไน 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม       

กสมำชิก฿นทีมงำน บุคคล หรือหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจงกีไยวกับงำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรม

สิไงวดลຌอมภำย฿ตຌควำมรับผิดชอบ฿นระดับทีไซับซຌอน พืไอ฿หຌสถำนประกอบกำร รงงำนอุตสำหกรรม 
ประชำชนทีไสน฿จทัไวเปละหนวยงำนตำงโ ทีไ กีไยวขຌองเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำงโ ทีไป็นประยชน์ ละ
สำมำรถน ำเปปฏิบัติเดຌอยำงถูกตຌอง ละหมำะสม 
 
 



 
4.2 ก ำหนดนวทำงกำรพัฒนำ กำรปรับปรุง ละกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลละระบบ

สำรสนทศทีไกีไยวกับงำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอมพืไอ฿หຌมีควำมทันสมัย ป็นปัจจุบัน       
ละสำมำรถสนับสนุนภำรกิจดຌำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอมขององค์กรเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

4.3 จัดท ำอกสำรวิชำกำร ต ำรำ ละคูมือทำงวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรม
สิไงวดลຌอมพืไอประกอบกำรรียนกำรสอน ละกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทีไกีไยวขຌอง 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงวิศวกรสุขำภิบำล ระดับปฏิบัติกำร ละ   
2. คยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละปฏิบัติงำนวิศวกรรม

สุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌว        
เมนຌอยกวำ โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนวิศวกรรมสุขำภิบำล วิศวกรรมสิไงวดลຌอม หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 3 
1.10 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 3 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 4 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 4 

 
 
 



3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.2 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 4 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 4 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท  วิชำกำร    
 

สายงาน    จัดกำรงำนชำง 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโ ทีไปฏิบัติงำนกีไยวกับกำรจัดกำรดຌำนกำรชำงตำงโ  ชน งำน
ชำงยธำ งำนชำงกอสรຌำง งำนชำงส ำรวจ งำนชำงรังวัด งำนชำงทคนิค งำนชำงครืไ องกล งำนชำงลหะ งำน
ชำงครืไองยนต์ งำนชลประทำน งำนเฟฟ้ำสำธำรณะ งำนสถำปัตยกรรม งำนประปำทຌองถิไน ป็นตຌน ซึไงมี
ลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรศึกษำ วิครำะห์ กใบรวบรวมขຌอมูล กำรจัดท ำทะบียนทำงหลวงทຌองถิไนละ
ทะบียนสิไงกอสรຌำงทຌองถิไน กำรออกบบทำงดຌำนกำรชำง กำรค ำนวณทำงดຌำนกำรชำง กำรวำงครงกำร
กอสรຌำง กำรส ำรวจ ละรังวัดทีไดิน ละทีไสำธำรณะ กำรควบคุมดูล ตรวจสอบติดตำม ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ 
ปรับปรุงกຌเข ซอมซม บ ำรุงรักษำ฿นงำนดຌำนกำรชำงตำงโ ชน ถนน สะพำน ทำงระบำยนๅ ำ ทำงทຌำ       
หลงนๅ ำสำธำรณะ อำคำร ประปำทຌองถิไน เฟฟ้ำสำธำรณะ สิไงกอสรຌำง ละสิไงสำธำรณประยชน์อืไนโ          
฿หຌป็นเปตำมบทบัญญัติของกฎหมำย รวมทัๅงควบคุม กำร฿ชຌ บ ำรุงรักษำครืไองจักร ยำนพำหนะ ครืไองมือ 
ครืไอง฿ชຌของหนวยงำน฿หຌถูกตຌองตำมหลักวิชำกำร กำรด ำนินกำรฝຄกอบรม สัมมนำ ศึกษำ ดูงำน              
ละกำรประชำสัมพันธ์ผยพรกำรด ำนินงำนทีไกีไยวกับงำนดຌำนกำรชำงตำงโ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเป
ตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักจัดกำรงำนชำง   ระดับปฏิบัติกำร 
   นักจัดกำรงำนชำง   ระดับช ำนำญกำร 
   นักจัดกำรงำนชำง   ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    จัดกำรงำนชำง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักจัดกำรงำนชำง 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

      ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร      
฿นกำรท ำงำน ปฏิบัติงำนดຌำนกำรจัดกำรงำนชำงตำงโ ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ กใบรวบรวมขຌอมูลกีไยวกับงำนดຌำนกำรชำงตำงโ ชน  กำร

ออกบบทำงดຌำนกำรชำง กำรค ำนวณทำงดຌำนกำรชำง กำรวำงครงกำรกอสรຌำง กำรส ำรวจละรังวัด ทีไดิน
ละทีไสำธำรณะสวนรำชกำร พืไอ฿หຌป็นเปตำมบทบัญญัติของกฎหมำยทีไก ำหนด 

1.2 ตรวจสอบ ปรับปรุงกຌเข ซอมซม บ ำรุงรักษำ฿นงำนดຌำนกำรชำงตำงโ ชน 
ถนน สะพำน ทำงระบำยนๅ ำ ทำงทຌำ หลงนๅ ำสำธำรณะ ประปำทຌองถิไน เฟฟ้ำสำธำรณะ อำคำร สิไงกอสรຌำง 
ละสิไงสำธำรณประยชน์อืไนโ พืไอ฿หຌป็นเปตำมบทบัญญัติของกฎหมำยละสำมำรถ฿ชຌประยชน์เดຌอยำง                       
มีประสิทธิภำพ 

1.3 ดูล บ ำรุงรักษำครืไองจักร ยำนพำหนะ ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำน                    
฿หຌถูกตຌองตำมหลักวิชำกำรชำงตำง โ ละอยู฿นสภำพพรຌอม฿ชຌงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนรวดรใวละสำมำรถ             
ตอบสนองกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนหรือสวนรำชกำร 

2. ดຌานการวางผน 

         วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบ รวมด ำนินกำรวำงผนกำรจัดกำรงำนชำง กำรท ำงำนของ
หนวยงำนหรือสวนรำชกำรหรือครงกำร พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนงำนท ำงำนดຌำนจัดกำรงำนชำงรวมกับสวนรำชกำรตำง โ ทัๅงภำย฿นละ

ภำยนอก หรือหนวยงำนหรือสวนรำชกำร พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูลดຌำนจัดกำรงำนชำง ขຌอทใจจริงกบุคคล 

หนวยงำนหรือสวนรำชกำรทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ชีๅจง ตอบปัญหำกีไยวกับงำนดຌำนกำรชำงตำงโ ฿นควำม

รับผิดชอบระดับบืๅองตຌนกหนวยงำนภำครัฐ ภำคอกชน ละประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌเดຌรับขຌอมูลควำมรูຌตำงโ 
ทีไป็นประยชน์ละถูกตຌองตำมขຌอทใจจริง 

4.2 อบรม฿หຌควำมรูຌ ละประชำสัมพันธ์ละผยพรขຌอมูลขำวสำรกีไยวกับงำนดຌำน         
กำรชำงตำงโ พืไอสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง฿นงำนดຌำนกำรชำง 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
กอสรຌำง ยธำ ส ำรวจ เฟฟ้ำ ครืไองกล กำรจัดกำรงำนกอสรຌำง วิศวกรรมยธำ วิศวกรรมกอสรຌำง 
วิศวกรรมศำสตร์ สถำปัตยกรรมศำสตร์ หรือสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
กอสรຌำง ยธำ ส ำรวจ เฟฟ้ำ ครืไองกล กำรจัดกำรงำนกอสรຌำง วิศวกรรมยธำ วิศวกรรมกอสรຌำง 
วิศวกรรมศำสตร์ สถำปัตยกรรมศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌ
ป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
กอสรຌำง ยธำ ส ำรวจ เฟฟ้ำ ครืไองกล กำรจัดกำรงำนกอสรຌำง วิศวกรรมยธำ วิศวกรรมกอสรຌำง 
วิศวกรรมศำสตร์ สถำปัตยกรรมศำสตร์หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก .อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌ
ป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 1 
1.10 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 1 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 1 

 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    จัดกำรงำนชำง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักจัดกำรงำนชำง 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 
     ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำนหรือทียบทำ ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
ของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำนกำร          
ชำงตำงโ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ       
 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำนกำรจัดกำรงำนชำงตำง โ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไยำก    
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ศึกษำ คຌนควຌำ วิจัย วิครำะห์ กใบรวบรวมขຌอมูลรืไองทีไยำกละมีควำมซับซຌอน

กีไยวกับงำนดຌำนกำรชำงต ำงโ ชน กำรออกบบทำงดຌำนกำรชำง กำรค ำนวณทำงดຌำนกำรชำง                          
กำรวำงครงกำรกอสรຌำง กำรส ำรวจละรังวัด ทีไดินละทีไสำธำรณะสวนรำชกำร พืไอ฿หຌป็นเปตำมบทบัญญัติ
ของกฎหมำยทีไก ำหนด 

1.2 ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงกຌเข ซอมซม บ ำรุงรักษำ฿นงำนดຌำนกำรชำงตำงโ 
ชน ถนน สะพำน ทำงระบำยนๅ ำ ทำงทຌำ  หลงนๅ ำสำธำรณะ อำคำร ประปำทຌองถิไน เฟฟ้ำสำธำรณะ 
สิไงกอสรຌำง ละสิไงสำธำรณประยชน์อืไนโ พืไอ฿หຌป็นเปตำมบทบัญญัติของกฎหมำยละสำมำรถ฿ชຌประยชน์
เดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.3 ก ำกับ ดูล บ ำรุงรักษำครืไองจักร ยำนพำหนะ ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌ฿นกำร            
ปฏิบัติงำน฿หຌถูกตຌองตำมหลักวิชำกำร ละอยู฿นสภำพพรຌอม฿ชຌ งำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนรวดรใวละ        
สำมำรถตอบสนองกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนหรือสวนรำชกำร 

1.4 วิครำะห์ละกຌเขปัญหำทีไกิดขึๅน฿นกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงวิครำะห์รำยงำน         
กีไยวกับกำรด ำนินงำน หรือรำยงำนกำรรวบรวมขຌอมูลดຌำนกำรชำงตำงโ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติ งำนป็นเปอยำง            
มีประสิทธิภำพละป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 

1.5 ก ำกับ  ดูล ประมินผลกำรด ำนินงำน฿นครงกำรตำง โ พืไ อ฿หຌทรำบ                           
ผลกำรด ำนินงำนละน ำมำกຌเขปรับปรุงงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ 

1.6 สงสริม ควบคุม ก ำกับ พัฒนำมำตรฐำนกำรบังคับ฿ชຌกฎหมำยวำดຌวยกำรควบคุม
อำคำร กำรกอสรຌำง กำร฿ชຌทีไดิน ละกฎหมำยอืไนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำรจัดกำรดຌำนกำรชำงตำงโ ป็นเป            
ตำมกฎหมำยทีไก ำหนด 
 
 
 
 



 

2. ดຌานการวางผน 

         วำงผน หรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรจัดกำรงำนชำง กำรท ำงำนตำมผนงำนหรือ
ครงกำรของหนวยงำนหรือสวนรำชกำร ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำม
ป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนดຌำนจัดกำรงำนชำงรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหใน

ละค ำนะน ำบืๅองตຌน กสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนหรือสวนรำชกำรอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละ
ผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนดຌำนจัดกำรงำนชำงกสมำชิก฿นทีมงำนหรือ
บุคคล หนวยงำนหรือสวนรำชกำรทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ชีๅจง ตอบปัญหำกีไยวกับงำนดຌำนกำรชำงตำงโ ฿นควำม

รับผิดชอบระดับบืๅองตຌนกหนวยงำนภำครัฐ ภำคอกชน ละประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌเดຌรับขຌอมูล ควำมรูຌตำงโ 
ทีไป็นประยชน์ละถูกตຌองตำมขຌอทใจจริง 

4.2 อบรม฿หຌควำมรูຌ ละประชำสัมพันธ์ละผยพรขຌอมูลขำวสำรกีไยวกับงำน                     
ดຌำนกำรชำงตำงโ พืไอสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง฿นงำนดຌำนกำรชำง 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักจัดกำรงำนชำง ระดับปฏิบัติกำร  ละ 
2. ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำนดຌำนกำรชำงตำงโ หรือ

งำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ ๆ ปี ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น  
ไ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักจัดกำรงำนชำง ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ โ ละ฿หຌลดป็น ๎ ปี 
ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักจัดกำรงำนชำง ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ ๏ หรือต ำหนงอยำงอืไนทีไ
ทียบเดຌเมตไ ำกวำ ตำมทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองมีระยะวลำปฏิบัติงำนดຌำนกำรชำงตำง โ 
หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำดังกลำวดຌวย  
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 



 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 2 
1.10 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 2 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.6 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.8 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    จัดกำรงำนชำง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักจัดกำรงำนชำง 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำนหรือทียบทำ ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
ของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นดຌำนจัดกำร
งำนกำรชำงตำงโ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นดຌำนจัดกำรงำนกำรชำงตำงโ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไ ยำก
มำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 วำงนวทำง ศึกษำ คຌนควຌำ วิจัย วิครำะห์ กใบรวบรวมขຌอมูลรืไองทีไยำกละ                    

มีควำมซับซຌอนกีไยวกับงำนดຌำนกำรชำงตำงโ ชน กำรออกบบทำงดຌำนกำรชำง กำรค ำนวณทำงดຌำนกำรชำง  
กำรวำงครงกำรกอสรຌำง กำรส ำรวจละรังวัด ทีไดินละทีไสำธำรณะสวนรำชกำร พืไอ฿หຌป็นเปตำมบทบัญญัติ
ของกฎหมำยทีไก ำหนด 

1.2 ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงกຌเข ซอมซม บ ำรุงรักษำ฿นงำนดຌำนกำรชำงตำงโ 
ชน ถนน สะพำน ทำงระบำยนๅ ำ ทำงทຌำ หลงนๅ ำสำธำรณะ ประปำทຌองถิไน เฟฟ้ำสำธำรณะ อำคำร 
สิไงกอสรຌำง ละสิไงสำธำรณประยชน์อืไนโ ตำมหลักวิชำกำร พืไอ฿หຌป็นเปตำมบทบัญญัติของกฎหมำยละ
สำมำรถ฿ชຌประยชน์เดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.3 ก ำกับ ดูล บ ำรุงรักษำครืไองจักร ยำนพำหนะ ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌ฿นกำร             
ปฏิบัติงำน฿หຌถูกตຌองตำมหลักวิชำกำร ละอยู฿นสภำพพรຌอม฿ชຌงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนรวดรใวละ              
สำมำรถตอบสนองกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนหรือสวนรำชกำร 

1.4 วิครำะห์ ตรวจสอบ ละกຌเขปัญหำทีไกิดขึๅน฿นกำรปฏิบัติงำน รวมทัๅงวิครำะห์
รำยงำนกีไยวกับกำรด ำนินงำน หรือรำยงำนกำรรวบรวมขຌอมูลดຌำนกำรชำงตำงโ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน                
ป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 

1.5 วำงนวทำง ประมินผลกำรด ำนินงำน฿นครงกำรตำงโ  พืไอ฿หຌทรำบผลกำร
ด ำนินงำนละน ำมำกຌเขปรับปรุง฿หຌมีประสิทธิภำพ 

1.6 วำงระบบ ละก ำหนดนวทำงกำรสงสริม ควบคุม ก ำกับ พัฒนำมำตรฐำนกำร 
บังคับ฿ชຌกฎหมำยวำดຌวยกำรควบคุมอำคำร กำรกอสรຌำง กำร฿ชຌทีไดิน ละกฎหมำยอืไนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
จัดกำรดຌำนกำรชำงตำงโ ป็นเปตำมกฎหมำยทีไก ำหนด 
 
 



 
2. ดຌานการวางผน  

วำงผนดຌำนจัดกำรงำนชำงตำง โ หรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของ
หนวยงำนหรือสวนรำชกำรมอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผล พืไอ฿หຌป็นเป
ตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนดຌำนจัดกำรงำนชำงตำง โ ดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ 

ผูຌปฏิบัติงำน ภำย฿นหนวยงำนหรือสวนรำชกำรอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงโ พืไอ฿หຌกิด

ประยชน์ละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
4.  ดຌานการบริการ 

4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ชีๅจง ตอบปัญหำกีไยวกับงำนดຌำนกำรชำงตำงโ ฿นควำม
รับผิดชอบระดับบืๅองตຌนกหนวยงำนภำครัฐ ภำคอกชน ผูຌประกอบกำรละประชำชนทัไวเปพืไอ฿หຌเดຌรับขຌอมูล 
ควำมรูຌตำงโ ทีไป็นประยชน์ละถูกตຌองตำมขຌอทใจจริง 

4.2 ฿หຌค ำปรึกษำ ละอ ำนวยกำร฿นกำรถำยทอดควำมรูຌ฿นงำนดຌำนกำรชำงตำงโ ละ    
กำรปฏิบัติกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำภำย฿นหนวยงำนหรือสวนรำชกำร พืไอสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง
ละสำมำรถด ำนินงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

4.3 ก ำกับ ดูล ฿นกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรละองค์กร พืไอ฿หຌป็นบุคลำกรทีไ
มีควำมช ำนำญละปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักจัดกำรงำนชำง ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำนดຌำนกำรชำงตำงโ หรือ

งำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ 
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยปฏิบัติงำนดຌำนกำรชำงตำงโ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำม
ระยะวลำดังกลำวดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรวิครำะห์ผลกระทบตำงโ ชน กำรประมินผลกระทบ 

สิไงวดลຌอมิEIAีุกำรประมินผลกระทบทำงสุขภำพิHIAีฯลฯ ระดับ 3 
1.10 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3  

 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรสืบสวน      ระดับ 3 
2.5 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.8 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.9 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.2 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 3 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 3 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     พัฒนำชุมชน 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรพัฒนำชุมชน ซึไงมีลักษณะงำนทีไ
ปฏิบัติกีไยวกับกำรพัฒนำชุมชน ดຌำนศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำ ละสันทนำกำร กำรอนำมัยละ
สุขำภิบำล กำรปกครองทຌองถิไนละควำมจริญดຌำนอืไน โ ดยป็นผูຌประสำนงำนระหวำงสวนรำชกำรละ
องค์กำรอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง พืไอชวยหลือประชำชน฿นทຌองถิไนทุกดຌำน ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักพัฒนำชุมชน    ระดับปฏิบัติกำร 
   นักพัฒนำชุมชน    ระดับช ำนำญกำร 
   นักพัฒนำชุมชน    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักพัฒนำชุมชน    ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    พัฒนำชุมชน 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักพัฒนำชุมชน 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำนปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรพัฒนำชุมชน ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัยดຌำนพัฒนำชุมชน พืไอจัดท ำผนงำน สนับสนุนกำรรวมกลุม

ของประชำชน฿นชุมชนประภทตำง โ รวมถึงสวงหำละพัฒนำศักยภำพของผูຌน ำชุมชน กลุม องค์กร ละ
ครือขำยองค์กรประชำชน 

1.2 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัยดຌำนพัฒนำชุมชน พืไอก ำหนดมำตรกำรละกลเก฿นกำร
พัฒนำละสงสริมกำรสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน กำรสงสริมกระบวนกำรรียนรูຌละกำรมีสวนรวมของ
ชุมชน฿นกำรบริหำรจัดกำรชุมชน ตลอดจนกำรพัฒนำละสงสริมควำมขຌมขใง สมดุลละมัไนคงของศรษฐกิจ
ชุมชนระดับฐำนรำก รวมทัๅง฿นกำรพัฒนำรูปบบ วิธีกำรพัฒนำชุมชน฿หຌมีควำมหมำะสมกับพืๅนทีไ 

1.3 ศึกษำ วิครำะห์ ปัญหำสถำนกำรณ์ตำง โ ทีไกีไยวขຌอง฿นงำนพัฒนำชุมชน พืไอหำ
นวทำงป้องกันละกຌเขปัญหำทีไหมำะสมสอดคลຌองกับสภำพวดลຌอมละสถำนกำรณ์ทีไปลีไยนปลงเป 

1.4 ศึกษำ วิครำะห์ จัดท ำ ละพัฒนำระบบขຌอมูลสำรสนทศ฿นกำรพัฒนำชุมชน 
ละระบบสำรสนทศชุมชน พืไอก ำหนดนยบำย ผนงำน ตลอดจนก ำหนดนวทำงหรือวำงผนกำรพัฒนำ฿น
ทุกระดับ 

1.5 สนอนะนวทำงกำรพัฒนำละสงสริมศักยภำพชุมชนละศรษฐกิจชุมชน  
พืไอสรຌำงควำมสมดุล฿นกำรพัฒนำชุมชน ละควำมมัไนคงของศรษฐกิจชุมชนระดับฐำนรำก น ำเปสูควำม
ขຌมขใงของชุมชนอยำงยัไงยืน 

1.6 ก ำหนดมำตรฐำนละกณฑ์ชีๅวัดดຌำนพัฒนำชุมชน พืไอ฿หຌมีกณฑ์ชีๅวัดดຌำนพัฒนำ
ชุมชนทีไถูกตຌองหมำะสม เดຌมำตรฐำน 

1.7 สงสริมละด ำนินกำรดຌำนกำรจัดกำรควำมรูຌละภูมิปัญญำทຌองถิไนของชุมชน
พืไอสรຌำงละพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรูຌของชุมชน 

1.8 สงสริม สนับสนุนกระบวนกำรรียนรูຌละกำรมีสวนรวมของประชำชน฿นรูปบบ
ตำง โพืไอ฿หຌประชำชน฿นชุมชนสำมำรถจัดท ำผนชุมชน  รวมทัๅงวิครำะห์ ตัดสิน฿จ ละด ำนินกำรรวมกัน 
พืไอกຌเขปัญหำควำมตຌองกำรของตนอง ละชุมชนเดຌ ตลอดจนป็นทีไปรึกษำ฿นกำรด ำนินงำนพัฒนำชุมชน 
 
 
 
 



 
1.9 สงสริม สนับสนุน฿นกำรรวมกลุมละจัดตัๅงกลุมองค์กรชุมชน กลุมมบຌำนละ

ครือขำยประชำชน พืไอสงสริมประชำชน฿หຌมีควำมสน฿จ ควำมขຌำ฿จ ละควำมคิดริริไม฿นกำรพัฒนำชุมชน฿น
ทຌองถิไนของตน  

1.10 ดูล รวมท ำงำนพัฒนำกับประชำชน฿นทຌองถิไนอยำง฿กลຌชิด ฿หຌค ำนะน ำละ
ฝຄกอบรมประชำชน฿นทຌองถิไนตำมวิธีกำรละหลักกำรพัฒนำชุมชน พืไอพิไมผลผลิตละพิไมรำยเดຌตอครอบครัว฿น
ดຌำนกำรกษตรละอุตสำหกรรม฿นครัวรือน 

1.11 รวบรวมละลงทะบียนผูຌสูงอำยุ ผูຌ พิกำรละผูຌติดชืๅออดส์ พืไอดูลละจัด
สวัสดิกำรทีไพึงเดຌชน บีๅยยังชีพ บีๅยสงครำะห์ ฿นกำรชวยหลือละสงครำะห์฿หຌมีคุณภำพชีวิตทีไดีขึๅน 

1.12 ฝຄกอบรม สงสริมละสนับสนุนอำชีพทีไหมำะสมกประชำชน฿นชุมชน พืไอ฿หຌกลุม
อำชีพสำมำรถพิไมผลผลิตละสรຌำงรำยเดຌ฿หຌกับชุมชน     

1.13 จัดท ำครงกำรละงบประมำณ  รวมถึงด ำนินกำร ฆษณำละประชำสัมพันธ์ละ
ประมินผลกำรจัดกิจกรรมตำงโ ทีไป็นประยชน์กชุมชน ชนกิจกรรมสงสริมครอบครัว  กิจกรรมขงกีฬำ 
กิจกรรมทีไกีไยวกับดใกละยำวชน กิจกรรมพืไอ฿หຌหำงเกลยำสพติด ป็นตຌน พืไอ฿หຌ   

1.14 ส ำรวจ ละจัดกใบขຌอมูล฿นกำรพัฒนำชุมชนพืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไถูกตຌอง ทันสมัย
สำมำรถน ำมำวำงผน฿นกำรพัฒนำพืๅนทีไซึไงรับผิดชอบเดຌอยำงหมำะสม 

1.15 สวงหำ พัฒนำ  สงสริม ประสำนละสนับสนุนผูຌน ำชุมชนหรือกรรมกำรชุมชน 
พืไอ฿หຌรูຌถึงบทบำทหนຌำทีไละกิดกำรพัฒนำศักยภำพ฿หຌสำมำรถพัฒนำชุมชนของตนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.16 ดูลละบริหำรตลำดกลำงขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌประชำชนมีตลำด
จ ำหนำยสินคຌำทีไป็นธรรม   

1.17 สงสริมละสนับสนุน฿หຌกิดกองทุน หรือสมำคม฿นรูปบบตำงโ ชนสมำคม
ฌำปนกิจสงครำะห์  พืไอกิดสวัสดิกำรซึไงป็นประยชน์ตอประชำชน฿นชุมชน 

1.18 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนพัฒนำชุมชน พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบ รวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำนหรือ
ครงกำร พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด  

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน  พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำดຌำนพัฒนำชุมชนกหนวยงำนทีไกีไยวขຌองหรือบุคคลทีไสน฿จ

พืไอ฿หຌมีควำมรูຌละสำมำรถน ำเปประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์กตนองละสวนรวม 
4.2 ผยพร ประชำสัมพันธ์ ขຌอมูล ขำวสำรกีไยวกับกำรด ำนินงำนพัฒนำชุมชนพืไอ

฿หຌบริกำรกหนวยงำนภำคีกำรพัฒนำ ประชำชน ผูຌน ำชุมชน กลุม องค์กรชุมชน ครือขำยองค์กรชุมชนละชุมชน 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นทุกสำขำวิชำหรือทุกทำง
ทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง    

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นสำขำวิชำหรือทำง     
กำรพัฒนำชุมชน กำรบริหำร กำรปกครอง รัฐประศำสนศำสตร์ พัฒนำสังคม สหวิทยำพืไอกำรพัฒนำทຌองถิไน 
สังคมวิทยำ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นสำขำวิชำหรือทำง     
กำรพัฒนำชุมชน กำรบริหำร กำรปกครอง รัฐประศำสนศำสตร์ พัฒนำสังคม สหวิทยำพืไอกำรพัฒนำทຌองถิไน 
สังคมวิทยำ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

  



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    พัฒนำชุมชน 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักพัฒนำชุมชน 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำนวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำนวิชำกำรพัฒนำชุมชน  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัยดຌำนพัฒนำชุมชน พืไอจัดท ำผนงำน สนับสนุนกำรรวมกลุม

ของประชำชน฿นชุมชนประภทตำง โ รวมถึงสวงหำละพัฒนำศักยภำพของผูຌน ำชุมชน กลุม องค์กร ละ
ครือขำยองค์กรประชำชน 

1.2 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัยดຌำนพัฒนำชุมชน พืไอก ำหนดมำตรกำรละกลเก฿นกำร
พัฒนำละสงสริมกำรสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน กำรสงสริมกระบวนกำรรียนรูຌละกำรมีสวนรวมของ
ชุมชน฿นกำรบริหำรจัดกำรชุมชน ตลอดจนกำรพัฒนำละสงสริมควำมขຌมขใง สมดุลละมัไนคงของศรษฐกิจ
ชุมชนระดับฐำนรำก รวมทัๅง฿นกำรพัฒนำรูปบบ วิธีกำรพัฒนำชุมชน฿หຌมีควำมหมำะสมกับพืๅนทีไ 

1.3 ศึกษำ วิครำะห์ ปัญหำสถำนกำรณ์ตำงโ ทีไกีไยวขຌอง฿นงำนพัฒนำชุมชน พืไอหำ
นวทำงป้องกันละกຌเขปัญหำทีไหมำะสมสอดคลຌองกับสภำพวดลຌอมละสถำนกำรณ์ทีไปลีไยนปลงเป      

1.4 ศึกษำ วิครำะห์ จัดท ำ ละพัฒนำระบบขຌอมูลสำรสนทศ฿นกำรพัฒนำชุมชน 
ละระบบสำรสนทศชุมชน พืไอก ำหนดนยบำย ผนงำน ตลอดจนก ำหนดนวทำงหรือวำงผนกำรพัฒนำ฿น
ทุกระดับ 

1.5 สนอนะนวทำงกำรพัฒนำละสงสริมศักยภำพชุมชนละศรษฐกิจชุมชนพืไอ
สรຌำงควำมสมดุล฿นกำรพัฒนำชุมชน ละควำมมัไนคงของศรษฐกิจชุมชนระดับฐำนรำก น ำเปสูควำมขຌมขใง
ของชุมชนอยำงยัไงยืน 

1.6 ก ำหนดมำตรฐำนละกณฑ์ชีๅวัดดຌำนกำรพัฒนำชุมชน พืไอ฿หຌมีกณฑ์ชีๅวัดดຌำน
กำรพัฒนำชุมชนทีไถูกตຌองหมำะสม เดຌมำตรฐำน   

1.7 สงสริม พัฒนำ ออกบบ สรุปละวิครำะห์กำรด ำนินกำรดຌำนกำรจัดกำร
ควำมรูຌละภูมิปัญญำทຌองถิไนของชุมชน พืไอสรຌำงละพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรูຌของชุมชน 
 
 
 
 



 
1.8 สงสริม สนับสนุน  ละพัฒนำกระบวนกำรรียนรูຌละกำรมีสวนรวมของ

ประชำชน฿นรูปบบตำง โ พืไอ฿หຌชุมชนสำมำรถคิดคຌนปัญหำ วิครำะห์ ตัดสิน฿จ วำงผนละด ำนินกำร
รวมกันพืไอกຌเขปัญหำควำมตຌองกำรของตนอง ละชุมชนเดຌ 

1.9 สงสริมละพัฒนำรูปบบ/วิธีกำรจัดวทีประชำคม หรือวทีชุมชน฿นรูปบบ    
ตำง โ พืไออืๅอ฿หຌประชำชนมีกำรลกปลีไยนรียนรูຌ อันน ำเปสูกำรจัดท ำผนชุมชน พืไอกຌเขปัญหำควำม
ตຌองกำรของชุมชน ละพัฒนำครือขำยของชุมชน฿นทุกระดับ 

1.10 สงสริม สนับสนุน พัฒนำทักษะ ละ฿หຌควำมรูຌ฿นกำรบริหำรจัดกำรระบบขຌอมูลก
จຌำหนຌำทีไ ผูຌน ำชุมชน องค์กรชุมชน ครือขำยองค์กรชุมชน ละภำคีกำรพัฒนำ พืไอ฿หຌกำรบริหำรจัดกำรขຌอมูล กำร
จัดกใบขຌอมูล กำรจัดท ำระบบขຌอมูลสำรสนทศพืไอกำรพัฒนำชุมชน ละกำรจัดท ำระบบสำรสนทศชุมชน รวมทัๅง
กำรสงสริมกำร฿ชຌประยชน์จำกขຌอมูลป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละกิดประยชน์สูงสุด 

1.11 ควบคุม ติดตำม ดูลกำรสงสริม สนับสนุนกระบวนกำรรียนรูຌละกำรมีสวนรวม
ของประชำชน฿นรูปบบตำงโ พืไอ฿หຌประชำชน฿นชุมชนสำมำรถจัดท ำผนชุมชน รวมทัๅงวิครำะห์  ตัดสิน฿จ 
ละด ำนินกำรรวมกัน พืไอกຌเขปัญหำควำมตຌองกำรของตนอง ละชุมชนเดຌ ตลอดจนป็นทีไปรึกษำ฿นกำร
ด ำนินงำนพัฒนำชุมชน 

1.12 ควบคุม ติดตำม ดูลกำรสงสริม สนับสนุน฿นกำรรวมกลุมละจัดตัๅงกลุมองค์กร
ชุมชน กลุมมบຌำนละครือขำยประชำชน พืไอสงสริมประชำชน฿หຌมีควำมสน฿จ ควำมขຌำ฿จ ละควำมคิด
ริริไม฿นกำรพัฒนำชุมชน฿นทຌองถิไนของตน  

1.13 ควบคุม ติดตำม ดูลกำรรวบรวมละลงทะบียนผูຌสูงอำยุ ผูຌพิกำรละผูຌติดชืๅอ
อดส์ พืไอดูลละจัดสวัสดิกำรทีไพึงเดຌชน บีๅยยังชีพ บีๅยสงครำะห์ ฿นกำรชวยหลือละสงครำะห์฿หຌมี
คุณภำพชีวิตทีไดีขึๅน 

1.14 วำงผน ฝຄกอบรม สงสริมละสนับสนุนอำชีพทีไหมำะสมกประชำชน฿นชุมชน 
พืไอ฿หຌกลุมอำชีพสำมำรถพิไมผลผลิตละสรຌำงรำยเดຌ฿หຌกับชุมชน     

1.15 ศึกษำ วิครำะห์ หรือควบคุมกำรจัดท ำครงกำรละงบประมำณ  รวมถึงกำร
ด ำนินกำรตำมผนครงกำร กำรฆษณำละประชำสัมพันธ์ละกำรประมินผลกำรจัดกิจกรรมตำงโ ทีไป็น
ประยชน์กชุมชน ชนกิจกรรมสงสริมครอบครัว กิจกรรมขงกีฬำ กิจกรรมทีไกีไยวกับดใกละยำวชน 
กิจกรรมพืไอ฿หຌหำงเกลยำสพติด ป็นตຌน    

1.16 สวงหำ พัฒนำ  สงสริม ประสำนละสนับสนุนผูຌน ำชุมชนหรือกรรมกำรชุมชน 
พืไอ฿หຌรูຌถึงบทบำทหนຌำทีไละกิดกำรพัฒนำศักยภำพ฿หຌสำมำรถพัฒนำชุมชนของตนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด   

1.17 ดูลละบริหำรตลำดกลำงขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌประชำชนมี
ตลำดจ ำหนำยสินคຌำทีไป็นธรรม   

1.18 ควบคุม ติดตำม ดูลกำรสงสริมละสนับสนุน฿หຌกิดกองทุน หรือสมำคม฿น
รูปบบตำงโ ชนสมำคมฌำปนกิจสงครำะห์  พืไอกิดสวัสดิกำรซึไงป็นประยชน์ตอประชำชน฿นชุมชน 

1.19 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌ
กำรด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

1.20 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนพัฒนำชุมชน พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 
 



 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำน
ระดับส ำนักหรือกอง ละกຌปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์
ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน

ทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌควำมรูຌกีไยวกับกระบวนกำรรียนรูຌละกำรมีสวนรวมของผูຌน ำชุมชน กลุมหรือ

องค์กรประชำชน ครือขำยองค์กรประชำชน ละชุมชน ตลอดจนภำคีกำรพัฒนำทุกภำคสวน พืไอสงสริม
ควำมขຌมขใงของชุมชนละควำมมัไนคงของศรษฐกิจชุมชนระดับฐำนรำกตำมหลักกำรพึไงตนองละหลักกำร
มีสวนรวมของชุมชน 

4.2 ก ำหนดวิธีกำร ละออกบบกำรจัดท ำสืไอประชำสัมพันธ์ ขຌอมูล ขำวสำรกีไยวกับ
กำรด ำนินงำนพัฒนำชุมชน ฿นทุก โ ดຌำน ชน ขຌอมูลขำวสำรกีไยวกับหลงทุน ขຌอมูลสำรสนทศชุมชนขຌอมูล
กำรพัฒนำอำชีพ ฯลฯ พืไอ฿หຌบริกำรกหนวยงำนภำคีกำรพัฒนำ ประชำชน ผูຌน ำชุมชน กลุมองค์กรประชำชน 
ครือขำยองค์กรประชำชน ละชุมชน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักพัฒนำชุมชน ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรพัฒนำชุมชน หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ    
6 ปี ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี  ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรพัฒนำชุมชน            
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักพัฒนำชุมชน   
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรพัฒนำชุมชน หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 

 



 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    พัฒนำชุมชน 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักพัฒนำชุมชน 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นดຌำนวิชำกำรพัฒนำ
ชุมชนปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นดຌำนวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก 
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัยดຌำนพัฒนำชุมชน พืไอจัดท ำผนงำน สนับสนุนกำรรวมกลุม

ของประชำชน฿นชุมชนประภทตำง โ รวมถึงสวงหำละพัฒนำศักยภำพของผูຌน ำชุมชน กลุม องค์กร ละ
ครือขำยองค์กรประชำชน 

1.2 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัยดຌำนพัฒนำชุมชน พืไอก ำหนดมำตรกำรละกลเก฿นกำร
พัฒนำละสงสริมกำรสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน กำรสงสริมกระบวนกำรรียนรูຌละกำรมีสวนรวมของ
ชุมชน฿นกำรบริหำรจัดกำรชุมชน ตลอดจนกำรพัฒนำละสงสริมควำมขຌมขใง สมดุลละมัไนคงของศรษฐกิจ
ชุมชนระดับฐำนรำก รวมทัๅง฿นกำรพัฒนำรูปบบ วิธีกำรพัฒนำชุมชน฿หຌมีควำมหมำะสมกับพืๅนทีไ 

1.3 ศึกษำ วิครำะห์ ปัญหำสถำนกำรณ์ตำง โ ทีไกีไยวขຌอง฿นงำนพัฒนำชุมชน พืไอหำ
นวทำงป้องกันละกຌเขปัญหำทีไหมำะสมสอดคลຌองกับสภำพวดลຌอมละสถำนกำรณ์ทีไปลีไยนปลงเป 

1.4 ศึกษำ วิครำะห์ จัดท ำ ละพัฒนำระบบขຌอมูลสำรสนทศ฿นกำรพัฒนำชุมชน 
ละระบบสำรสนทศชุมชน พืไอก ำหนดนยบำย ผนงำน ตลอดจนก ำหนดนวทำงหรือวำงผนกำรพัฒนำ฿น
ทุกระดับ 

1.5 สนอนะนวทำงกำรพัฒนำละสงสริมศักยภำพชุมชนละศรษฐกิจชุมชน 
พืไอสรຌำงควำมสมดุล฿นกำรพัฒนำชุมชน ละควำมมัไนคงของศรษฐกิจชุมชนระดับฐำนรำก น ำเปสูควำม
ขຌมขใงของชุมชนอยำงยัไงยืน 

1.6 ก ำหนดมำตรฐำนละกณฑ์ชีๅวัดดຌำนพัฒนำชุมชน พืไอ฿หຌมีกณฑ์ชีๅวัดดຌำนพัฒนำ
ชุมชนทีไถูกตຌองหมำะสม เดຌมำตรฐำน 

1.7 วิครำะห์ สังครำะห์ บูรณำกำร ละพัฒนำองค์ควำมรูຌดຌำนกำรจัดกำรควำมรูຌละ
ภูมิปัญญำทຌองถิไนของชุมชน ตลอดจนสงสริมละสวงหำวิธีกำร฿หม โ พืไอสรຌำงละพัฒนำระบบกำรจัดกำร
ควำมรูຌของชุมชน 
 
 



 
1.8 สงสริม สนับสนุน พัฒนำทักษะ ละ฿หຌควำมรูຌ฿นกำรบริหำรจัดกำรระบบขຌอมูล

กจຌำหนຌำทีไ ผูຌน ำชุมชน องค์กรชุมชน ครือขำยองค์กรชุมชน ละภำคีกำรพัฒนำ พืไอ฿หຌกำรบริหำรจัดกำร
ขຌอมูล กำรจัดกใบขຌอมูล กำรจัดท ำระบบขຌอมูลสำรสนทศพืไอกำรพัฒนำชุมชน  ละกำรจัดท ำระบบ
สำรสนทศชุมชน รวมทัๅงกำรสงสริมกำร฿ชຌประยชน์จำกขຌอมูลป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละกิดประยชน์
สูงสุด 

1.9 อ ำนวยกำรพัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตรกำรฝຄกอบรม  กำรสัมมนำ ประชุม          
ชิงปฏิบัติกำรพืไอ฿หຌสอดคลຌองหมำะสมกับสภำพพืๅนทีไละตรงตำมควำมตຌองกำรของกลุมป้ำหมำย 

1.10 ศึกษำ วิจัยรูปบบละวิธีกำรพัฒนำชุมชน พืไอน ำมำวิครำะห์ละน ำเปสูกำร
ปรับ฿ชຌ฿หຌสอดคลຌองกับสถำนกำรณ์ภำย฿ตຌขຌอจ ำกัด 

1.11 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ละควบคุมดูลกำรสงสริม สนับสนุนกระบวนกำร
รียนรูຌละกำรมีสวนรวมของประชำชน฿นรูปบบตำงโ พืไอ฿หຌประชำชน฿นชุมชนสำมำรถจัดท ำผนชุมชน 
รวมทัๅงวิครำะห์ ตัดสิน฿จ ละด ำนินกำรรวมกัน พืไอกຌเขปัญหำควำมตຌองกำรของตนอง ละชุมชนเดຌ 
ตลอดจนป็นทีไปรึกษำ฿นกำรด ำนินงำนพัฒนำชุมชน 

1.12 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ละควบคุมดูลกำรสงสริม สนับสนุน฿นกำร
รวมกลุมละจัดตัๅงกลุมองค์กรชุมชน กลุมมบຌำนละครือขำยประชำชน พืไอสงสริมประชำชน฿หຌมีควำมสน฿จ 
ควำมขຌำ฿จ ละควำมคิดริริไม฿นกำรพัฒนำชุมชน฿นทຌองถิไนของตน  

1.13 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ละควบคุมดูลกำรรวบรวมละลงทะบียนผูຌสูงอำยุ 
ผูຌพิกำรละผูຌติดชืๅออดส์ พืไอดูลละจัดสวัสดิกำรทีไพึงเดຌชน บีๅยยังชีพ บีๅยสงครำะห์ ฿นกำรชวยหลือละ
สงครำะห์฿หຌมีคุณภำพชีวิตทีไดีขึๅน 

1.14 วำงผน ฝຄกอบรม สงสริมละสนับสนุนอำชีพทีไหมำะสมกประชำชน฿นชุมชน 
พืไอ฿หຌกลุมอำชีพสำมำรถพิไมผลผลิตละสรຌำงรำยเดຌ฿หຌกับชุมชน     

1.15 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ละควบคุมดูลกำรจัดท ำครงกำรละงบประมำณ  
รวมถึงกำรด ำนินกำรตำมผนครงกำร กำรฆษณำละประชำสัมพันธ์ละกำรประมินผลกำรจัดกิจกรรมตำงโ ทีไ
ป็นประยชน์กชุมชน ชนกิจกรรมสงสริมครอบครัว กิจกรรมขงกีฬำ กิจกรรมทีไกีไยวกับดใกละยำวชน 
กิจกรรมพืไอ฿หຌหำงเกลยำสพติด ป็นตຌน    

1.16 สวงหำ พัฒนำ  สงสริม ประสำนละสนับสนุนผูຌน ำชุมชนหรือกรรมกำรชุมชน 
พืไอ฿หຌรูຌถึงบทบำทหนຌำทีไละกิดกำรพัฒนำศักยภำพ฿หຌสำมำรถพัฒนำชุมชนของตนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด   

1.17 วำงผน อ ำนวยกำร ดูลละบริหำรตลำดกลำงขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
พืไอ฿หຌประชำชนมีตลำดจ ำหนำยสินคຌำทีไป็นธรรม   

1.18 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ละควบคุมดูลกำรสงสริมละสนับสนุน฿หຌกิด
กองทุน หรือสมำคม฿นรูปบบตำงโ ชนสมำคมฌำปนกิจสงครำะห์  พืไอกิดสวัสดิกำรซึไงป็นประยชน์ตอ
ประชำชน฿นชุมชน 

1.19 พัฒนำละปรับปรุงระบบงำนดຌำนกำรพัฒนำชุมชน พืไอ฿หຌกิดควำมมัไน฿จวำ
ระบบงำนทีไตัๅงเวຌสำมำรถสนับสนุนสวนงำนตำงโ เดຌอยำงมีประสิทธิภำพละสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละสภำวกำรณ์ปัจจุบัน  

1.20 สอนงำน ถำยทอดควำมรูຌ หรือถำยทอดฝຄกอบรมกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ 
ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌละถำยทอดหลักกำรท ำงำนภำย฿นองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน ละสำมำรถน ำเปปรับ฿ชຌ฿นกำรท ำงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 
 



 
1.21 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ

ตำงโ ทีไกิดขึๅนกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด  

1.22 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนกำรพัฒนำชุมชน พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง       
มอบหมำยงำน กຌปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผล พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยละ 
ผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกัน฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับส ำนักหรือกอง พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำง โ พืไอ฿หຌกิด

ประยชน์ละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำกีไยวกับกำรท ำงำนกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ พืไอชวย฿หຌ

ภำรกิจทีไก ำหนดเวຌด ำนินเปเดຌดຌวยควำมรียบรຌอยละมีประสิทธิภำพสูงสุด 
4.2 ฿หຌค ำปรึกษำทำงวิชำกำรกจຌำหนຌำทีไ กีไยวกับกำรวิจัยชิงปฏิบัติกำรกำร

บริหำรงำนละกำรพัฒนำชุมชน พืไอ฿หຌกิดกระบวนกำรพัฒนำทีไประชำชนมีสวนรวม 
4.3 สงสริม สนับสนุน ฿หຌควำมรูຌ ค ำปรึกษำ นะน ำ ดຌำนพัฒนำชุมชน ละกำร฿ชຌ

ประยชน์จำกขຌอมูลละระบบสำรสนทศพืไอกำรพัฒนำชุมชนกองค์กรละหนวยงำนตำง โ ละภำคีกำร
พัฒนำ พืไอสงสริม฿หຌหนวยงำนดังกลำวมีขຌอมูล฿นกำรปฏิบัติงำนละน ำเป฿ชຌก ำหนดนยบำยละกำรวำง
ผนกำรด ำนินงำน฿หຌสอดคลຌองป็นเป฿นทิศทำงดียวกัน 

4.4 ก ำหนดรูปบบ /นวทำงกำรจัดท ำสืไอประชำสัมพันธ์ ขຌอมูล ขำวสำรกีไยวกับ
กำรด ำนินงำนพัฒนำชุมชน ฿นทุกโดຌำน ชน ขຌอมูลขำวสำรกีไยวกับหลงทุน ขຌอมูลสำรสนทศชุมชน ขຌอมูล
กำรพัฒนำอำชีพ ฯลฯ พืไอสรຌำงภำพลักษณ์฿หຌกับองค์กร ละ฿หຌบริกำรกหนวยงำนละองค์กรตำงโ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักพัฒนำชุมชน ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรพัฒนำชุมชน หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวนຌอยกวำ ไ ปี 
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำน
ดຌำนวิชำกำรพัฒนำชุมชน หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 
 
 
 
 



 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 3 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 4 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 3 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    พัฒนำชุมชน 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักพัฒนำชุมชน 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน  ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นดຌำนวิชำกำรพัฒนำชุมชน  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿น    
ทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำรระดับกระทรวง  กรม ซึไง฿ชຌ
ควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นดຌำนวิชำกำรพัฒนำชุมชน ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จ
หรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัยดຌำนพัฒนำชุมชน พืไอจัดท ำผนงำน สนับสนุนกำรรวมกลุม

ของประชำชน฿นชุมชนประภทตำง โ รวมถึงสวงหำละพัฒนำศักยภำพของผูຌน ำชุมชน กลุม องค์กร ละ
ครือขำยองค์กรประชำชน 

1.2 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัยดຌำนพัฒนำชุมชน พืไอก ำหนดมำตรกำรละกลเก฿นกำร
พัฒนำละสงสริมกำรสรຌำงควำมขຌมขใงของชุมชน กำรสงสริมกระบวนกำรรียนรูຌละกำรมีสวนรวมของ
ชุมชน฿นกำรบริหำรจัดกำรชุมชน ตลอดจนกำรพัฒนำละสงสริมควำมขຌมขใง สมดุลละมัไนคงของศรษฐกิจ
ชุมชนระดับฐำนรำก รวมทัๅง฿นกำรพัฒนำรูปบบ วิธีกำรพัฒนำชุมชน฿หຌมีควำมหมำะสมกับพืๅนทีไ 

1.3 สนอนะนวทำงกำรพัฒนำละสงสริมศักยภำพชุมชนละศรษฐกิจชุมชนพืไอ
สรຌำงควำมสมดุล฿นกำรพัฒนำชุมชน ละควำมมัไนคงของศรษฐกิจชุมชนระดับฐำนรำก น ำเปสูควำมขຌมขใง
ของชุมชนอยำงยัไงยืน 

1.4 วิครำะห์ สังครำะห์ ละสวงหำองค์ควำมรูຌ฿หม โ ดຌำนกำรจัดกำรควำมรูຌละ
ภูมิปัญญำทຌองถิไนของชุมชน พืไอสงสริมละพัฒนำรูปบบ นวทำงกำรพัฒนำละบูรณำกำรชืไอมยงระบบ
กำรจัดกำรควำมรูຌของชุมชน฿นลักษณะครือขำยกำรจัดกำรควำมรูຌ฿นทุกระดับ 

1.5 สนอนะนวทำงกำรปรับปรุงกຌเขกฎหมำย กฎระบียบ ขຌอบังคับทีไอืๅอตอกำร
พัฒนำชุมชน พืไอ฿หຌประชำชน฿นชุมชนละทຌองถิไนเดຌรับประยชน์สูงสุด฿นมิติดຌำนตำงโ ของกำรพัฒนำชุมชน 

1.6 ศึกษำ วิจัยรูปบบละวิธีกำรพัฒนำชุมชนชิงนวัตกรรม  พืไอน ำมำวิครำะห์
สังครำะห ์ละน ำเปสูกำรปรับ฿ชຌ฿หຌสอดคลຌองกับสถำนกำรณ์ภำย฿ตຌขຌอจ ำกัด 

1.7 ประยุกต์฿ชຌนวทำงปฏิบัติทีไเดຌรับกำรยอมรับ฿นระดับสำกล (Best Practices) ฿น
กำรก ำหนดกลเก กระบวนกำร หรือมำตรกำรกำรปฏิบัติงำนดຌำนกำรพัฒนำชุมชน พืไอมำปรับ฿ชຌ฿นกำรพัฒนำ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไรับผิดชอบ 
 



 
1.8 สงสริมละพัฒนำศักยภำพของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกิดกำรพัฒนำองค์

ควำมรูຌอยำงตอนืไองละ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ละมีประสิทธิภำพ
สูงสุด 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน ครงกำร฿น
ระดับกลยุทธ์ของสวนรำชกำรระดับกรม มอบหมำยงำน กຌปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน ติดตำมประมินผล พืไอ฿หຌ
บรรลุตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำง โ กับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำว พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง รวมทัๅงทีไประชุมทัๅง

฿นละตำงประทศ พืไอ฿หຌกิดประยชน์ละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
3.3 ท ำหนຌำทีไป็นตัวทนขององค์กร฿นกำรประชุม จรจำละกำรสัมมนำตำงโ ทีไจัด

ขึๅน฿นระดับประทศละระหวำงประทศพืไอลกปลีไยนควำมรูຌควำมคิดหในรวมกัน  
4. ดຌานการบริการ 

4.1 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำกีไยวกับกำรท ำงำนกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ  พืไอชวย฿หຌ
ภำรกิจทีไตัๅงเวຌด ำนินเปเดຌดຌวยควำมรียบรຌอยละมีประสิทธิภำพสูงสุด   

4.2 ฿หຌค ำปรึกษำทำงวิชำกำร฿นระดับกวຌำงกจຌำหนຌำทีไ กีไยวกับกำรวิจัยชิง
ปฏิบัติกำรกำรบริหำรงำนละกำรพัฒนำชุมชน พืไอ฿หຌกิดกระบวนกำรพัฒนำทีไประชำชนมีสวนรวม 

4.3 สงสริม สนับสนุนกำร฿หຌควำมรูຌดຌำนพัฒนำชุมชนกองค์กรละหนวยงำนตำง โ 
ละภำคีกำรพัฒนำ พืไอสงสริม฿หຌหนวยงำนดังกลำวมีขຌอมูล฿นกำรปฏิบัติงำนละน ำเป฿ชຌก ำหนดนยบำยละ
วำงผนกำรด ำนินงำน฿หຌสอดคลຌองป็นเป฿นทิศทำงดียวกัน 

4.4 วำงกรอบกำรจัดท ำอกสำรวิชำกำร ต ำรำ ขຌอสอบ ทำงวิชำกำรกำรพัฒนำชุมชน 
กำรฝຄกอำชีพ หรือกำรจัดตัๅงองค์กรชุมชนรูปบบตำงโ พืไอประกอบกำรรียนกำรสอนทีไกีไยวขຌอง 

4.5 ฿หຌค ำปรึกษำ ตอบขຌอหำรือกหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง฿นดຌำนพัฒนำชุมชน พืไอ฿หຌ
ขຌอสนอนะหรือขຌอมูลทีไป็นประยชน์ชวย฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนดังกลำวส ำรใจลุลวงเปดຌวยดี 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักพัฒนำชุมชน ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรพัฒนำชุมชน หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด  มำลຌว
นຌอยกวำ โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด      
ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรพัฒนำชุมชน หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

 

 

 

 



 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 4 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 4 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 5 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3  
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 4 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 4 

 

 

 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     สังคมสงครำะห์ 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโ ทีไปฏิบัติงำนทำงสังคมสงครำะห์ ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับกำรศึกษำ กำรส ำรวจ กำรสัมภำษณ์ กำรสอบประวัติ ละกำรวิครำะห์ขຌอมูล ปัญหำ ขຌอทใจจริง ละ
สำหตุตำงโ ทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงด ำนินกำร฿หຌค ำปรึกษำ ค ำนะน ำ ควำมรูຌ กำรบริกำร ควำมชวยหลือ กำร
กຌเขปัญหำ ละด ำนินกำรสังคมสงครำะห์฿นดຌำนตำงโ ทีไถูกตຌอง ละหมำะสมตำมหลักกำรสังคมสงครำะห์
กผูຌดຌอยอกำสทำงสังคม หรือผูຌมีปัญหำทำงสังคมตำงโ ชน ดใก วัยรุน คนชรำ คนขอทำน สภณี ผูຌตຌองขัง 
ผูຌปຆวย คนพิกำรละทุพพลภำพ ละประชำชนทัไวเปทีไเมสำมำรถจะกຌเขปัญหำของตัวองละครอบครัว 
ผูຌประสบภัยพิบัติทำงธรรมชำติ หรือผูຌตกทุกข์เดຌยำก฿นกรณีตำงโ อันจะมีผลกระทบกระทือนตอชุมชน ละ
สังคมดยสวนรวม พืไอ฿หຌผูຌรับกำรสงครำะห์มีคุณภำพชีวิตทีไดีขึๅน ละสำมำรถพึไงตนอง฿นสังคมเดຌอยำงมี
ควำมสุข ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง  
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักสังคมสงครำะห์   ระดับปฏิบัติกำร 
   นักสังคมสงครำะห์   ระดับช ำนำญกำร 
   นักสังคมสงครำะห์   ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักสังคมสงครำะห์   ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    สังคมสงครำะห์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักสังคมสงครำะห์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับกำรสังคมสงครำะห์ ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 คຌนหำขຌอทใจจริง สัมภำษณ์ สอบประวัติ ยีไยมบຌำน ติดตำม สืบสำะหำขຌอทใจจริง 

รวมทัๅงศึกษำชุมชน ละประมินสภำวะทำงสังคมบืๅองตຌนพืไอวินิจฉัย ประกอบกำรพิจำรณำ      ฿หຌกำรสงครำะห์
ชวยหลือ ละ฿หຌบริกำรทำงสังคมกกลุมป้ำหมำย฿นระดับบุคคล ครอบครัว กลุม ละชุมชน 

1.2 ฿หຌบริกำรกำรปรึกษำ นะน ำ ชวยหลือ บ ำบัด ฟ้ืนฟู ป้องกัน ปกป้อง คุຌมครอง 
ละพัฒนำกลุมป้ำหมำย พืไอ฿หຌสำมำรถชวยหลือตนองละอยู฿นสังคมอยำงมีควำมสุขเดຌ  

1.3 ฿หຌค ำปรึกษำ ค ำนะน ำ ควำมรูຌ กำรบริกำร ควำมชวยหลือ กำรกຌเขปัญหำ 
ละด ำนินกำรสังคมสงครำะห์฿นดຌำนตำงโ ทีไถูกตຌอง หมำะสม ละสอดคลຌองกับปัญหำละตรงตำมควำม
ตຌองกำรของผูຌรับกำรสงครำะห์ พืไอ฿หຌผูຌรับกำรสงครำะห์มีคุณภำพชีวิตทีไดีขึๅน สำมำรถพึไงพำตนองเดຌ ละอยู
฿นสังคมเดຌอยำงมีควำมสุข  

1.4 รวบรวม ประมวล สรุป จัดล ำดับควำมส ำคัญละควำมรุนรงของปัญหำ รวมทัๅง
วิครำะห์สำหตุละผลกระทบของปัญหำ พืไอประกอบกำรวำงผน฿หຌควำมชวยหลือละกຌเขปัญหำ พิทักษ์
สิทธิ ละพัฒนำคุณภำพชีวิตกลุมป้ำหมำย 

1.5 ส ำรวจ รวบรวม ศึกษำ สรุปจัดท ำรำยงำน รวมทัๅงประมวล ละวิครำะห์ขຌอมูล
ทำงวิชำกำร สถำนกำรณ์ละปัญหำดຌำนสังคม พืไอประกอบกำรวิจัย กำรจัดท ำฐำนขຌอมูล กำรวำงผน      
กำรจัดท ำหลักกณฑ์มำตรฐำนละกำรพัฒนำระบบสวัสดิกำรสังคมละสังคมสงครำะห์ 

1.6 สงสริม สนับสนุน พัฒนำคุณภำพชีวิต ละจัดสวัสดิกำรตำงโ กผูຌรับกำร
สงครำะห์ พืไอ฿หຌผูຌรับกำรสงครำะห์มีคุณภำพชีวิตทีไดีขึๅน เดຌรับสวัสดิกำรทีไหมำะสม สำมำรถพึไงพำตนองเดຌ 
ละอยู฿นสังคมเดຌอยำงมีควำมสุข 

1.7 รวบรวม จัดกใบขຌอมูล สถิติ กีไยวกับกำรด ำนินงำนดຌำนสังคมสงครำะห์        
พืไอประกอบกำรจัดท ำครืไองมือทำงสังคมสงครำะห์ คูมือ นวทำงปฏิบัติ อกสำรวิชำกำร สืไ อพืไอน ำเป฿ชຌ฿น
กำรด ำนินงำนดຌำนสังคมสงครำะห์ 

1.8 จัดท ำขຌอมูลกีไยวกับสถำนกำรณ์ละปัญหำของกลุมป้ำหมำย พืไอประกอบกำร
พัฒนำละวำงผนดຌำนสวัสดิกำรสังคมละสังคมสงครำะห์ ละดຌำนอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

1.9 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ      
ทีไกีไยวขຌองกับงำนสังคมสงครำะห์ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 



 

2. ดຌานการวางผน 
2.1 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำน

หรือครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 
2.2 สนอนะขຌอมูล นวทำง ละวิธีกำรตำงโ ประกอบกำรวำงผนงำนดຌำนกำร

สังคมสงครำะห์ พืไอป็นประยชน์ตอกำรวำงผนงำน กำรก ำหนดผนกำร นวทำง หลักกณฑ์ หรือ
มำตรกำรตำงโ ของหนวยงำน 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทั ๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน 

พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำละ฿หຌบริกำรทำงวิชำกำรกบุคคล หนวยงำนละองค์กรตำงโ 

กีไยวกับนวทำง฿นกำรด ำนินงำนดຌำนสวัสดิกำรสังคมละสังคมสงครำะห์ พืไอพัฒนำควำมรูຌ ทคนิค ทักษะ
฿นกำรด ำนินงำนละพัฒนำบริกำรดຌำนสวัสดิกำรสังคมละสังคมสงครำะห์ 

4.2 ฿หຌบริกำรขຌอมูล อกสำร ต ำรำ สืไอ ละคูมือ฿นรูปบบตำง โ กีไยวกับกำร
สวัสดิกำรสังคมละสังคมสงครำะห์กครอบครัว กลุม ชุมชน องค์กร หนวยงำนภำครัฐ อกชน ครือขำย 
ประชำชนทัไวเปละผูຌทีไสน฿จ  พืไอสนับสนุนกำรรียนรูຌละพืไอประยชน์฿นกำรจัดบริกำรทำงสังคมละ
กำร฿หຌควำมชวยหลือกกลุมป้ำหมำยอยำงหมำะสมละมีประสิทธิภำพ  

4.3 รวมจัดกำรฝຄกอบรมละถำยทอดควำมรู ຌกบ ุคลำกรภำย฿นหนวยงำน 
ครอบครัว กลุม ชุมชน หนวยงำนภำครัฐ อกชน ครือขำยละประชำชนทัไวเปพืไอสริมสรຌำงควำมรูຌ 
ควำมขຌำ฿จกีไยวกับงำนดຌำนสวัสดิกำรสังคมละสังคมสงครำะห์ทีไมีประสิทธิภำพ สอดคลຌองกับควำม
ตຌองกำรของกลุมป้ำหมำย 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
สังคมสงครำะห์ศำสตร์ สังคมศำสตร์ละพฤติกรรมศำสตร์ สังคมวิทยำ รัฐศำสตร์ สังคมวิทยำละ
มำนุษยวิทยำ จิตวิทยำ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ  ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌ ป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ     

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
สังคมสงครำะห์ศำสตร์ สังคมศำสตร์ละพฤติกรรมศำสตร์ สังคมวิทยำ รัฐศำสตร์ สังคมวิทยำละ
มำนุษยวิทยำ จิตวิทยำ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ  ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌ ป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ     

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
สังคมสงครำะห์ศำสตร์ สังคมศำสตร์ละพฤติกรรมศำสตร์ สังคมวิทยำ รัฐศำสตร์ สังคมวิทยำละ
มำนุษยวิทยำ จิตวิทยำ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ  ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌ ป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ     



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ  

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1  
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 1 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    สังคมสงครำะห์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักสังคมสงครำะห์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรสังคมสงครำะห์ 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรสังคมสงครำะห์  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย    

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 คຌนหำขຌอทใจจริง สัมภำษณ์  สอบประวัติ ยีไยมบຌำน  ติดตำม สืบสำะหำ

ขຌอทใจจริง ประมิน วิครำะห์ ละวินิจฉัยทำงสังคม รวมทัๅงวำงผน ละกำรจัดกำรรำยกรณี พืไอ฿หຌ
กลุมป้ำหมำย฿นระดับบุคคล ครอบครัว กลุม ชุมชนเดຌรับบริกำรทีไหมำะสมมีประสิทธิภำพ 

1.2 ฿หຌบริกำรกำรปรึกษำ นะน ำ ชวยหลือ บ ำบัด ฟ้ืนฟู ป้องกัน ปกป้อง คุຌมครอง 
ละพัฒนำกลุมป้ำหมำย พืไอ฿หຌสำมำรถป้องกันตนองจำกควำมสีไยง รวมทัๅงพัฒนำละพึไงตนองละอยู฿น
สังคมอยำงมีควำมสุขเดຌ      

1.3 ศึกษำ วิครำะห์ปัญหำ ระดับควำมรุนรง ละปัจจัยทีไป็นสำหตุของปัญหำ 
รวมถึงผลกระทบทีไกิดขึๅน พืไอวำงผน฿หຌควำมชวยหลือละกຌเขปัญหำ พิทักษ์สิทธิละพัฒนำคุณภำพชีวิต
กลุมป้ำหมำยอยำงสอดคลຌองกับปัญหำละควำมตຌองกำร 

1.4 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย จัดท ำรำยงำนละฐำนขຌอมูล รวมทัๅงประมวลขຌอมูลทำง
วิชำกำร สถำนกำรณ์ ละปัญหำดຌำนสังคม พืไอวำงผน จัดท ำหลักกณฑ์มำตรฐำน กำรปรับปรุง฿หຌมี
ประสิทธิภำพมำกขึๅน ละกำรพัฒนำระบบสวัสดิกำรสังคมละสังคมสงครำะห์  

1.5 ควบคุม ละดูลกำรสงสริม กำรสนับสนุน กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ละกำรจัด
สวัสดิกำรตำงโ กผูຌรับกำรสงครำะห์ พืไอ฿หຌผูຌรับกำรสงครำะห์มีคุณภำพชีวิตทีไดีขึๅน เดຌรับสวัสดิกำรทีไ
หมำะสม สำมำรถพึไงพำตนองเดຌ ละอยู฿นสังคมเดຌอยำงมีควำมสุข  

1.6 รวมพัฒนำนืๅอหำองค์ควำมรูຌกีไยวกับวิธีกำรท ำงำนดຌำนสังคมสงครำะห์พืไอ
ประกอบกำรสรຌำงละพัฒนำครืไองมือทำงสังคมสงครำะห์  คูมือ  นวทำงปฏิบัติ  อกสำรวิชำกำรละสืไอ฿น
กำรด ำนินงำนดຌำนสังคมสงครำะห์ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด   

1.7 ประมวล วิครำะห์ขຌอมูลสถำนกำรณ์ละปัญหำของกลุมป้ำหมำย ละสนอ
ควำมหใน พืไอวำงผนดຌำนสวัสดิกำรสังคมละสังคมสงครำะห์฿หຌสอดคลຌองกับสถำนกำรณ์ทีไปลีไยนปลงเป  
 
 



  
1.8 ก ำกับ ติดตำม ดูลกำรประมินผลกำรด ำนินงำนตำมครงกำรละกิจกรรม ละ 

กำรจัดบริกำรทำงสังคมของหนวยงำนทัๅงภำย฿นละภำยนอกพืไอ฿หຌทรำบผลกำรด ำนินงำนละน ำมำปรับปรุง
ระบบงำนละกำร฿หຌบริกำรดຌำนสวัสดิกำรสังคมละสังคมสงครำะห์฿หຌมีประสิทธิภำพละป็นเปตำม
มำตรฐำนหรือป้ำหมำยทีไก ำหนด 

1.9 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

1.10 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนสังคมสงครำะห์ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 

2. ดຌานการวางผน 
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของ

หนวยงำน ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 พัฒนำละวำงผนมำตรฐำนงำนบริกำรสังคมสงครำะห์฿หຌสอดคลຌองกับ
สถำนกำรณ์ พืไอป็นประยชน์ตอกำรก ำหนดผนงำน นวทำง นยบำย หลักกณฑ์ หรือมำตรกำรตำงโ ของ
หนวยงำน 

2.3 สนอนะวิธีกำรกຌเขละปรับปรุงงำนสังคมสงครำะห์ พืไอ฿หຌสำมำรถฟ้ืนฟู 
ชวยหลือ ละ฿หຌบริกำรกผูຌรับกำรสงครำะห์เดຌอยำงมีประสิทธิภำพขึๅน 

2.4 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำน กำรวำงผนงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำน
ป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 

2.5 จัดท ำผนงำนงบประมำณ ครงกำร ผนกำรด ำนินงำนประจ ำปีิทศบัญญัติ
งบประมำณี 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน

ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ  ชีๅนะ  ชวยกຌเขปัญหำ  ละ฿หຌบริกำรทำงวิชำกำร  ฿นรืไองทีไมี

ควำมซับซຌอนกบุคคล หนวยงำนละองค์กรตำงโ พืไอพัฒนำควำมรูຌ ทคนิค ทักษะ฿นกำรด ำนินงำนละ
พัฒนำกำร฿หຌบริกำรละควำมชวยหลือกกลุมป้ำหมำย 

4.2 ฿หຌบริกำรระบบฐำนขຌอมูล สถิติ อกสำร ต ำรำ สืไอละคูมือ฿นรูปบบตำงโ 
กีไยวกับกำรสวัสดิกำรสังคมละสังคมสงครำะห์กครอบครัว กลุม ชุมชน องค์กร หนวยงำนภำครัฐ อกชน 
ครือขำย ประชำชนทัไวเปละผูຌทีไสน฿จ พืไอสนับสนุนกำรรียนรูຌละพืไอประยชน์฿นกำรจัดบริกำรละกำร฿หຌ
ควำมชวยหลือกกลุมป้ำหมำย ครอบครัวละชุมชนอยำงหมำะสมละมีประสิทธิภำพ 
 
 
 



 
4.3 จัดกำรฝຄกอบรมละถำยทอดควำมรูຌดຌำนสวัสดิกำรสังคมละสังคมสงครำะห์ก

บุคลำกรภำย฿นหนวยงำน ครอบครัว กลุมชุมชน หนวยงำนภำครัฐ อกชน ครือขำย ละประชำชนทัไวเป 
พืไ อ ฿หຌ ควำมรูຌ  ส รຌำงควำม ขຌ ำ฿จ  ละพัฒ นำศั กยภำพละขี ดควำมสำมำรถ฿นกำรด ำนิ น งำน  
ดຌำนสวัสดิกำรสั งคมละสั งคมสงครำะห์ ฿น พืๅ นทีไ ละชุมชน฿หຌ กิดประสิทธิภำพ สอดคลຌองกับ  
ควำมตຌองกำรของกลุมป้ำหมำย 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักสังคมสงครำะห์ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนสังคมสงครำะห์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดมำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี 
ก ำหนดวลำ ๆ ปี  ฿หຌลดป็น ไ ปี  ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติ ฉพำะส ำหรับต ำหนง นักสังคมสงครำะห์           
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักสังคมสงครำะห์ 
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนสังคมสงครำะห์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดบั 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

 
 
 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดบั 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    สังคมสงครำะห์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักสังคมสงครำะห์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสู งมำก฿นงำนวิชำกำรสังคม
สงครำะห์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรสังคมสงครำะห์  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไ    
ยำกมำก  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย    
  ดยมลีักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 วำงนวทำงละด ำนินกำรคຌนหำขຌอทใจจริง สัมภำษณ์ สอบประวัติ ยีไยมบຌำน 

ติดตำม สืบสำะหำขຌอทใจจริง ประมิน วิครำะห์ ฿นกรณีทีไมีควำมรุนรง หรืออยู฿นภำวะวิกฤต รวมทัๅง
วำงผน ละกำรจัดกำรรำยกรณี พืไอ฿หຌกลุมป้ำหมำย ฿นระดับบุคคล ครอบครัว กลุม ชุมชนเดຌรับบริกำรทีไ
หมำะสมละมีประสิทธิภำพ 

1.2 ก ำกับ ดูล ติดตำม ฿หຌบริกำรกำรปรึกษำ นะน ำ ชวยหลือ บ ำบัด ฟ้ืนฟู ป้องกัน 
ปกป้อง คุຌมครอง ละพัฒนำกลุมป้ำหมำย พืไอ฿หຌสำมำรถพึไงตนองละอยู฿นสังคมเดຌอยำงปกติสุข ภำย ฿ตຌ
ระบบคุຌมครองทำงสังคมทีไดี 

1.3 ศึกษำ วิครำะห์ปัญหำ ระดับควำมรุนรง ละปัจจัยทีไป็นสำหตุของปัญหำ 
รวมถึงผลกระทบทีไกิดขึๅน พืไอวำงนวทำงกำร฿หຌควำมชวยหลือ ละกຌเขปัญหำ พิทักษ์สิทธิ์ละพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของกลุมป้ำหมำยอยำงทัไวถึงละป็นธรรม 

1.4 ศึกษำ คຌนควຌำ วิจัย พัฒนำองค์ควำมรูຌละฐำนขຌอมูล รวมทัๅงก ำหนดนวทำง 
หลักกณฑ์ มำตรฐำน ละพัฒนำระบบสวัสดิกำรสังคมละสังคมสงครำะห์ พืไอพัฒนำคุณภำพกำร฿หຌบริกำร
฿หຌตอบสนองกลุมป้ำหมำยอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.5 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรสงสริม กำรสนับสนุน กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต ละกำรจัดสวัสดิกำรตำงโ กผูຌรับกำรสงครำะห์ พืไอ฿หຌผูຌรับกำรสงครำะห์มีคุณภำพชีวิตทีไดีขึๅน 
เดຌรับสวัสดิกำรทีไหมำะสม สำมำรถพึไงพำตนองเดຌ ละอยู฿นสังคมเดຌอยำงมีควำมสุข 

1.6 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรจัดท ำขຌอมูล อกสำร ละรำยงำน
ตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนสังคมสงครำะห์ พืไอป็นขຌอมูลทีไป็นประยชน์฿นกำรปรับปรุง ละพัฒนำงำนดຌำนสังคม
สงครำะห์฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 
 
 
 
 



  
1.7 พัฒนำละปรับปรุงระบบงำนดຌำนสังคมสงครำะห์ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดควำม

มัไน฿จวำระบบงำนทีไตัๅงเวຌสำมำรถสนับสนุนสวนงำนตำงโ เดຌอยำงมีประสิทธิภำพละสอดคลຌองกับควำม
ตຌองกำรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละสภำวกำรณ์ปัจจุบัน  

1.8 สรຌำงละพัฒนำครืไองมือทำงสังคมสงครำะห์ คูมือ นวทำงปฏิบัติ อกสำร
วิชำกำร สืไอพืไอน ำเป฿ชຌ฿นกำรด ำนินงำนดຌำนสังคมสงครำะห์ละน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

1.9 จัดท ำขຌอสนอผนดຌำนสวัสดิกำรสังคมละสังคมสงครำะห์ พืไอวำงนวทำงกำร
ด ำนินงำนดຌำนสวัสดิกำรสังคมละสังคมสงครำะห์ทีไมีประสิทธิภำพละกลุมป้ำหมำยละประชำชนเดຌรับ
บริกำรละควำมชวยหลือทีไมีคุณภำพสอดคลຌองกับสภำพกำรณ์ 

1.10 วำงนวทำง฿นกำรประมินผล รวมทัๅงก ำกับ ติดตำม ดูลกำรด ำนินงำนตำม
ครงกำรละกิจกรรม รวมถึงกำรจัดบริกำรทำงสังคมของหนวยงำนทัๅงภำย฿นละภำยนอกพืไอ฿หຌทรำบผลกำร
ด ำนินงำนละน ำมำพัฒนำระบบงำนละกำร฿หຌบริกำรดຌำนสวัสดิกำรสังคมละสังคมสงครำะห์  
฿หຌมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลละสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของกลุมป้ำหมำย   

1.11 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

1.12 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนสังคมสงครำะห์ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน  
 โ.แ วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือ
กอง มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์
ทีไก ำหนด 
 โ.โ ฿หຌค ำปรึกษำละขຌอสนอนะ฿นกำรก ำหนดนยบำยกำรพัฒนำงำนดຌำนสังคม
สงครำะห์ พืไอ฿หຌสำมำรถวำงผนกำรด ำนินครงกำร กิจกรรม ละนวทำงกำรปฏิบัติงำน฿หຌกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด 
 โ.ใ ก ำหนดนวทำงกำรพัฒนำละวำงผนงำนดຌำนสังคมสงครำะห์ พืไอ฿หຌมีนวทำง 
ละผนงำนทีไสอดคลຌองกับนยบำย ป้ำหมำย ละกลยุทธ์ทีไองค์กรก ำหนดเวຌ 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงโพืไอป็น

ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ละสนอนวทำงกำรกຌเขปัญหำส ำคัญดຌำนสวัสดิกำร

สังคมละสังคมสงครำะห์กหนวยงำน องค์กร ละประชำชน พืไอสนับสนุนกำรพัฒนำกำร฿หຌบริกำรละกำร
฿หຌควำมชวยหลือกกลุมป้ำหมำย 
 
 



 
4.2 วำงนวทำง฿นกำร฿หຌบริกำรระบบฐำนขຌอมูล สถิติ อกสำร ต ำรำ สืไอละคูมือ฿น

รูปบบตำงโ กีไยวกับกำรสวัสดิกำรสังคมละสังคมสงครำะห์กครอบครัว กลุ ม ชุมชน องค์กร หนวยงำน
ภำครัฐ อกชน ครือขำย ประชำชนทัไวเปละผูຌสน฿จ พืไอสนับสนุนกำรรียนรูຌละพืไอประยชน์฿นกำร
จัดบริกำรละกำร฿หຌควำมชวยหลือกกลุมป้ำหมำย ครอบครัวละชุมชนอยำงหมำะสมละมีประสิทธิภำพ 

4.3 วำงนวทำง อ ำนวยกำรละป็นวิทยำกร฿นกำรฝຄกอบรมละถำยทอดควำมรูຌ 
รวมทัๅงนิทศงำนดຌำนสวัสดิกำรสังคมละสังคมสงครำะห์กบุคลำกรภำย฿นหนวยงำน ครอบครัว กลุม ชุมชน 
หนวยงำนภำครัฐ อกชน ครือขำย ละประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌควำมรูຌ สรຌำงควำมขຌำ฿จ ละพัฒนำศักยภำพ
ละขีดควำมสำมำรถ฿นกำรด ำนินงำนดຌำนสวัสดิกำรสังคมละสังคมสงครำะห์฿นพืๅนทีไละชุมชนอยำงมี
ประสิทธิภำพละสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของกลุมป้ำหมำย 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักสังคมสงครำะห์ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนสังคมสงครำะห์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด  มำลຌวเมนຌอยกวำ  ไ  ปี 
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำน
ดຌำนสังคมสงครำะห์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 4 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    สังคมสงครำะห์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักสังคมสงครำะห์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติ งำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ  ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรสังคมสงครำะห์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ซึไง฿ชຌควำมรูຌ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรสังคมสงครำะห์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือ
กຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ละด ำนินกำรคຌนหำขຌอทใจจริง สัมภำษณ์  สอบประวัติ 

ยีไยมบຌำน  ติดตำม สืบสำะหำขຌอทใจจริง ประมิน วิครำะห์ ฿นกรณีทีไมีควำมรุนรง หรืออยู฿นภำวะวิกฤตทีไมี
ผลกระทบตอสังคม รวมทัๅงวำงผน ละกำรจัดกำรรำยกรณี พืไอ฿หຌกลุมป้ำหมำย ฿นระดับบุคคล ครอบครัว 
กลุม ชุมชนเดຌรับบริกำรทีไหมำะสมละมีประสิทธิภำพ 

1.2 ก ำหนดนวทำง฿นกำร฿หຌบริกำรกำรปรึกษำ นะน ำ ชวยหลือ บ ำบัด ฟ้ืนฟู 
ป้องกัน ปกป้อง คุຌมครอง ละพัฒนำกลุมป้ำหมำย พืไอ฿หຌสำมำรถพึไงตนองละอยู฿นสังคมเดຌอยำงปกติสุข 
ภำย฿ตຌระบบคุຌมครองทำงสังคมทีไดี 

1.3 ศึกษำ วิครำะห์ ปัญหำละพยำกรณ์นวนຌมสถำนกำรณ์ทำงสังคม พืไอก ำหนด
กลยุทธ์นวทำงควำมชวยหลือพิทักษ์สิทธิละพัฒนำคุณภำพชีวิตของกลุมป้ำหมำย฿นระดับสังคม 

1.4 ศึกษำ คຌนควຌำ วิจัย พัฒนำองค์ควำมรูຌ สรຌำงนวัตกรรม รวมทัๅง ฿หຌค ำปรึกษำ
กีไยวกับกำรพัฒนำระบบฐำนขຌอมูล กำรก ำหนด ทิศทำงนวทำง หลักกณฑ์ มำตรฐำน ละกำรพัฒนำระบบ
สวัสดิกำรสังคมละสังคมสงครำะห์฿นภำพกวຌำง พืไอ฿หຌกลุมป้ำหมำยทุกระดับ ขຌำถึงระบบบริกำรทีไมี
คุณภำพอยำงทัไวถึงละป็นธรรม 

1.5 ก ำหนดนวทำง฿นกำรสรຌำงละพัฒนำครืไองมือทำงสังคมสงครำะห์ คูมือ 
นวทำงปฏิบัติ  อกสำรวิชำกำร  สืไอ พืไอยกระดับคุณภำพกำรด ำนินงำนดຌำนสังคมสงครำะห์   

1.6 สนอควำมหใน฿นกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ละนยบำย ดຌำนสวัสดิกำรสังคมละ
สังคมสงครำะห์ พืไอก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำระบบสวัสดิกำรสังคมของประทศ 

1.7 ก ำหนดนวทำงกำรประมินผลกำรด ำนินงำน รวมทัๅง ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำกำร
ด ำนินงำน ตำมครงกำรละกิจกรรม รวมถึงกำรจัดบริกำรทำงสังคมของหนวยงำนทัๅงภำย฿นละภำยนอก  
พืไอพัฒนำขีดควำมสำมำรถ฿นกำรจัดบริกำรดຌำนสวัสดิกำรสังคมละสังคมสงครำะห์฿หຌสอดคลຌองกับควำม
ตຌองกำรของกลุมป้ำหมำยอยำงป็นองค์รวม 



 
1.8 บริหำรงำน฿นฐำนะผูຌชีไยวชำญ หรือทียบทำ ซึไงมีหนຌำทีไละรับผิดชอบ฿นกำร

ควบคุมละบริหำรงำนทุกดຌำนของงำนสังคมสงครำะห์ทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนป็นเป
อยำงมีประสิทธิภำพละตอบสนองกับนยบำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.9 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

1.10 ศึกษำควำมรูຌทคนิค฿หมโ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นงำนละวิครำะห์ถึงปัญหำ
ละขຌอบกพรอง฿นกำรด ำนินกำรพืไอน ำมำปรับปรุงพัฒนำละวำงกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ ทัน
กับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบัน ละสำมำรถรองรับหตุกำรณ์ทีไจะกิดขึๅน฿นอนำคตเดຌ 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน 

ครงกำร฿นระดับกลยุทธ์ของสวนรำชกำรระดับกรม มอบหมำยงำนกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนติดตำม 
ประมินผล พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 วำงผนกำร฿ชຌงบประมำณ ทรัพยำกร ละบุคลำกรทีไ อยู฿นควำมรับผิดชอบ 
พืไอ฿หຌสำมำรถ฿ชຌงบประมำณ ทรัพยำกร ละบุคลกรเดຌอยำงคุຌมคำ ละกิดประยชน์อยำงสูงสุด 

2.3 วำงผนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรภำย฿นหนวยงำน พืไอ฿หຌบุคลำกรกิดกำร
พัฒนำละมีควำมช ำนำญงำนมำกขึๅนอันจะป็นประยชน์ตอกำรด ำนินงำนดຌำนสังคมสงครำะห์฿หຌมี
ประสิทธิภำพมำกขึๅน 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโกับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับกอง หรือส ำนักรวมทัๅงทีไประชุมทัๅง

฿นละตำงประทศ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 สนอควำมหใน วินิจฉัย ชีๅจงละตอบปัญหำส ำคัญดຌำนสวัสดิกำรสังคมละ

สังคมสงครำะห์ทีไมีควำมซับซຌอนกหนวยงำน องค์กรละประชำชนพืไอพัฒนำบริกำรละกำร฿หຌควำม
ชวยหลือกกลุมป้ำหมำย   

4.2 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำกีไยวกับกำรพัฒนำองค์ควำมรูຌละกำรจัดท ำละพัฒนำ
ระบบฐำนขຌอมูล สถิติ อกสำร ต ำรำ สืไอละคูมือ฿นรูปบบตำงโ กีไยวกับกำรสวัสดิกำรสังคมละสังคม
สงครำะห์กครอบครัว กลุม ชุมชน องค์กร หนวยงำนภำครัฐ อกชน ครือขำย ประชำชนทัไวเปละผูຌสน฿จ 
พืไอสนับสนุนกำรรียนรูຌละพืไอประยชน์฿นกำรจัดบริกำรละกำร฿หຌควำมชวยหลือกกลุมป้ำหมำย 
ครอบครัวละชุมชนอยำงหมำะสมละมีประสิทธิภำพ 

4.3 ป็นทีไปรึกษำละ฿หຌค ำนะน ำ฿นกำรจัดกำรฝຄกอบรมละถำยทอดองค์ควำมรูຌ 
ละป็นวิทยำกรถำยทอดควำมรูຌ รวมทัๅงนิทศงำนดຌำนสวัสดิกำรสังคมละสังคมสงครำะห์กบุคลำกรภำย฿น
หนวยงำน ครอบครัว กลุมชุมชน หนวยงำนภำครัฐ อกชน ครือขำย ละประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌกิดกำร
พัฒนำงำนดຌำนสวัสดิกำรสังคมละสังคมสงครำะห์ทีไหมำะสมอยำงยัไงยืน 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักสังคมสงครำะห์ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนสังคมสงครำะห์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌว         
เมนຌอยกวำ โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด        
ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนสังคมสงครำะห์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 4 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 4 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 4 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 5 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 34 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 4 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 4 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     วิชำกำรศึกษำ 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

  ปฏิบัติหนຌำทีไกีไยวกับกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นดຌำนตำง โ ตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย ดังนีๅ ปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนวิชำกำรศึกษำ ดยศึกษำ วิครำะห์ วิจัย วำงผน กำรนะนว
กำรศึกษำละอำชีพ พืไอกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน รวมถึงกำรศึกษำวิครำะห์ วิจัย
หลักสูตร กำรสรຌำงละพัฒนำหลักสูตรของวิชำกำรตำง โ ฿นควำมรับผิดชอบของทำงรำชกำร กำรวิครำะห์ วิจัย 
ละกำรพัฒนำหนังสือละบบรียน กำรวำงผนกำรศึกษำ กำรจัดพิพิธภัณฑ์ทำงกำรศึกษำ จัดท ำมำตรฐำน
สถำนศึกษำ ตลอดจนกำร฿หຌหรือจัดบริกำรสงสริมกำรศึกษำดย฿ชຌทคนลยี ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย ท ำ
ควำมหในสรุปรำยงำน ละสนอนะกีไยวกับกำรศึกษำละสงสริมกำรวิจัยกำรศึกษำ กำรวำงครงกำรส ำรวจ
กใบรวบรวมขຌอมูล กำรวิครำะห์ขຌอมูลละสถิติทำงกำรศึกษำ ติดตำม ประมินผล ด ำนินกำรละกຌเขปัญหำ
ขัดขຌองตำง โ ฿นกำรปฏิบัติงำนกีไยวกับกำรวิครำะห์วิจัยละสนอนะกำรปรับปรุง  ปลีไยนปลงหลักกำร
ระบียบปฏิบัติ ตลอดจนนวทำงพิจำรณำรืไองตำง โ ฝຄกอบรมละ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำนก
จຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ ตอบปัญหำละชีๅจงรืไองตำง โ กีไยวกับงำน฿นหนຌำทีไ ขຌำรวมประชุมคณะกรรมกำร
ตำง โ ตำมทีไ เดຌรับตงตัๅ ง ขຌำรวมประชุม฿นกำรก ำหนดนยบำยละผนงำนของสวนรำชกำรทีไสังกัด 
นอกจำกนัๅน ยังท ำหนຌำทีไจัดท ำผนละระบบสำรสนทศ งำนกำรจຌำหนຌำทีไ งำนกำรศึ กษำปฐมวัยละ
กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน งำนบริหำรรงรียน งำนบริหำรวิชำกำร งำนกำรศึกษำนอกระบบละตำมอัธยำศัย งำนฝຄกละ
สงสริมอำชีพ สงสริมศำสนำ ศิลปะละวัฒนธรรม ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักวิชำกำรศึกษำ    ระดับปฏิบัติกำร 
   นักวิชำกำรศึกษำ    ระดับช ำนำญกำร 
   นักวิชำกำรศึกษำ    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักวิชำกำรศึกษำ    ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรศึกษำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรศึกษำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 
หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนดຌำนกำรศึกษำ ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไ นตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย   
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ขຌอมูลกีไยวกับกำรศึกษำ พืไอป็นขຌอมูลประกอบกำรกำรพัฒนำ

งำนดຌำนกำรศึกษำทัๅง฿นระบบ นอกระบบ กำรศึกษำพิศษกำรศึกษำตำมอัธยำศัยละทีไกีไยวขຌอง 
1.2 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัยบืๅองตຌน พืไอประกอบกำรจัดท ำขຌอสนอนยบำยผน 

มำตรฐำนกำรศึกษำ หลักสูตร บบรียน ต ำรำ สืไอกำรรียนกำรสอน สืไอกำรศึกษำ กำรผลิตละพัฒนำสืไอ
นวัตกรรมละทคนลยี กำรสงสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

1.3 ศึ กษ ำ วิ ค รำะห์  ขຌ อมู ล กีไ ย วกั บ กำรจั ดตัๅ ง  ก ำรยุ บ รวมสถำน ศึ กษ ำ               
พืไอประกอบกำรพิจำรณำจัดตัๅง หรือยุบสถำนศึกษำเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.4 จัดท ำผนงำน/ครงกำรตำง โ พืไอสงสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ศำสนำ 
ศิลปะละวัฒนธรรม 

1.5 รวมวำงผนอัตรำก ำลังครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหลักกณฑ์ละงืไอนเข
ทีไก ำหนด พืไอ฿หຌเดຌบุคลำกรทีไมีควำมรูຌควำมสำสำมำรถตรงตำมควำมตຌองกำรของสถำนศึกษำละพียงพอตอ
กำรจัดกำรศึกษำ 

1.6 ด ำนินกำรกีไยวกับงำนทะบียน อกสำรดຌำนกำรศึกษำ ละทะบียนประวัติครู
ละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทัๅงปรับปรุง฿หຌทันสมัย พืไอป็นหลักฐำนอຌำงอิงละ฿หຌกำรสงสริมสนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำ 

1.7 สงสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ทัๅง฿นระบบ นอกระบบ กำรศึกษำพิศษกำร 
ศึกษำตำมอัธยำศัย พืไอ฿หຌกำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพละมำตรฐำน 

1.8 ติดตำม ประมินผลกำรด ำนินงำน กิจกรรมละสรุปผลดຌำนกำรศึกษำ วิครำะห์ 
วิจัย พืไอพัฒนำงำนดຌำนกำรศึกษำ 

1.9 ตรวจสอบควำมถูกตຌอง รียบรຌอยของผลงำนทำงวิชำกำรของครูหรือบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ พืไอสนอขอประมินวิทยฐำนะของครูละบุคลำกร 

1.10 ประสำนละรวมด ำนินกำรรืไองกำรพิจำรณำลืไอนขัๅนงินดือน คำตอบทน 
หรือครืไองรำชอิสริยำภรณ์ตำงโ พืไอสรຌำงขวัญก ำลัง฿จละควำมกຌำวหนຌำ฿หຌกับครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
฿นสังกัด 
 



 
1.11 ประสำน สงสริมสนับสนุนดຌำนกำรศึกษำละกำรจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรือ

งบประมำณสนับสนุนรงรียน ชน งำนอำหำรกลำงวัน อำหำรสริม นม คอมพิวตอร์ กิจกรรมสันทนำกำร 
ฯลฯ พืไอ฿หຌดใกโ ฿นพืๅนทีไเดຌรับกำรศึกษำทีไหมำะสมละกิดกำรพัฒนำทีไมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.12 ประสำน ตรวจสอบ ดูลศูนย์พัฒนำดใกลใก฿หຌเดຌมำตรฐำน พืไอดูล฿หຌดใก฿น
ทຌองถิไนมีกำรติบตทีไถูกตຌองละมีกำรพัฒนำกำรทีไดีสมวัย 

1.13 จัดท ำครงกำร สงสริมกำรรียนรูຌของชุมชนดຌำนกำรศึกษำ กำรสรຌำงอำชีพ กีฬำ 
ศำสนำ วัฒนธรรม ละภูมิปัญญำทຌองถิไนพืไอ฿หຌดใกโ ฿นทຌองถิไนกิดกำรรียนรูຌ ควำมสำมัคคีละรักษำเวຌซึไง
มรดกลๅ ำคำของทຌองถิไน 

1.14 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนกำรศึกษำ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน 
วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบ รวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำนหรือ

ครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 

3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ
กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ
กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 จัดบริกำรสงสริมกำรศึกษำ ชน จัดนิทรรศกำร กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทำงกำร

ศึกษำละ หลงรียนรูຌ  พืไอ฿หຌกำรบริกำรควำมรูຌละบริกำรทำงดຌำนกำรศึกษำละวิชำชีพกประชำชนอยำง
ทัไวถึง 

4.2 ผลิตคูมือ นวทำงกำรอบรม อกสำรทำงวิชำกำร รวมทัๅง฿หຌค ำนะน ำปรึกษำ
บืๅองตຌนกนักรียน นิสิต นักศึกษำละชุมชน ประชำชนทัไวเป       

4.3 ด ำนินกำรจัดกำรประชุมสัมมนำวิชำกำรนำนำชำติ จัดประชุมอบรมละสัมมนำ
กีไยวกับกำรนะนวกำรศึกษำละวิชำชีพ พืไอสงสริมควำมรูຌควำมขຌำ฿จละ฿หຌนวทำงกำรศึกษำละนว
ทำงกำรลือกอำชีพทีไหมำะสมกับบุคคลทัไวเป 

4.4 ผยพรกำรศึกษำ ชน จัดรำยกำรวิทยุ ทรทัศน์ ขียนบทควำม จัดท ำวำรสำร 
สืไออิลใกทรอนิกส์ อกสำรตำง โ รวมทัๅงกำร฿ชຌทคนลยีทำงกำรศึกษำอืไนโ พืไอ฿หຌควำมรูຌดຌำนกำรศึกษำ กำร
นะนวกำรศึกษำละวิชำชีพ อยำงทัไวถึงละมีคุณภำพ 

4.5 จัดกใบขຌอมูลบืๅองตຌน ท ำสถิติ  ปรับปรุง หรือจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบ
สำรสนทศทีไกีไยวกับงำนกำรศึกษำพืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำน ละ฿ชຌประกอบกำร
พิจำรณำก ำหนดนยบำยผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำงโ 
 
 
 
 
 



 
 
 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
ศึกษำ ศึกษำศำสตร์  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง฿หຌบรรจุละตงตัๅงป็น
พนักงำนครูหรือขຌำรำชกำรครูเดຌ      

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
ศึกษำ ศึกษำศำสตร์  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง฿หຌบรรจุละตงตัๅงป็น
พนักงำนครูหรือขຌำรำชกำรครูเดຌ      

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
ศึกษำ ศึกษำศำสตร์  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง฿หຌบรรจุละตงตัๅงป็น
พนักงำนครูหรือขຌำรำชกำรครูเดຌ      
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ  

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 

  



 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรศึกษำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรศึกษำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนดຌำนกำรศึกษำ  ปฏิบัติงำนทีไ
ตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

      ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำน ดຌำนกำรศึกษำ  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก   ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย    

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ขຌอมูลกีไยวกับกำรศึกษำ พืไอน ำเป฿ชຌประยชน์฿นกำรพัฒนำงำน

ดຌำนกำรศึกษำทัๅง฿นระบบ นอกระบบ กำรศึกษำพิศษ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ละทีไกีไยวขຌอง 
1.2 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย พืไอสนอนะควำมหในทำงวิชำกำรกีไยวกับกำรพัฒนำ

นยบำย ผน มำตรฐำนกำรศึกษำ หลักสูตร บบรียน ต ำรำ สืไอกำรรียนกำรสอน สืไอกำรศึกษำ กำรผลิตละ
พัฒนำสืไอนวัตกรรมละทคนลยี กำรนะนวกำรศึกษำ กำรสงสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

1.3 ควบคุม ดูล ละตดตำมกำรศึกษำ ละวิครำะห์ขຌอมูลกีไยวกับกำรจัดตัๅง     
กำรยุบรวมสถำนศึกษำ พืไอประกอบกำรพิจำรณำ จัดตัๅงหรือยุบรมสถำนศึกษำเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.4 ก ำหนดผนงำน/ครงกำร พืไอสงสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ
ละวัฒนธรรม 

1.5 วำงผนอัตรำก ำลังครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมหลักกณฑ์ละงืไอนเข 
พืไอ฿หຌเดຌบุคลำกรทีไมีควำมรูຌควำมสำมำรถตรงตำมควำมตຌองกำรของสถำนศึกษำ฿นสังกัด 

1.6 วิครำะห์ขຌอมูลกีไยวกับกำรจัดตัๅง กำรยุบรวมสถำนศึกษำ พืไอประกอบกำร
พิจำรณำ จัดตัๅง หรือยุบรวมสถำนศึกษำเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.7 ตรวจสอบงำนทะบียนละอกสำรดຌำนกำรศึกษำ ละกຌเข฿หຌทันสมัย พืไอ฿หຌ
กำรสงสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำป็นเปตำมมำตรฐำนละมีประสิทธิภำพ 

1.8 ศึกษำ วิครำะห์ สนอควำมหใน ละจัดท ำกิจกรรมควำมรวมมือกับตำงประทศ 
พืไอสงสริมสนับสนุนดຌำนกำรศึกษำตำมครงกำรควำมรวมมือกับตำงประทศ 

1.9 ติดตำม ประมินผล กຌเขปัญหำ ละสรุปผลกำรด ำนินงำน กิจกรรม ครงกำร
ดຌำนกำรศึกษำ  พืไอพัฒนำงำนดຌำนกำรศึกษำ 

1.10 ควบคุม ติดตำมละดูลตรวจสอบควำมถูกตຌอง รียบรຌอยของผลงำนทำงวิชำกำร
ของครูหรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พืไอสนอขอประมินวิทยฐำนะของครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ฿หຌป็นเป
ตำมตำมระบียบทีไก ำหนดเวຌ 



 
1.11 ควบคุม ติดตำมละดูลกำรด ำนินกำรรืไองกำรพิจำรณำลืไอนขัๅนงินดือน 

คำตอบทน หรือครืไองรำชอิสริยำภรณ์ตำงโ พืไอสรຌำงขวัญก ำลัง฿จละควำมกຌำวหนຌำ฿หຌกับครูละบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ฿นสังกัด 

1.12 วำงผนละจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรืองบประมำณสนับสนุนรงรียน ชน งำน
อำหำรกลำงวัน อำหำรสริม นม คอมพิวตอร์ กิจกรรมสันทนำกำร ฯลฯ พืไอ฿หຌดใกโ ฿นพืๅนทีไเดຌรับกำรศึกษำทีไ
หมำะสมละกิดกำรพัฒนำทีไมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.13 วำงผน ควบคุม ละดูลศูนย์พัฒนำดใกลใก฿หຌเดຌมำตรฐำน พืไอดูล฿หຌดใก฿น
ทຌองถิไนมีกำรติบตทีไถูกตຌองละมีกำรพัฒนำกำรทีไดีสมวัย 

1.14 จัดท ำครงกำร สงสริมกำรรียนรูຌของชุมชน ดຌำนกำรศึกษำ กำรสรຌำงอำชีพ กีฬำ 
ศำสนำ วัฒนธรรม ละภูมิปัญญำทຌองถิไนพืไอ฿หຌดใกโ ฿นทຌองถิไนกิดกำรรียนรูຌ ควำมสำมัคคีละรักษำเวຌซึไง
มรดกลๅ ำคำของทຌองถิไน 

1.15 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ          
ทีไกีไยวขຌองกับงำนกำรศึกษำ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำนระดับ
ส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน

ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 จัดท ำขຌอมูลสำรสนทศละสนอนะกำรปรับปรุงปลีไยนปลงหลักกำรระบียบ

ปฏิบัติ ตลอดจนนวทำงพิจำรณำรืไองตำง โ ทีไกีไยวขຌองกับกำรศึกษำละวิชำชีพกบุคคลหรือหนวยงำนทีไ
กีไยวขຌอง พืไอ฿หຌบุคคลหรือหนวยงำนมีขຌอมูลละควำมคิดหในทีไป็นประยชน์ประกอบกำรตัดสิน฿จ 

4.2 สงสริมกำรผลิตคูมือ นวทำงกำรอบรม อกสำรทำงวิชำกำร สืไอคอมพิวตอร์
มัลติมีดีย สืไอกำรศึกษำรูปบบอืไนโ รวมทัๅงจัดกำรอบรมผยพรควำมรูຌ พืไอสงสริมกำร฿หຌบริกำรควำมรูຌก
ประชำชนเดຌอยำงทัไวถึงละสะดวกมำกขึๅน 

4.3 ด ำนินกำรจัดประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรนำนำชำติ ควบคุม ดูลกำรจัดบริกำร 
สงสริมกำรศึกษำ ชน จัดพิพิธภัณฑ์ทำงกำรศึกษำ  หลงรียนรูຌ  พืไอ฿หຌกำรบริกำรควำมรูຌละบริกำรทำงดຌำน
กำรศึกษำละวิชำชีพ 

4.4 ดูลกำรผยพรกำรศึกษำหรือนวัตกรรมละทคนลยีพืไอกำรศึกษำ ชน กำร
จัดรำยกำรวิทยุ ทรทัศน์ กำรขียนบทควำม กำรจัดท ำวำรสำรหรืออกสำรตำงโ  ผยพรทำงสืไอสำรมวลชน   
ทคนลยีสำรสนทศหรือสืไอกำรศึกษำรูปบบอืไนโ พืไอสงสริม฿หຌควำมรูຌทำงกำรศึกษำ กำรนะนว
กำรศึกษำละวิชำชีพอยำงทัไวถึงละทันสมัยอยูสมอ 

4.5 จัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไกีไยวกับงำนกำรศึกษำ พืไอ฿หຌสอดคลຌอง
ละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำนละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ 
มำตรกำรตำงโ 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรศึกษำ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรศึกษำ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดมำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ป ี
ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรศึกษำ ระดับ
ปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรศึกษำ ระดับ
ปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดย
จะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรศึกษำ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2  
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยดึมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

 
 
 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรศึกษำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรศึกษำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนดຌำนกำรศึกษำ  
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

      ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำน ดຌำนกำรศึกษำ  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก  ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย    

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย รวบรวมขຌอมูลละองค์ควำมรูຌ ทคนลยีละ

นวัตกรรม พืไอนะนวทำงกำรพัฒนำงำนดຌำนกำรศึกษำ ทัๅง฿นระบบ นอกระบบกำรศึกษำพิศษ กำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย ฿หຌมีควำมกຌำวหนຌำละทันตอหตุกำรณ์ 

1.2 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย พืไอจัดท ำควำมหในทำงวิชำกำร ขຌอสนอนยบำย 
ผน มำตรฐำนกำรศึกษำ หลักสูตร บบรียน ต ำรำ สืไอกำรรียนกำรสอน สืไอกำรศึกษำ กำรผลิตละพัฒนำ
สืไอนวัตกรรมละทคนลยี กำรนะนวกำรศึกษำ กำรพัฒนำระบบกำรรับรองวิทยฐำนะ ระบบกำรที ยบ
คุณวุฒิ 

1.3 ศึกษำ วิครำะห์ สนอควำมหในกำรจัดตัๅง กำรยุบรวมสถำนศึกษำ พืไอ฿หຌกำรจัด
กำรศึกษำมีมำตรฐำนละคุณภำพ   

1.4 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ละควบคุมดูลกำรวำงผนอัตรำก ำลังครูละ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมหลักกณฑ์ละงืไอนเข พืไอ฿หຌเดຌบุคลำกรทีไมีควำมรูຌควำมสำมำรถตรงตำมควำม
ตຌองกำรของสถำนศึกษำละพียงพอตอกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ฿นสังกัด 

1.5 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ละควบคุมดูลกกำรด ำนินกำรรืไองกำรพิจำรณำ
ลืไอนขัๅนงินดือน คำตอบทน หรือครืไองรำชอิสริยำภรณ์ตำงโ พืไอสรຌำงขวัญก ำลัง฿จละควำมกຌำวหนຌำ฿หຌกับ
ครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ฿นสังกัด 

1.6 วำงผนละจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรืองบประมำณสนับสนุนรงรียน ชน งำน
อำหำรกลำงวัน อำหำรสริม นม คอมพิวตอร์ กิจกรรมสันทนำกำร ฯลฯ พืไอ฿หຌดใกโ ฿นพืๅนทีไเดຌรับกำรศึกษำทีไ
หมำะสมละกิดกำรพัฒนำทีไมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.7 ก ำหนดนวทำงละวำงผนพัฒนำศูนย์พัฒนำดใกลใก฿หຌเดຌมำตรฐำน พืไอดูล฿หຌ
ดใก฿นทຌองถิไนมีกำรติบตทีไถูกตຌองละมีกำรพัฒนำกำรทีไดีสมวัย 
 
 



 
1.8 จัดท ำครงกำร สงสริมกำรรียนรูຌของชุมชน ดຌำนกำรศึกษำ กำรสรຌำงอำชีพ กีฬำ 

ศำสนำ วัฒนธรรม ละภูมิปัญญำทຌองถิไนพืไอ฿หຌดใกโ ฿นทຌองถิไนกิดกำรรียนรูຌ  ควำมสำมัคคีละรักษำเวຌซึไง
มรดกลๅ ำคำของทຌองถิไน 

1.9 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย ละสนอนะพืไอพัฒนำกำรด ำนินกิจกรรมควำมรวมมือ
กับตำงประทศ 

1.10 วำงนวทำงกำรติดตำม ละประมินผลกำรพัฒนำงำนดຌำนกำรศึกษำ 
1.11 ฿หຌค ำปรึกษำ ก ำหนดนวทำง ละควบคุมดูลกกำรด ำนินกำรรืไองกำรพิจำรณำ

ลืไอนขัๅนงินดือน คำตอบทน หรือครืไองรำชอิสริยำภรณ์ตำงโ พืไอสรຌำงขวัญก ำลัง฿จละควำมกຌำวหนຌำ฿หຌกับ
ครูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ฿นสังกัด 

1.12 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

1.13 กำรศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ      
ทีไกีไยวขຌองกับงำนกำรศึกษำ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือ

กอง มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์
ทีไก ำหนด 

2.2 วำงผนงำน ขัๅนตอน นวทำงกำรด ำนินงำนละก ำหนดมำตรฐำนงำนศึกษำของ
หนวยงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน ละสอดคลຌองตำมป้ำหมำยละนยบำยทีไองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักงำนพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำง โ พืไอป็น

ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฝຄกอบรม ตลอดจนตอบขຌอหำรือกຌปัญหำกจຌำหนຌำทีไหรือบุคคลทีไ กีไยวขຌอง 

หรือบุคคลทัไวเป ฿นรืไองทีไกีไยวขຌองกับกำรศึกษำหรืองำนทีไรับผิดชอบ พืไอพิไมพูนควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ฿หຌบุคคล
ดังกลำวสำมำรถน ำเป฿ชຌประยชน์฿นกำรตัดสิน฿จหรือ฿ชຌ฿นกำรด ำนินงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 

4.2 สนั บสนุ น ละ฿หຌ ควำมรวมมื อ ฿นกำรผลิ ตคู มื อ  อ กสำรทำงวิ ช ำกำร 
สืไอคอมพิวตอร์ มัลติมิดีย  สืไอกำรศึกษำรูปบบอืไนโ  รวมทัๅงกำรจัดกิจกรรมผยพรควำมรูຌทุกระดับละทุก
รูปบบ  พืไอสงสริมกำร฿หຌบริกำรควำมรูຌกประชำชนเดຌอยำงทัไวถึงละสะดวกมำกขึๅน 

4.3 สนอนะนวทำงทีไหมำะสมละสรຌำงสรรค์฿นกำรจัดพิพิธภัณฑ์ทำงกำรศึกษำ
ละกำรจัดบริกำรสงสริมกำรศึกษำ พืไอ฿หຌกำรบริกำรควำมรูຌละบริกำรทำงดຌำนกำรศึกษำทุกระดับละ
วิชำชีพ 
 
 



 
4.4 ก ำกับ ดูล ละตรวจสอบกำรผยพรกำรศึกษำหรือนวัตกรรมละทคนลยี               

พืไอกำรศึกษำ  ชน กำรจัดรำยกำรวิทยุ ทรทัศน์ กำรขียนบทควำม  กำรจัดท ำวำรสำรหรืออกสำรตำงโ 
รวมทัๅงกำร฿ชຌทคนลยีทำงกำรศึกษำ สืไอกำรศึกษำรูปบบอืไนโ  พืไอสงสริม฿หຌควำมรูຌทำง  กำรศึกษำ กำร
นะนวกำรศึกษำละวิชำชีพอยำงทัไวถึงละทันสมัยอยูสมอ 

4.5 จัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสรสนทศทีไกีไยวกับงำนกำรศึกษำ พืไอ฿หຌสอดคลຌอง
ละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำนละ฿ชຌประกอบกำรพิจำณำก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำร
ตำงโ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรศึกษำ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรศึกษำ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด  มำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี 
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำน
ดຌำนวิชำกำรศึกษำ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ  

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 4 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

 
 
 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรศึกษำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรศึกษำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นงำนดຌำนกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำร
ทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

      ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  ซึไง฿ชຌควำมรูຌ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงดຌำนกำรศึกษำ  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ
฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ฿หຌค ำปรึกษำกำรก ำหนดนยบำย กลยุทธ์ หลักกณฑ์ ละระบบงำนดຌำนกำร

จัดกำรงำนกำรศึกษำทีไกีไยวขຌอง฿นพืๅนทีไ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนสำมำรถสนับสนุนละตอบสนอง
ควำมตຌองกำรของประชำชนละนักรียน฿นพืๅนทีไทัๅง฿นปัจจุบันละอนำคตเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.2 วินิจฉัยรืไองทีไมีขอบขตผลกระทบ฿นวงกวຌำง หรือมีควำมซับซຌอนของประดใน
ปัญหำตำมภำรกิจทีไของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของบุคลำกรสำมำรถบรรลุป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนดเวຌ 

1.3 ฿หຌค ำปรึกษำละก ำหนดกลยุทธ์฿นกำรจัดท ำผนละครงกำรตำงโ ฿นพืๅนทีไ พืไอ
สงสริมกำรพัฒนำนยบำย ผน มำตรฐำนกำรศึกษำ กำรผลิตละพัฒนำสืไอนวัตกรรมละทคนลยี กำรนะ
นวกำรศึกษำ ละกำรสงสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

1.4 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัยละสรຌำงองค์ควำมรูຌ ทคนิควิธีกำรละนวัตกรรม
฿หมโ กีไยวกับทคนลยี ละนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ พืไอน ำมำสนอนะ฿นกำรก ำหนดนยบำยละพัฒนำ
งำนดຌำนกำรศึกษำ 

1.5 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย ก ำหนดหลักกณฑ์ละวิธีกำร฿นกำรจัดท ำตัวชีๅวัด 
นยบำย ผน มำตรฐำนกำรศึกษำ  หลักสูตร บบรียน ต ำรำ สืไอกำรรียนกำรสอน สืไอกำรศึกษำ ระบบกำร
รับรองวิทยฐำนะ ระบบกำรทียบคุณวุฒิ กำรวัดผลละประมินผลกำรศึกษำพืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนมีมำตรฐำน 
ประสิทธิภำพละยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

1.6 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย พืไอก ำหนดนวทำงกำรจัดท ำกิจกรรมควำมรวมมือกับ
ตำงประทศ 

1.7 ก ำกับ ดูล รงรัดก ำหนดนวทำง ฿หຌขຌอสนอละพัฒนำระบบกำรติดตำม 
ประมินผล กำรพัฒนำ กำรด ำนินงำน ผนงำน ครงกำร ยุทธศำสตร์ พืไอพัฒนำงำนดຌำนกำรศึกษำ 



1.8 ก ำกับดูล ละวำงนยบำยรืไองกำรจัดสรรพัสดุอุปกรณ์หรืองบประมำณ
สนับสนุนรงรียน ชน งำนอำหำรกลำงวัน อำหำรสริม นม คอมพิวตอร์ กิจกรรมสันทนำกำร ฯลฯ พืไอ฿หຌ
ดใกโ ฿นพืๅนทีไเดຌรับกำรศึกษำทีไหมำะสมละกิดกำรพัฒนำทีไมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.9 ก ำหนดกลยุทธ์ นวทำงกำรวำงผนพัฒนำศูนย์พัฒนำดใกลใกมีกำรติบตทีไ
ถูกตຌองละมีกำรพัฒนำกำรทีไมีสมวัย 

1.10 ประยุกต์฿ชຌนวทำงปฏิบัติทีไเดຌรับกำรยอมรับ฿นระดับสำกล (Best Practices) ฿น
กำรก ำหนดกลเก กระบวนกำร หรือมำตรกำรกำรปฏิบัติงำน฿นหนวยงำน พืไอมำปรับ฿ชຌ฿นกำรพัฒนำองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไรับผิดชอบ 

1.11 สงสริมละพัฒนำศักยภำพของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกิดกำรพัฒนำองค์
ควำมรูຌอยำงตอนืไองละ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ละมีประสิทธิภำพ
สูงสุด 
 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 ผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน ครงกำร

฿นระดับกลยุทธ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน มอบหมำยงำนกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนติดตำม 
ประมินผล พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด  

2.2 คำดกำรณ์ละวำงระบบ ผนยุทธศำสตร์ ละผนปฏิบัติงำน฿นภำพรวมของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอป็นนวทำงหรือทิศทำง฿นกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนละองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไนทีไกีไยวขຌอง฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.3 สรຌำงสรรค์ละบริหำรครงกำรทำงวิชำกำรทีไมีควำมซับซຌอนละสงผลกระทบตอ
กำรวำงนยบำยหรือผนงำนกำรศึกษำ฿นระดับทຌองถิไน พืไอ฿หຌเดຌองค์ควำมรูຌทีไทันสมัยละ นำชืไอถือเปก ำหนด
นยบำย มำตรกำร ขຌอบังคับ มำตรฐำนหรือนวทำงตำงโ ทีไมีคุณภำพละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำง โ กับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในละค ำนะน ำ กหนวยงำนระดับกองหรือส ำนัก รวมทัๅงทีไประชุมทัๅง

฿นละตำงประทศ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ กຌปัญหำทำงดຌำนกำรบริกำรกำรศึกษำ ฿หຌกำรสงสริมละ

สนับสนุน฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับงำน฿นควำมรับผิดชอบกบุคคลหรือหนวยงำน   พืไอ฿หຌบุคคลหรือหนวยงำน 
สำมำรถด ำนินงำนเดຌลุลวงป็นเปตำมนยบำยละผนงำนทีไก ำหนดเวຌ 

4.2 สนับสนุนครงกำรหรือกิจกรรมทีไสงสริมกำรบริกำรควำมรูຌ  หรือผยพรผลงำน
ทำงวิชำกำรทุกระดับ ทุกรูปบบ พืไอ฿หຌบุคคลทัไวเปเดຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌองละป็นประยชน์฿นกำร
ตัดสิน฿จกีไยวกับกำรศึกษำละวิชำชีพ 

4.3 ป็นวิทยำกรพิศษ ฿หຌควำมรูຌ ค ำนะน ำ ชีๅนะนวทำง ผยพรกีไยวกับดຌำน
วิชำกำร มำตรฐำนประกันคุณภำพทุกระดับ ทุกประภท ละงำนทีไรับผิดชอบ กหนวยงำนทัๅงภำครัฐละอกชน   

4.4 ก ำหนดนวทำงกำรพัฒนำ ปรับปรุงจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไ
กีไยวกับงำนกำรศึกษำ พืไอ฿หຌสอดคลຌองละสนับสนุนภำรกิจของหนวยงำนละ฿ชຌประกอบกำรพิจำรณำ
ก ำหนดนยบำย ผนงำน หลักกณฑ์ มำตรกำรตำงโ 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรศึกษำ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรศึกษำ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอย
กวำ โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรศึกษำ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ  

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 4 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 4 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 5 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 4 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 4 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     บรรณำรักษ์ 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโ ทีไปฏิบัติงำนทำงบรรณำรักษ์ ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับกำรจัดหำละคัดลือกหนังสือขຌำหຌองสมุด วิครำะห์ละจัดหมวดหมูหนังสือ ท ำบัตรรำยกำร         
ท ำบรรณำนุกรม ท ำดรรชนี ท ำสำระสังขป จัดท ำคูมือกำรศึกษำคຌนควຌำหนังสือ฿นหຌองสมุด ฿หຌบริกำรกผูຌ฿ชຌ
หຌองสมุด จัดกิจกรรมสงสริมกำรอำน ศึกษำ คຌนควຌำ กำรจัดระบบงำนทีไหมำะสมของหຌองสมุด ละปฏิบัติ
หนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   บรรณำรักษ ์    ระดับปฏิบัติกำร 
   บรรณำรักษ ์    ระดับช ำนำญกำร 
   บรรณำรักษ ์    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    บรรณำรักษ์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   บรรณำรักษ์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนบรรณำรักษ์  ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 จัดหำ  คัดลือก  วิครำะห์ จ ำนกหมวดหมูทรัพยำกรสำรสนทศ ประภทสืไอ

สิไงพิมพ์ สืไอสตทัศน์ ละสืไออิลใกทรอนิกส์  ท ำรำยกำรบรรณำนุกรม ดัชนีวำรสำร สำระสังขป ละบันทึกลง
ฐำนขຌอมูลระบบหຌองสมุดอัตนมัติ พืไอป็นหลงจัดกใบละ฿หຌบริกำร 

1.2 ฿หຌบริกำรยืม-คืน สืบคຌน ตอบค ำถำม ละชวยกำรคຌนควຌำ รวมถึงจัดท ำคูมือกำร
฿ชຌงำนหຌองสมุด พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌบริกำรสำมำรถขຌำถึงทรัพยำกรเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุดละกิดประยชน์ตอ
กำรคຌนควຌำอกสำร หนังสือ ละรำยงำนตำงโ ของผูຌ฿ชຌบริกำรมำกทีไสุด 

1.3 จัดท ำดรรชนีวำรสำร บรรณำนุกรมหนังสือ ละกฤตภำคหัวรืไองทีไนำสน฿จ 
พืไอ฿หຌงำนดຌำนหຌองสมุดป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.4 ศึกษำ วิครำะห์ ละสอบถำมควำมตຌองกำรของผูຌ฿ชຌบริกำร ละบุคลำกรตำงโ ทีไ
กีไยวขຌอง รวมทัๅงรับผิดชอบ ละดูลทรัพยำกรหຌองสมุด ชน หนังสือ สิไงตีพิมพ์ CD-Rom ป็นตຌน พืไอ฿หຌมี
ทรัพยำกรทีไพียงพอ฿นกำร฿หຌบริกำร สอดคลຌองควำมตຌองกำร ละกิดประยชน์กผูຌ฿ชຌบริกำรมำกทีไสุด 

1.5 ศึกษำ  คຌนควຌำ  วิธีกำรละทคนิค฿หมโ กำร฿ชຌครืไองมืออุปกรณ์ทีไทันสมัยดຌำน
บรรณำรักษศำสตร์ละสำรนิทศศำสตร์ พืไอสนอนะปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนหຌองสมุด ทัๅงดຌำนวิชำกำรละ
กำร฿หຌบริกำร 

1.6 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ      
ทีไกีไยวขຌองกับงำนบรรณำรักษ์ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.7 ศึกษำ วิครำะห์ ละสอบถำมควำมตຌองกำรของผูຌ฿ชຌบริกำร ละบุคลำกรตำงโ   
ทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงรับผิดชอบ ละดูลทรัพยำกรหຌองสมุด ชน หนังสือ สิไงตีพิมพ์ CD-Rom ป็นตຌน พืไอ฿หຌมี
ทรัพยำกรทีไพียงพอ฿นกำร฿หຌบริกำร สอดคลຌองควำมตຌองกำร ละกิดประยชน์กผูຌ฿ชຌบริกำรมำกทีไสุด 

1.8 จัดท ำสืไอประชำสัมพันธ์กำร฿ชຌหຌองสมุดละจัดกิจกรรม฿นรูปบบตำง โ        
พืไอผยพรขຌอมูลขำวสำร ละสงสริม฿หຌผูຌ฿ชຌกิดควำมสน฿จ฿นกำรขຌำ฿ชຌบริกำร 
 
 
 
 
 



 

2. ดຌานการวางผน 
2.1 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำน

หรือครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 
2.2 วำงผนกำรปฏิบัติงำนของหຌองสมุด  ดยศึกษำ ละวิครำะห์จำกขຌอมูลทีไ

กีไยวขຌองตำงโ ชน รำยงำนควำมตຌองกำรของกลุมป้ำหมำย สถิติขຌอมูลกำรด ำนินงำน ป็นตຌน พืไอ฿หຌกิด
ประสิทธิภำพ฿นกำร฿หຌบริกำร ละครอบคลุมกลุมป้ำหมำย 

2.3 สนอนะประดในส ำคัญหรือกิจกรรมตำงโ กีไยวกับงำนหຌองสมุด ละหຌองสมุด
คลืไอนทีไ พืไอป็นประยชน์ประกอบกำรวำงผน ละออกบบนยบำย ผนกำร นวทำง หลักกณฑ์ ละ
มำตรกำรตำงโ ของหຌองสมุด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ

กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
฿หຌค ำนะน ำ ละตอบค ำถำมกีไยวกับขຌอมูล ละกำร฿ชຌทรัพยำกรสำรสนทศ฿น

หຌองสมุดพืไอ฿หຌกิดควำมสะดวกกผูຌ฿ชຌบริกำรละประชำชน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
บรรณำรักษศำสตร์ สำรสนทศศึกษำ หรือสำรนิทศศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. หรือ    
ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ     

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
บรรณำรักษศำสตร์ สำรสนทศศึกษำ หรือสำรนิทศศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. หรือ    
ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ         

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
บรรณำรักษศำสตร์ สำรสนทศศึกษำ หรือสำรนิทศศำสตร์  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ    
ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ        

  

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 

 



 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1  
1.7 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองบรรณำรักษ์     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 1 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    บรรณำรักษ์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   บรรณำรักษ์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรบรรณำรักษ์  
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรบรรณำรักษ์  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  ละปฏิบัติงำน
อืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย     

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ควบคุม จัดหำ  คัดลือก  วิครำะห์ จ ำนกหมวดหมูทรัพยำกรสำรสนทศ 

ประภทสืไอสิไงพิมพ์ สืไอสตทัศน์ ละสืไออิลใกทรอนิกส์  ท ำรำยกำรบรรณำนุกรม ดัชนี สำระสังขป ละบันทึก
ลงฐำนขຌอมูลระบบหຌองสมุดอัตนมัติ  พืไอป็นหลงจัดกใบละ฿หຌบริกำร 

1.2 ควบคุม ละดูลกำร฿หຌบริกำรยืม-คืน กำรสืบคຌน กำรตอบค ำถำม ละกำร
คຌนควຌำ รวมถึงกำรจัดท ำคูมือกำร฿ชຌงำนหຌองสมุด พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌบริกำรสำมำรถขຌำถึงทรัพยำกรเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุดละกิดประยชน์ตอกำรคຌนควຌำอกสำร หนังสือ ละรำยงำนตำงโ ของผูຌ฿ขຌบ ริกำรมำก
ทีไสุด 

1.3 ควบคุม ละดูลกำรวิครำะห์ทรัพยำกรละกำร฿ชຌบริกำรหຌองสมุด พืไอป็น
ขຌอมูลประกอบกำรวำงผนกำรบริหำรหຌองสมุด฿หຌมีประสิทธิภำพสูงสุด ละสรຌำงควำมพึงพอ฿จ฿หຌกับ
ผูຌ฿ชຌบริกำรสูงสุด 

1.4 ควบคุม ละดูลกำรจัดประชำสัมพันธ์หຌองสมุดละกำรจัดกิจกรรม฿นรูปบบ
ตำงโ พืไอผยพรกำรด ำนินงำนของหຌองสมุด ฿หຌขຌอมูลขำวสำร  ละสงสริม฿หຌผูຌ฿ชຌกิดควำมสน฿จละ
ตຌองกำรขຌำ฿ชຌบริกำรมำกขึๅน 

1.5 ควบคุม ละดูลกำรศึกษำ คຌนควຌำ  วิครำะห์  กำรวิจัยวิธีกำรละทคนิค฿หมโ 
กำร฿ชຌครืไองมืออุปกรณ์ทีไทันสมัย  ดຌำนบรรณำรักษศำสตร์ละสำรนิทศศำสตร์ พืไอพัฒนำกำรปฏิบัติงำน
หຌองสมุด ทัๅงดຌำนวิชำกำรละกำร฿หຌบริกำร 

1.6 ควบคุมละดูลกำรศึกษำ กำรวิครำะห์ ละกำรสอบถำมควำมตຌองกำรของ
ผูຌ฿ชຌบริกำร ละบุคลำกรตำงโ ทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงดูลทรัพยำกรหຌองสมุด  ชน หนังสือ สิไงตีพิมพ์ CD-Rom  
ป็นตຌน พืไอ฿หຌมีทรัพยำกรทีไพียงพอ฿นกำร฿หຌบริกำร สอดคลຌองควำมตຌองกำร ละกิดประยชน์กผูຌ฿ชຌบริกำร
มำกทีไสุด 
 
 



 
1.7 ควบคุมกำรจัดท ำสืไอประชำสัมพันธ์กำร฿ชຌหຌองสมุดละจัดกิจกรรม฿นรูปบบ  

ตำง โ พืไอผยพรขຌอมูลขำวสำร ละสงสริม฿หຌผูຌ฿ชຌกิดควำมสน฿จ฿นกำรขຌำ฿ชຌบริกำร 
1.8 รวมวำงหลักกณฑ์฿นกำรวิครำะห์ละประมินคุณคำทรัพยำกรสำรสนทศ    

พืไอป็นนวทำง฿นกำรคัดลือกจัดหำ฿หຌถูกตຌองตำมหลักวิชำกำร  
1.9 ศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนะกีไยวกับกำรปรับปรุงปลีไยนปลงระบียบปฏิบัติ

ของกำร฿หຌบริกำรละกำร฿ชຌหຌองสมุด พืไอ฿หຌกิดควำมรียบรຌอย฿นกำร฿ชຌบริกำรหຌองสมุด 
1.10 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ

ตำงโ ทีไกิดขึๅนกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

2. ดຌานการวางผน 
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำร ละ

กิจกรรมตำงโ ดຌำนบรรณำรักษ์ของหนวยงำน ละกຌเขปัญหำตำงโ ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำน
ดຌำนบรรณำรักษ์ป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2.2 จัดตัๅงงบประมำณ฿นกำรด ำนินงำนหຌองสมุด พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนหຌองสมุดมี
คุณภำพละตอบสนองควำมตຌองกำรของผูຌ฿ชຌบริกำร ละประชำชนทุกกลุมป้ำหมำย 

2.3 พิจำรณำ ละวิครำะห์วิธีกำรหรือทคนิคตำงโ ทำงดຌำนบรรณำรักษ์ พืไอวำง
นวปฏิบัติละหำวิธีกำรทีไดีละหมำะสมยิไงขึๅน฿นกำรจัดกำรทรัพยำกรหຌองสมุดละกำร฿หຌบริกำร 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ประสำนงำนดຌำนบรรณำรักษ์กับหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอสนับสนุนกำร

ด ำนินงำนดຌำนบรรณำรักษ์฿หຌมีควำมสะดวก รียบรຌอย ละรำบรืไน 
3.3 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน

ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ควบคุมกำร฿หຌบริกำรขำวสำร ควำมรูຌ บริกำรตอบค ำถำมตำง โ  พืไอ฿หຌกิดควำม

สะดวกกผูຌ฿ชຌบริกำร 
4.2 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำละชีๅจง ฿นรืไองกีไยวกับงำนบรรณำรักษศำสตร์ละ

สำรนิทศศำสตร์กจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ บุคคล หรือหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำรท ำงำนป็นเปอยำง
ถูกตຌองละมีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงบรรณำรักษ ์ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนบรรณำรักษ์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดมำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ป ี
ก ำหนด วลำ ๆ  ปี  ฿หຌ ลด ป็ น  ไ  ปี  ส ำห รับ ผูຌ มี คุณ สมบั ติ ฉพำะส ำห รับ ต ำห น ง บ รรณ ำรักษ์                   
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงบรรณำรักษ์        
ระดับปฏิบัติกำร  ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ  ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนบรรณำรักษ์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ  

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองบรรณำรักษ์     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 2 

 
 
 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    บรรณำรักษ์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   บรรณำรักษ์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์  ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำร 
บรรณำรักษ์  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  
หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรบรรณำรักษ์  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก   
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย    

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบกำรจัดหำ  คัดลือก  วิครำะห์ จ ำนกหมวดหมู

ทรัพยำกรสำรสนทศ ประภทสืไอสิไงพิมพ์ สืไอสตทัศน์ ละสืไออิลใกทรอนิกส์  ท ำรำยกำรบรรณำนุกรม ดัชนี 
สำระสังขป ละบันทึกลงฐำนขຌอมูลระบบหຌองสมุดอัตนมัติ  พืไอป็นหลงจัดกใบละ฿หຌบริกำร 

1.2 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำร฿หຌบริกำรยืม-คืน กำรสืบคຌน กำร
ตอบค ำถำม ละกำรคຌนควຌำ รวมถึงกำรจัดท ำคูมือกำร฿ชຌงำนหຌองสมุด พืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌบริกำรสำมำรถขຌำถึง
ทรัพยำกรเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุดละกิดประยชน์ตอกำรคຌนควຌำอกสำร หนังสือ ละรำยงำนตำงโ ของ
ผูຌ฿ชຌบริกำรมำกทีไสุด 

1.3 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรศึกษำ กำรวิครำะห์ ละกำร
สอบถำมควำมตຌองกำรของผูຌ฿ชຌบริกำร ละบุคลำกรตำงโ ทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงดูลทรัพยำกรหຌองสมุด  ชน 
หนังสือ สิไงตีพิมพ์ CD-Rom  ป็นตຌน พืไอ฿หຌมีทรัพยำกรทีไพียงพอ฿นกำร฿หຌบริกำร สอดคลຌองควำมตຌองกำร 
ละกิดประยชน์กผูຌ฿ชຌบริกำรมำกทีไสุด 

1.4 ควบคุม ติดตำม กำรศึกษำ  คຌนควຌำ  วิจัยทำงดຌำนบรรณำรักษศำสตร์ละ
สำรนิทศศำสตร์ พืไอพัฒนำรูปบบงำนวิชำกำรละงำนบริกำร฿หຌมีประสิทธิภำพ 

1.5 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบกำรจัดท ำสืไอประชำสัมพันธ์กำร฿ชຌหຌองสมุดละจัด
กิจกรรม฿นรูปบบตำง โ พืไอผยพรขຌอมูลขำวสำร ละสงสริม฿หຌผูຌ฿ชຌกิดควำมสน฿จ฿นกำรขຌำ฿ชຌบริกำร 

1.6 วำงหลักกณฑ์฿นกำรวิครำะห์ละประมินคุณคำทรัพยำกรสำรสนทศ  พืไอป็น
นวทำง฿นกำรคัดลือกจัดหำ฿หຌถูกตຌองตำมหลักวิชำกำร 

1.7 ควบคุม ติดตำม กำรศึกษำ วิครำะห์ ละก ำหนดวิธีกำรกีไยวกับกำรปรับปรุง
ปลีไยนปลงระบียบปฏิบัติของกำร฿หຌบริกำรละกำร฿ชຌหຌองสมุด พืไอ฿หຌกิดควำมรียบรຌอย฿นกำร฿ชຌบริกำร
หຌองสมุด 
 



 
1.8 ควบคุมกำรจัดกิจกรรมละผยพรขຌอมูลขำวสำร  พืไอสงสริม฿หຌประชำชนขຌำ

฿ชຌบริกำรหຌองสมุด 
1.9 จัดท ำคูมือกำรปฏิบัติงำนทำงดຌำนบรรณำรักษศำสตร์ละสำรนิทศศำสตร์  

พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเป฿นนวทำงดียวกัน 
1.10 พัฒนำละปรับปรุงระบบงำนดຌำนบรรณำรักษ์ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดควำมมัไน฿จ

วำระบบงำนทีไตัๅงเวຌสำมำรถสนับสนุนสวนงำนตำงโ เดຌอยำงมีประสิทธิภำพละสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละสภำวกำรณ์ปัจจุบัน 

1.11 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ      
ทีไกีไยวขຌองกับงำนบรรณำรักษ์ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง 
มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผล พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนงำนดຌำนบรรณำรักษ์กับหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอสนับสนุนกำร

ด ำนินงำนดຌำนบรรณำรักษ์฿หຌมีควำมสะดวก รียบรຌอย ละรำบรืไน 
3.2 ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไนพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.3 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงโพืไ อป็น

ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ตอบปัญหำ ชีๅจง ละถำยทอดควำมรูຌทำงดຌ ำน

บรรณำรักษศำสตร์ละสำรนิทศศำสตร์ กบุคคลหรือหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌเดຌรับขຌอมูลควำมรูຌทีไถูกตຌอง 
4.2 ถำยทอดควำมรูຌดຌำนบรรณำรักษ์ศำสตร์ ละสำรนิทศศำสตร์  กบุคคลหรือ

หนวยงำนทีไกีไยวขຌอง   พืไอ฿หຌควำมรูຌละผยพรกิจกรรมตำง โ ของหຌองสมุด 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงบรรณำรักษ ์ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนบรรณำรักษ์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดมำลຌวเมนຌอยกวำ ไ ปี หรือ
ด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำน
บรรณำรักษห์รืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 
 
 
 
 
 



 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 3 
1.7 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองบรรณำรักษ์     ระดับ 4 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 3 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     วิชำกำรวัฒนธรรม 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

 สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรวัฒนธรรม ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับศึกษำ คຌนควຌำ รวบรวม ละวิจัยรืไองทีไกีไยวกับวัฒนธรรม พืไอรักษำเวຌ฿หຌป็นลักษณะฉพำะของชำติ 
รวมทัๅงจัดท ำผนงำนละครงกำรพืไอกำรสงสริม ผยพรละปลูกฝังวัฒนธรรม พิจำรณำปรับปรุง
ปลีไยนปลงวัฒนธรรมดຌำนตำงโ ฿หຌหมำะสมกับกำลสมัย ตรวจสอบ ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำกีไยวกับกฎ 
ระบียบ วิธีกำรปฏิบัติตำงโ กีไยวกับวัฒนธรรม ตลอดจนกำรผยพรขຌอมูลขำวสำร กำรถำยทอดองค์ควำมรูຌ
วิชำกำรดຌำนวัฒนธรรม ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักวิชำกำรวัฒนธรรม   ระดับปฏิบัติกำร 
   นักวิชำกำรวัฒนธรรม   ระดับช ำนำญกำร 
   นักวิชำกำรวัฒนธรรม   ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักวิชำกำรวัฒนธรรม   ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรวัฒนธรรม 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรวัฒนธรรม 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรวัฒนธรรม ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย 

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 รวบรวมองค์ควำมรูຌทำงวัฒนธรรม พืไอประกอบกำรพัฒนำละนวทำงกำร

ถำยทอด องค์ควำมรูຌทำงวัฒนธรรม 
1.2 รวบรวมขຌอมูลกีไยวกับงำนวัฒนธรรมตำง โ รวมทัๅงปัญหำทีไกิดขึๅน พืไอ฿ชຌป็น

ขຌอมูลบืๅองตຌนประกอบกำรวิครำะห์งำนวัฒนธรรม 
1.3 รวบรวม จัดกใบ ละจัดท ำขຌอมูล อกสำร ละสรุปรำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำน

วัฒนธรรม รวมทัๅงฐำนขຌอมูลดຌำนวัฒนธรรม พืไอประกอบกำรพิจำรณำวำงผนกำรสงสริม ละสนับสนุนกำร
ด ำนินงำนทำงวัฒนธรรม฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 

1.4 รวบรวมขຌอมูลสภำพปัจจุบันละปัญหำควำมบีไยงบน พืไอน ำมำป็นฐำนขຌอมูล
฿น กำรวำงผนด ำนินกำรฝ้ำระวัง ละสรຌำงภูมิคุຌมกันทำงวัฒนธรรม 

1.5 ผยพรละลกปลีไยนวัฒนธรรมทຌองถิไนละวัฒนธรรมชำติกับหนวยงำน       
ทัๅงภำย฿นละภำยนอกประทศ พืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌละควำมขຌำ฿จ฿นควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 

1.6 จัดท ำ ออกบบ ละผลิตบทควำม ผลงำนวิจัย อกสำรวิ ชำกำร ละสืไอ
สรຌำงสรรค์ตำงโ ทีไกีไยวขຌองทำงดຌำนวัฒนธรรม  พืไอผยพรละประชำสัมพันธ์ภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ ละ
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ละประทศกประชำชน 

1.7 ด ำนินกำร ละจัดท ำครงกำรละกิจกรรมตำงโ ทำงดຌำนวัฒนธรรมตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย พืไออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปลูกฝัง ละบ ำรุงรักษำศิลปวัฒนธรรมของประทศ 

1.8 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ      
ทีไกีไยวขຌองกับงำนวัฒนธรรม พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบ รวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำนหรือ
ครงกำร หรือกิจกรรมตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 
 
 
 
 



 
3. ดຌานการประสานงาน 

3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน  พืไอ฿หຌ
กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ
กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌขຌอมูลบืๅองตຌนกีไยวกับงำนวัฒนธรรมตำง โ พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละผยพร

ภำรกิจขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
4.2 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำกหนวยงำนทีไกีไยวขຌองหรือบุคคลทีไสน฿จกีไยวกับงำนทำง

วัฒนธรรม พืไอ฿หຌบริกำรละผยพรควำมรูຌทำงวัฒนธรรม ละชวยสรຌำงจิตส ำนึกทีไดีกีไยวกับวัฒนธรรมของชำติ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
สังคมศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับ
ต ำหนงนีๅเดຌ  

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
สังคมศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับ
ต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
สังคมศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับ
ต ำหนงนีๅเดຌ 
 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1  
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

 
 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรวัฒนธรรม 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรวัฒนธรรม 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำนวิชำกำรวัฒนธรรม 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญงำนสูง฿นดຌำนวิชำกำรวัฒนธรรม  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ศึกษำ วิครำะห์องค์ควำมรูຌทำงวัฒนธรรม พืไอก ำหนดรูปบบละนวทำงกำร

ถำยทอดองค์ควำมรูຌทำงวัฒนธรรมทຌองถิไน ละวัฒนธรรมชำติกหนวยงำนทัๅงภำครัฐละอกชน  ตลอดจน
ประชำชน พืไอ฿หຌกิดควำมตระหนักละสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงำม ละหมำะกับลักษณะของพืๅนทีไละ
กลุมป้ำหมำย 

1.2 ควบคุม ละดูลกำรรวบรวม กำรศึกษำ ละกำรวิครำะห์ขຌอมูลสภำพปัญหำ
ปัจจุบัน ปัญหำควำมบีไยงบน ละประดในปัญหำตำงโ ทำงดຌำนวัฒนธรรม พืไอน ำมำประกอบกำรวำงผน 
กำรด ำนินกำร ละกำรสรຌำงภูมิคุຌมกันทำงวัฒนธรรมทีไถูกตຌอง ละสอดคลຌองกับปัญหำอยำงทຌจริง      

1.3 วิครำะห์ขຌอมูลกีไยวกับงำนวัฒนธรรม ละปัญหำทีไกิดขึๅน พืไอน ำสนอประดใน 
หรือนวทำงกຌเขกีไยวกับงำนวัฒนธรรม 

1.4 ควบคุม ละดูลกำรรวบรวม กำรจัดกใบ ละกำรจัดท ำขຌอมูล อกสำร ละกำร
สรุปรำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนวัฒนธรรม รวมทัๅงฐำนขຌอมูลดຌำนวัฒนธรรม พืไอประกอบกำรพิจำรณำวำง
ผนกำรสงสริม ละสนับสนุนกำรด ำนินงำนทำงวัฒนธรรม฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 

1.5 ควบคุม ละดูลกำรด ำนินกำร ละกำรจัดท ำครงกำรละกิจกรรมตำงโ 
ทำงดຌำนวัฒนธรรมตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปลูกฝัง ละบ ำรุงรักษำศิลปวัฒนธรรมของ
ประทศ 

1.6 ประสำน สงสริม ละสนับสนุนกำรด ำนินงำนทำงวัฒนธรรมกับหนวยงำน
ภำครัฐ ละอกชน ชน กำรระดมทรัพยำกร กำรจัดกิจกรรมรวมกับครือขำยทำงวัฒนธรรม  พืไอกำร
ด ำนินกำรป็นเปอยำงมีประสิทธิละบรรลุวัตถุประสงค์ทีไก ำหนดเวຌ 

1.7 ด ำนินกำรฝ้ำระวัง ละสรຌำงภูมิคุຌมกันทำงวัฒนธรรม  ดยประสำนงำนกับ
หนวยงำนทัๅงภำครัฐละอกชน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือ฿นกำรกຌเขปัญหำทำงวัฒนธรรม 
 
 



   
1.8 ควบคุม ดูล กำรผยพรละลกปลีไยนวัฒนธรรมทຌองถิไนละวัฒนธรรมชำติ

กับหนวยงำนทัๅงภำย฿นละภำยนอกประทศ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนทีไมีประสิทธิภำพ ละสำมำรถกระตุຌน฿หຌ
กิดกำรสรຌำงสรรค์ทำงวัฒนธรรม   

1.9 ควบคุม ละดูลกำรจัดท ำ กำรออกบบ ละกำรผลิตบทควำม ผลงำนวิจัย 
อกสำรวิชำกำร ละสืไอสรຌำงสรรค์ตำงโ ทีไกีไยวขຌองทำงดຌำนวัฒนธรรม พืไอผยพรละประชำสัมพันธ์ภำรกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ ละศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ละประทศกประชำชน 

1.10 สงสริมละสนับสนุน฿หຌกิดกำรวิจัยวัฒนธรรม฿นลักษณะตำงโ  ละสนอนะ
นวทำงกำรลกปลีไยนขຌอมูลระหวำงนักวิชำกำรละนักวิจัย  พืไอ฿หຌกำรวิจัยวัฒนธรรมพัฒนำเป฿นทำงทีไ
สอดคลຌองกับนยบำยทีไตัๅงเวຌละกิดประยชน์สูงสุด 

1.11 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ      
ทีไกีไยวขຌองกับงำนวัฒนธรรม พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน 
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของ

หนวยงำน ละกຌปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 
2.2 วำงผนกำรพัฒนำครือขำยตำงโ ทำงดຌำนวัฒนธรรม฿นทุกระดับ พืไอ฿หຌกิดกำรมี

สวนรวมจำกทุกภำคสวน฿นกำรอนุรักษ์ละฟ้ืนฟูวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญำเทย 
3. ดຌานการประสานงาน                

3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ
บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน
ทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ละตอบปัญหำกีไยวกับกำรด ำนินงำนทำงวัฒนธรรม รวมทัๅงหลง

รียนรูຌตำง โ พืไอป็นกำรกระตุຌน฿หຌกิดกำรรียนรูຌทำงวัฒนธรรมเดຌมำกยิไงขึๅน 
4.2 จัดท ำหนังสือกีไยวกับวัฒนธรรม พืไอ฿ชຌป็นอกสำรหรือคูมือทีไป็นประยชน์฿น

กำรรียนกำรสอนหรือส ำหรับผูຌทีไสน฿จเดຌศึกษำหำควำมรูຌพิไมติมกีไยวกับวัฒนธรรม 
4.3 พัฒนำฐำนขຌอมูลกำรวิจัยวัฒนธรรม ละสังครำะห์องค์ควำมรูຌทำงวัฒนธรรม 

พืไอ฿หຌป็นประยชน์ตอกำรคຌนหำ  ละมีขຌอมูลทีไครบถຌวน ถูกตຌอง ละป็นปัจจุบัน฿นกำรด ำนินกำรตำงโ     
ทีไกีไยวขຌองทำงดຌำนวัฒนธรรม 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรวัฒนธรรม ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรวัฒนธรรม หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด  มำลຌวเมนຌอยกวำ    
6 ปี ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี  ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรวัฒนธรรม            
ระดับปฏิบัติกำร  ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรวัฒนธรรม  
ระดับปฏิบัติกำร  ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรวัฒนธรรม หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดบั 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 2 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรวัฒนธรรม 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรวัฒนธรรม 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นดຌำนวิชำกำรวัฒนธรรม 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นดຌำนวิชำกำรวัฒนธรรม ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ควบคุม ดูลกำรถำยทอดองค์ควำมรูຌทำงวัฒนธรรม พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำน มี

ประสิทธิภำพละบรรลุวัตถุประสงค์ทีไตัๅงเวຌ 
1.2 ควบคุมกำรศึกษำ วิครำะห์ รวมทัๅงสังครำะห์งำนวัฒนธรรม  พืไอน ำสนอ

นวทำงละรูปบบ ทีไหมำะสมตอกำรด ำนินงำนทำงวัฒนธรรม 
1.3 วำงผน ละควบคุมกำรสงสริม สนับสนุนกำรด ำนินงำนทำงวัฒนธรรม พืไอ฿หຌ

กิดกำรผยพร ธ ำรงรักษำ อนุรักษ์ สืบสำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ละประพณีทัๅง฿นระดับทຌองถิไนละ
ระดับชำติ 

1.4 ควบคุมกำรด ำนินกำรฝ้ำระวัง ละสรຌำงภูมิคุຌมกันทำงวัฒนธรรม฿หຌป็นเปตำม
นวทำงป้องกันละกຌเขทีไก ำหนด พืไอ฿หຌสำมำรถกຌเขปัญหำเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.5 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรศึกษำ ละกำรวิครำะห์ขຌอมูล
สภำพปัญหำปัจจุบัน ปัญหำควำมบีไยงบน ละประดในปัญหำตำงโ ทำงดຌำนวัฒนธรรม พืไอน ำมำ
ประกอบกำรวำงผน กำรด ำนินกำร ละกำรสรຌำงภูมิคุຌมกันทำงวัฒนธรรมทีไถูกตຌอง ละสอดคลຌองกับปัญหำ
อยำงทຌจริง 

1.6 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรจัดท ำ กำรออกบบ ละกำรผลิต
บทควำม ผลงำนวิจัย อกสำรวิชำกำร ละสืไอสรຌำงสรรค์ตำงโ ทีไกีไยวขຌองทำงดຌำนวัฒนธรรม พืไอผยพรละ
ประชำสัมพันธ์ภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ ละศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ละประทศกประชำชน 

1.7 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรจัดกใบ ละกำรจัดท ำขຌอมู ล 
อกสำร ละกำรสรุปรำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนวัฒนธรรม รวมทัๅงฐำนขຌอมูลดຌำนวัฒนธรรม พืไอประกอบกำร
พิจำรณำวำงผนกำรสงสริม ละสนับสนุนกำรด ำนินงำนทำงวัฒนธรรม฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 

1.8 ติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับ
งำนวัฒนธรรม พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 
 



 
1.9 สนอนวทำงกำรผยพรละลกปลีไยนวัฒนธรรมทຌองถิไนละวัฒนธรรมชำติ 

พืไอ฿หຌกิดประยชน์กกลุมป้ำหมำยละบรรลุวัตถุประสงค์ทีไก ำหนดเวຌ   
1.10 พัฒนำละปรับปรุงระบบงำนดຌำนวัฒนธรรมทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดควำมมัไน฿จวำ

ระบบงำนทีไตัๅงเวຌสำมำรถสนับสนุนสวนงำนตำงโ เดຌอยำงมีประสิทธิภำพละสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละสภำวกำรณ์ปัจจุบัน 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงระบบละผนกำรปฏิบัติ งำนดຌำนวัฒนธรรมของหนวยงำน รวมทัๅ ง

ประมินผลละกຌเขปัญหำขຌอขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
2.2 วำงผนละจัดท ำผนปฏิบัติงำนประจ ำปี  ผนกลยุทธ์ ละผนงำนตำงโ   

ดຌำนวัฒนธรรม   พืไอก ำหนดผนด ำนินงำนดຌำนวัฒนธรรมทีไสอดคลຌองกับป้ำหมำย ทิศทำง ละนยบำยของ
องค์กร 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกัน฿นทีมงำน ดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำน

หรือหนวยงำนอืไน฿นระดับส ำนักหรือกอง พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำง โ พืไอ฿หຌกิด

ประยชน์ละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ละกຌปัญหำกีไยวกับกำรด ำนินงำนทำงวัฒนธรรมทีไยุงยำก

ซับซຌอน ฿หຌกหนวยงำนภำครัฐละอกชนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 
4.2 ออกบบ พัฒนำ ละปรับปรุงกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศทีไ

กีไยวกับงำนวัฒนธรรม พืไอ฿หຌมีควำมทันสมัย ป็นปัจจุบัน ละสำมำรถสนับสนุนภำรกิจดຌำนวัฒนธรรมของ
หนวยงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

4.3 จัดท ำอกสำรวิชำกำร ต ำรำ ละคูมือทำงวัฒนธรรม พืไอประกอบกำรรียนกำร
สอน ละกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทีไกีไยวขຌอง 

4.4 สนับสนุน฿หຌทุกหนวยงำนของสังคมมีสวนรวมทำงดຌำนวัฒนธรรม ละกำรจัด
กิจกรรมตำงโทำงวัฒนธรรม พืไอ฿หຌกำรท ำงำนดຌำนวัฒนธรรมป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละประสิทธิผลอยำง
สูงสุด 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรวัฒนธรรม ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนวิชำกำรวัฒนธรรม หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด  มำลຌวนຌอยกวำ ไ ปี 
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำน
ดຌำนวิชำกำรวัฒนธรรม หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

 

 

 



 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 4 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3  
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 3 

 

 

 

 

 



 
ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    วิชำกำรวัฒนธรรม 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักวิชำกำรวัฒนธรรม 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน  ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นดຌำนวิชำกำรวัฒนธรรม ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำร  ซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นดຌำนวิชำกำรวัฒนธรรม ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำก ละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 บริหำรงำน฿นฐำนะผูຌชีไยวชำญ หรือทียบทำ ซึไงมีหนຌำทีไละรับผิดชอบ฿นกำร

ควบคุมละบริหำรงำนทุกดຌำนของงำนดຌำนวัฒนธรรมทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนป็นเป
อยำงมีประสิทธิภำพละตอบสนองกับนยบำยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.2 ฿หຌค ำปรึกษำละพัฒนำรูปบบละนวทำงกำรถำยทอดองค์ควำมรูຌทำง
วัฒนธรรม พืไอป็นตຌนบบละกำรยอมรับของหนวยงำน 

1.3 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย งำนวัฒนธรรมทัๅงชิงกวຌำงละชิงลึก พืไอน ำผลเป฿ชຌ฿นกำร
พัฒนำงำนวัฒนธรรมเดຌอยำงกิดประยชน์สูงสุดหรือสำมำรถน ำเป฿ชຌป็นขຌอมูลอຌำงอิงทำงวิชำกำรเดຌอยำง
หมำะสม 

1.4 ฿หຌค ำปรึกษำ พัฒนำนวทำง฿นกำรสงสริม  สนับสนุนกำรด ำนินงำนทำง
วัฒนธรรม พืไอ฿หຌสำมำรถน ำเป฿ชຌ฿หຌหมำะสมกับกลุมป้ำหมำยละวัตถุประสงค์ของสวนรำชกำร 

1.5 พัฒนำนวทำง ละประยุกต์นวปฏิบัติ พืไอน ำเป฿ชຌป็นด ำนินกำรฝ้ำระวัง 
ละสรຌำงภูมิคุຌมกันทำงวัฒนธรรมดย฿หຌสอดคลຌองกับนยบำยของสวนรำชกำร 

1.6 ฿หຌค ำปรึกษำละพัฒนำนวทำง฿นกำรผยพรละลกปลีไยนวัฒนธรรมทຌองถิไน
ละวัฒนธรรมชำติ พืไอประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดป็นนยบำยละผนงำนของสวนรำชกำร 

1.7 สนอนะ พัฒนำระบบ ละวิธีกำรติดตำมประมินผลกำรวำงผนงำน นยบำย 
ครงกำร ละกิจกรรมตำงโ ดຌำนวัฒนธรรม พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 

1.8 ฿หຌนวทำง พัฒนำ สงสริม ละสนับสนุนกำรวิครำะห์ ละกำรสังครำะห์
ผลกำรวิจัย  พืไอ฿หຌกิดควำมรูຌ฿หมโ ทีไสำมำรถน ำเป฿ชຌประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์฿นงำนกำรสงสริมกำร
ด ำนินงำนวัฒนธรรมอยำงมีประสิทธิภำพ ละสอดคลຌองกับนยบำยละป้ำหมำยทีไองค์กรก ำหนดเวຌ 

1.9 ก ำหนดครืไองมือ นวทำง คูมือ กลเก กระบวนกำร หรือมำตรฐำน฿นกำร
ปฏิบัติงำนดຌำน วัฒนธรรม พืไอ฿หຌกำรท ำงำนของหนวยงำนป็นเปอยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ ละกิด
ประยชน์สูงสุดตอประชำชน ชุมชน ละสังคม 
 



 
1.10 ก ำหนดมำตรฐำนงำน พัฒนำ ละปรับปรุงกำรด ำนินงำนดຌำนวัฒนธรรม พืไอ฿หຌ

กำรปฏิบัติงำนวัฒนธรรมมีประสิทธิภำพอยำงสูงสุด 
1.11 ศึกษำควำมรูຌทคนิค฿หมโ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นงำนละวิครำะห์ถึงปัญหำ

ละขຌอบกพรอง฿นกำรด ำนินกำรพืไอน ำมำปรับปรุงพัฒนำละวำงกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ ทัน
กับสถำนกำรณ์฿นปัจจุบัน ละสำมำรถรองรับหตุกำรณ์ทีไจะกิดขึๅน฿นอนำคตเดຌ  
 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงผน บริหำรจัดกำร ละบูรณำกำรผนงำน กำรด ำนินงำน ครงกำร ละ

กิจกรรมตำงโ ดຌำนวัฒนธรรม รวมทัๅงมอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน ละติดตำมประมินผล 
พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนดຌำนวัฒนธรรมบรรลุตำมป้ำหมำย นยบำย ละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนดเวຌ 

2.2 ก ำหนดกรอบละนวทำง฿นกำรด ำนินงำนวิจัยวัฒนธรรมดยศึกษำขຌอสนอนะ
จำกนักวิชำกำรละผูຌทรงคุณวุฒิ พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรละควำมจ ำป็น฿นกำรด ำนินงำน
วัฒนธรรม 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำง โ กับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำว พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำ กหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง รวมทัๅงทีไประชุม

ทัๅง฿นละตำงประทศ พืไอ฿หຌกิดประยชน์ละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ กีไยวกับรูปบบ นวทำงกำรถำยทอดละกำรผยพรองค์

ควำมรูຌทำงวัฒนธรรม พืไอ฿หຌองค์ควำมรูຌเดຌถูกน ำเปสูกำรปฏิบัติเดຌอยำงหมำะสม   
4.2 สนับสนุนครงกำรหรือกิจกรรมตำงโ ทีไผยพรละประยุกต์฿ชຌงำนวิจัย฿หຌ

กวຌำงขวำงละมีประสิทธิภำพ  พืไออ ำนวยกำร฿หຌกำรด ำนินงำนดังกลำวป็นเปดຌวยควำมรียบรຌอยละมี
ประสิทธิภำพสูงสุด ละป็นประยชน์ตอสวนรวม 

4.3 ป็นวิทยำกรอบรมบรรยำยละตอบขຌอหำรือกีไยวกับงำนละขຌอมูลดຌำน
วัฒนธรรมกหนวยงำนหรือบุคคลทีไกีไยวขຌอง฿นประดในทีไซับซຌอนหรือยุงยำก พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละตอบขຌอ
สงสัยทีไถูกตຌอง ละป็นประยชน์ 

4.4 ก ำหนดนวทำงกำรพัฒนำ กำรปรับปรุง ละกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลละระบบ
สำรสนทศทีไกีไยวกับงำนวัฒนธรรม พืไอ฿หຌมีควำมทันสมัย ป็นปัจจุบัน ละสำมำรถสนับสนุนภำรกิจดຌำน
วัฒนธรรมขององค์กรเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักวิชำกำรวัฒนธรรม ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรวัฒนธรรม หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌว      
เมนຌอยกวำ โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด    
ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรวัฒนธรรม หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 
 



 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 4 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 4  
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 5 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 4 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 4 

 

 

 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     สันทนำกำร 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

 สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโ ทีไปฏิบัติงำนทำงดຌำนสันทนำกำร ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับ
กำรคิดคຌน กำรออกบบ กำรจัดท ำ ละกำรพัฒนำครงกำร ละกิจกรรมสันทนำกำรตำงโ ทีไสงสริม฿หຌ
นักรียน นักศึกษำ ยำวชน ผูຌสูงอำยุ ละประชำชนทัไวเปเดຌ฿ชຌวลำวำง฿หຌกิดประยชน์ ละกิดสุขภำวะทีไดี 
ชน ครงกำรขงขันกีฬำ ครงกำรสงสริมกำรออกก ำลังกำย ครงกำรฝຄกทักษะทำงดຌำนกีฬำ ป็นตຌน รวมทัๅง
ติดตอประสำนงำนดຌำนกิจกรรมสันทนำกำรกับหนวยงำนภำครัฐละอกชน ตลอดจนผยพรขຌอมูลขำวสำร 
ถำยทอดควำมรูຌ ละฝຄกอบรมตำงโ ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง  
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักสันทนำกำร    ระดับปฏิบัติกำร 
   นักสันทนำกำร    ระดับช ำนำญกำร 
   นักสันทนำกำร    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักสันทนำกำร    ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    สันทนำกำร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักสันทนำกำร 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลกั 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนสันทนำกำร ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย   
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ด ำนินกำร ละจัดท ำครงกำร ละกิจกรรมดຌำนสันทนำกำรตำงโ ตำมทีไเดຌรับ

มอบหมำย พืไอ฿หຌนักรียน นักศึกษำ ยำวชน ผูຌสูงอำยุ ละประชำชนทัไวเป฿นพืๅนทีไทีไรับผิดชอบเดຌ฿ชຌวลำวำง
฿หຌกิดประยชน์ ละกิดสุขภำวะทีไดี 

1.2 ศึกษำ รวบรวม วิครำะห์ ละจัดท ำผนปฏิบัติงำน ผนปฏิบัติกำร ละผนงำน
ตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนสันทนำกำร พืไอสงสริมละสนับสนุน฿หຌกำรด ำนินกำรดຌำนสันทนำกำรป็นเปอยำง
ถูกตຌอง ละสอดคลຌองตำมผนงำน ป้ำหมำย ละนยบำยของหนวยงำนทีไก ำหนดเวຌ 

1.3 ศึกษำ วิครำะห์ ประมวล ละสรุปผลขຌอมูล สถำนกำรณ์ ละปัญหำตำงโ       
ทีไกีไยวขຌองกับกำรด ำนินงำน ครงกำร ละกิจกรรมดຌำนสันทนำกำรตำงโ พืไอป็นนวทำง฿นกำรวำงผนงำน
ละจัดท ำผนงำนดຌำนกำรพัฒนำคุณภำพงำนสันทนำกำร฿หຌมีคุณภำพ ละประสิทธิภำพมำกขึๅน 

1.4 จัดท ำอกสำร ละสรุปรำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนสันทนำกำร พืไอป็นขຌอมูลทีไ
ป็นประยชน์฿นกำรปรับปรุง ละพัฒนำงำน ครงกำร ละกิจกรรมดຌำนสันทนำกำร฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 

1.5 สนอนะควำมคิดหใน ละรวมคิดคຌน สรຌำงสรรค์หัวขຌอ ประดใน ครงกำร ละ
กิจกรรมดຌำนสันทนำกำรตำงโ ทีไนำสน฿จ พืไอน ำเปประกอบกำรพิจำรณำละวำงผนครงกำร ละกิจกรรม
ดຌำนสันทนำกำรตำงโ ของหนวยงำนทีไสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของนักรียน นักศึกษำ ยำวชน ผูຌสูงอำยุ 
ละประชำชนทัไวเป ละกิดประยชน์อยำงทຌจริง 

1.6 สงสริม สนับสนุนละประสำนงำนกำรจัดกิจกรรมทัๅงภำย฿นละภำยนอก
สถำนศึกษำ พืไอพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม คุณภำพละทักษะชีวิตส ำหรับนักรียน นักศึกษำ 

1.7 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ      
ทีไกีไยวขຌองกับงำนสันทนำกำร พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนกำรท ำงำนดຌำนสันทนำกำรตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือรวมด ำนินกำรวำง
ผนกำรท ำงำนของหนวยงำน ครงกำร หรือกิจกรรมตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนดຌำนสันทนำกำร
ป็นเปตำมป้ำหมำย ละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนดเวຌ 
 
 



 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนงำนดຌำนสันทนำกำรกับหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอสนับสนุนกำร

ด ำนินงำนดຌำนสันทนำกำร฿หຌป็นเปอยำงรำบรืไน ละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ประสำนนยบำยละจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละ

รวมกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอคุຌมครองพิทักษ์สิทธิดใกละยำวชน ป้องกันกຌเขปัญหำละสงสริมควำม
ประพฤติของนักรียนละนักศึกษำอยำงยัไงยืน 

4. ดຌานการบริการ 
 ฿หຌค ำนะน ำ บริกำร ละผยพรควำมรูຌทำงวิชำกำรบืๅองตຌนดຌำนสันทนำกำรก
นักรียน นักศึกษำ ยำวชน ผูຌสูงอำยุ ประชำชนทัไวเป ละหนวยงำนทีไกีไยวขຌองทัๅงภำย฿นละภำยนอก พืไอ฿หຌ
มีควำมรูຌละควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง ละสำมำรถน ำเปประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ 
 

คุณสมบตัิฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
พลศึกษำ จิตวิทยำ ภชนำกำร ศึกษำศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ
฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ     

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง  
พลศึกษำ จิตวิทยำ ภชนำกำร ศึกษำศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ
฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ     

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
พลศึกษำ จิตวิทยำ ภชนำกำร ศึกษำศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ
฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ     
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบ ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1  
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

 
 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 1 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    สันทนำกำร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักสันทนำกำร 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง ฿นงำนสันทนำกำร ปฏิบัติงำนทีไ
ตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

      ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง ฿นงำนสันทนำกำร ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย  

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ควบคุม ละดูลกำรด ำนินกำร ละกำรจัดท ำครงกำร ละกิจกรรมดຌำน

สันทนำกำรตำงโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอ฿หຌนักรียน นักศึกษำ ยำวชน ผูຌสูงอำยุ ละประชำชนทัไวเป฿น
พืๅนทีไทีไรับผิดชอบเดຌ฿ชຌวลำวำง฿หຌกิดประยชน์ ละกิดสุขภำวะทีไดี 

1.2 ควบคุม ละดูลกำรศึกษำ กำรรวบรวม กำรวิครำะห์ ละกำรจัดท ำผนปฏิบัติ
งำน ผนปฏิบัติกำร ละผนงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนสันทนำกำร พืไอสงสริมละสนับสนุน฿หຌกำร
ด ำนินกำรดຌำนสันทนำกำรป็นเปอยำงถูกตຌอง ละสอดคลຌองตำมผนงำน ป้ำหมำย ละนยบำยของ
หนวยงำนทีไก ำหนดเวຌ 

1.3 ควบคุม ละดูลกำรศึกษำ กำรวิครำะห์ กำรประมวล ละกำรสรุปผลขຌอมูล 
สถำนกำรณ์ ละปัญหำตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับกำรด ำนินงำน ครงกำร ละกิจกรรมดຌำนสันทนำกำรตำงโ พืไอ
ป็นนวทำง฿นกำรวำงผนงำนละจัดท ำผนงำนดຌำนกำรพัฒนำคุณภำพงำนสันทนำกำร฿หຌมีคุณภำพ ละ
ประสิทธิภำพมำกขึๅน  

1.4 ควบคุม ละดูลกำรจัดท ำอกสำร ละกำรสรุปรำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำน
สันทนำกำร พืไอป็นขຌอมูลทีไป็นประยชน์฿นกำรปรับปรุง ละพัฒนำงำน ครงกำร ละกิจกรรมดຌำนสันทนำ
กำร฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 

1.5 คิดคຌน ออกบบ ละสรຌำงสรรค์หัวขຌอ ประดใน ครงกำร ละกิจกรรมดຌำน
สันทนำกำรตำงโ ทีไนำสน฿จ พืไอน ำเปประกอบกำรพิจำรณำละวำงผนครงกำร ละกิจกรรมดຌำนสั นทนำ
กำรตำงโ ของหนวยงำนทีไสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของนักรียน นักศึกษำ ยำวชน ผูຌสูงอำยุ ละประชำชน
ทัไวเป ละกิดประยชน์อยำงทຌจริง 

1.6 สงสริม สนับสนุนละประสำนงำนกำรจัดกิจกรรมทัๅงภำย฿นละภำยนอก
สถำนศึกษำ พืไอพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม คุณภำพละทักษะชีวิตส ำหรับนักรียน นักศึกษำ 
 
 



 
1.7 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ

ตำงโ ทีไกิดขึๅนกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

1.8 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ      
ทีไกีไยวขຌองกับงำนสันทนำกำร พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน 
2.1 วำงผนกำรท ำงำนดຌำนสันทนำกำรตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือรวมด ำนินกำร

วำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำน ครงกำร หรือกิจกรรมตำงโ ทีไกีไยวขຌอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน 
พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนดຌำนสันทนำกำรป็นเปตำมป้ำหมำย ละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนดเวຌ 

2.2 สนอนะขຌอมูล นวทำง ละวิธีกำรตำงโ ประกอบกำรวำงผนงำนดຌำนกำร
สันทนำกำร พืไอป็นประยชน์ตอกำรวำงผนงำน กำรก ำหนดผนกำร นวทำง หลักกณฑ์ หรือมำตรกำร
ตำงโ ของหนวยงำน 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนงำนดຌำนสันทนำกำรกับหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอสนับสนุนกำร

ด ำนินงำนดຌำนสันทนำกำร฿หຌป็นเปอยำงรำบรืไน ละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ประสำนนยบำยละจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละ

รวมกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอคุຌมครองพิทักษ์สิทธิดใกละยำวชน ป้องกันกຌเขปัญหำละสงสริมควำม
ประพฤติของนักรียนละนักศึกษำอยำงยัไงยืน 

4. ดຌานการบริการ 
       ฿หຌค ำนะน ำ บริกำร ละผยพรควำมรูຌทำงวิชำกำรบืๅองตຌนดຌ ำนสันทนำกำรก
นักรียน นักศึกษำ ยำวชน ผูຌสูงอำยุ ประชำชนทัไวเป ละหนวยงำนทีไกีไยวขຌองทัๅงภำย฿นละภำยนอก พืไอ฿หຌ
มีควำมรูຌละควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง ละสำมำรถน ำเปประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักสันทนำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนสันทนำกำร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี 
ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี  ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักสันทนำกำร ระดับปฏิบัติกำร 
ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักสันทนำกำร  ระดับปฏิบัติกำร  ขຌอ 3 
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำน
ดຌำนสันทนำกำร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 
 
 
 
 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบ ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 2 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    สันทนำกำร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักสันทนำกำร 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำนหรือทียบทำ ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
ของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำร
สันทนำกำร ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

      ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรสันทนำกำร ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก 
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรด ำนินกำร ละกำรจัดท ำ

ครงกำร ละกิจกรรมดຌำนสันทนำกำรตำงโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอ฿หຌนักรียน นักศึกษำ ยำวชน 
ผูຌสูงอำยุ ละประชำชนทัไวเป฿นพืๅนทีไทีไรับผิดชอบเดຌ฿ชຌวลำวำง฿หຌกิดประยชน์ ละกิดสุขภำวะทีไดี 

1.2 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรศึกษำ กำรรวบรวม กำรวิครำะห์ 
ละกำรจัดท ำผนปฏิบัติงำน ผนปฏิบัติกำร ละผนงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนสันทนำกำร พืไอสงสริม
ละสนับสนุน฿หຌกำรด ำนินกำรดຌำนสันทนำกำรป็นเปอยำงถูกตຌอง ละสอดคลຌองตำมผนงำน ป้ำหมำย 
ละนยบำยของหนวยงำนทีไก ำหนดเวຌ 

1.3 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรศึกษำ กำรวิครำะห์ กำรประมวล 
ละกำรสรุปผลขຌอมูล สถำนกำรณ์ ละปัญหำตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับกำรด ำนินงำน ครงกำร ละกิจกรรมดຌำน
สันทนำกำรตำงโ พืไอป็นนวทำง฿นกำรวำงผนงำนละจัดท ำผนงำนดຌำนกำรพัฒนำคุณภำพงำนสันทนำ
กำร฿หຌมีคุณภำพ ละประสิทธิภำพมำกขึๅน 

1.4 ควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรจัดท ำอกสำร ละกำรสรุป
รำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนสันทนำกำร พืไอป็นขຌอมูลทีไป็นประยชน์฿นกำรปรับปรุง ละพัฒนำงำน 
ครงกำร ละกิจกรรมดຌำนสันทนำกำร฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 

1.5 ควบคุม ติดตำม ละดูลกำรคิดคຌน กำรออกบบ ละกำรสรຌำงสรรค์หัวขຌอ 
ประดใน ครงกำร ละกิจกรรมดຌำนสันทนำกำรตำงโ ทีไนำสน฿จ พืไอน ำเปประกอบกำรพิจำรณำละวำงผน
ครงกำร ละกิจกรรมดຌำนสันทนำกำรตำงโ ของหนวยงำนทีไสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของนักรียน นักศึกษำ 
ยำวชน ผูຌสูงอำยุ ละประชำชนทัไวเป ละกิดประยชน์อยำงทຌจริง 

1.6 สรຌำงละพัฒนำครืไองมือ คูมือ นวทำงปฏิบัติ อกสำรวิชำกำร ละผลิตสืไอ
ตำงโ พืไอน ำเป฿ชຌ฿นกำรด ำนินงำนดຌำนกำรพัฒนำคุณภำพงำนสันทนำกำร฿หຌป็นมำตรฐำนดียวกัน ละ
กิดประยชน์อยำงสูงสุดกนักรียน นักศึกษำ ยำวชน ผูຌสูงอำยุ ละประชำชนทัไวเป 
พัฒนำละปรับปรุงระบบงำนดຌำน 



 
1.7 พัฒนำละปรับปรุงระบบงำนดຌำนสันทนำกำรทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดควำมมัไน฿จ

วำระบบงำนทีไตัๅงเวຌสำมำรถสนับสนุนสวนงำนตำงโ เดຌอยำงมีประสิทธิภำพละสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละสภำวกำรณ์ปัจจุบัน 

1.8 สรຌำงละพัฒนำครืไองมือ คูมือ นวทำงปฏิบัติ อกสำรวิชำกำร ละผลิตสืไอ
ตำงโ พืไอน ำเป฿ชຌ฿นกำรด ำนินงำนดຌำนกำรพัฒนำคุณภำพงำนสันทนำกำร฿หຌป็นมำตรฐำนดียวกัน ละ
กิดประยชน์อยำงสูงสุดกนักรียน นักศึกษำ ยำวชน ผูຌสูงอำยุ ละประชำชนทัไวเป 

1.9 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

1.10 สอนงำน ถำยทอดควำมรูຌ หรือถำยทอดฝຄกอบรมกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ 
ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌละถำยทอดหลักกำรท ำงำนภำย฿นหนวยงำน 
ละสำมำรถน ำเปปรับ฿ชຌ฿นกำรท ำงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 

1.11 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ      
ทีไกีไยวขຌองกับงำนสันทนำกำร พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงนวทำง฿นกำรสงสริม สนับสนุน ละพัฒนำงำนสันทนำกำร พืไอ฿หຌงำน

สันทนำกำรมีประสิทธิภำพมำกขึๅน ละสอดคลຌองตำมป้ำหมำย นยบำย ละกลยุทธ์ขององค์กร 
2.2 ฿หຌค ำปรึกษำละขຌอสนอนะ฿นกำรก ำหนดนยบำยกำรพัฒนำงำนดຌำนสันทนำ

กำร พืไอวำงผนกำรด ำนินครงกำร กิจกรรม ละนวทำงกำรปฏิบัติงำน฿หຌกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

3. ดຌานการประสานงาน 
 ประสำนงำนดຌำนสันทนำกำรกับหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอสนับสนุนกำรด ำนินงำน
ดຌำนสันทนำกำรป็นเปอยำงรำบรืไน ละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนดเวຌ 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ป็นวิทยำกร ฿หຌค ำปรึกษำ ค ำนะน ำ ผยพรขຌอมูลขำวสำร ละอบรมควำมรูຌ

ดຌำนสันทนำกำรกนักรียน นักศึกษำ ยำวชน ผูຌสูงอำยุ ประชำชนทัไวเป ละหนวยงำนตำงโ พืไอน ำเปป็น
นวทำง฿นกำรปฏิบัติเดຌอยำงถูกตຌอง 

4.2 ผลิต ละจัดท ำคูมืออกสำรทำงวิชำกำร ละต ำรำทีไกีไยวขຌองดຌำนสันทนำกำร 
พืไอถำยทอดขຌอมูล ควำมรูຌ ละควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌองกบุคลำกร ละประชำชนทีไสน฿จทัไวเป 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักสันทนำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนสันทนำกำร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด  มำลຌวนຌอยกวำ ไ ปี หรือ
ด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำน
สันทนำกำร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

 

 



 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบ ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดบั 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 4 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 3 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    สันทนำกำร 
 

ชือ่ต าหนงนนสายงาน   นักสันทนำกำร 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   
  ปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำม
ชีไยวชำญ฿นงำนวิชำกำรสันทนำกำร ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมชีไยวชำญ ฿นงำนวิชำกำรสันทนำกำร ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำกละซับซຌอน
มำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ก ำกับดูลกำรควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรด ำนินกำร ละ

กำรจัดท ำครงกำร ละกิจกรรมดຌำนสันทนำกำรตำงโ พืไอ฿หຌนักรียน นักศึกษำ ยำวชน ผูຌสูงอำยุ ละ
ประชำชนทัไวเป฿นพืๅนทีไทีไรับผิดชอบเดຌ฿ชຌวลำวำง฿หຌกิดประยชน์ ละกิดสุขภำวะทีไดี 

1.2 ก ำกับดูลกำรควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรศึกษำ กำรรวบรวม 
กำรวิครำะห์ ละกำรจัดท ำผนปฏิบัติงำน ผนปฏิบัติกำร ละผนงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนสันทนำกำร 
พืไอสงสริมละสนับสนุน฿หຌกำรด ำนินกำรดຌำนสันทนำกำรป็นเปอยำงถูกตຌอง ละสอดคลຌองตำมผนงำน 
ป้ำหมำย ละนยบำยของหนวยงำนทีไก ำหนดเวຌ 

1.3 ก ำกับดูลกำรควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรศึกษำ กำร
วิครำะห์ กำรประมวล ละกำรสรุปผลขຌอมูล สถำนกำรณ์ ละปัญหำตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับกำรด ำนิน งำน 
ครงกำร ละกิจกรรมดຌำนสันทนำกำรตำงโ พืไอป็นนวทำง฿นกำรวำงผนงำนละจัดท ำผนงำนดຌำนกำร
พัฒนำคุณภำพงำนสันทนำกำร฿หຌมีคุณภำพ ละประสิทธิภำพมำกขึๅน 

1.4 ก ำกับดูลกำรควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรจัดท ำอกสำร ละ
กำรสรุปรำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนสันทนำกำร พืไอป็นขຌอมูลทีไป็นประยชน์฿นกำรปรับปรุง ละพัฒนำ
งำน ครงกำร ละกิจกรรมดຌำนสันทนำกำร฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน  

1.5 ก ำกับดูลกำรควบคุม ติดตำม ละดูลกำรคิดคຌน กำรออกบบ ละกำร
สรຌำงสรรค์หัวขຌอ ประดใน ครงกำร ละกิจกรรมดຌำนสันทนำกำรตำงโ ทีไนำสน฿จ พืไอน ำเปประกอบกำร
พิจำรณำละวำงผนครงกำร ละกิจกรรมดຌำนสันทนำกำรตำงโ ของหนวยงำนทีไสอดคลຌองกับควำมตຌองกำร
ของนักรียน นักศึกษำ ยำวชน ผูຌสูงอำยุ ละประชำชนทัไวเป ละกิดประยชน์อยำงทຌจริง 

1.6 วำงกรอบกำรจัดท ำอกสำรวิชำกำร ละผลิตสืไอตำงโ พืไอน ำเป฿ชຌ฿นกำร
ด ำนินงำนดຌำนกำรพัฒนำคุณภำพงำนสันทนำกำร฿หຌป็นมำตรฐำนดียวกัน ละกิดประยชน์อยำงสูงสุดก
นักรียน นักศึกษำ ยำวชน ผูຌสูงอำยุ ละประชำชนทัไวเป 
 
 



 
1.7 ก ำกับดูล ละพัฒนำระบบงำนดຌำนสันทนำกำรทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดควำม

มัไน฿จวำระบบงำนทีไตัๅงเวຌสำมำรถสนับสนุนสวนงำนตำงโ เดຌอยำงมีประสิทธิภำพละสอดคลຌองกับควำม
ตຌองกำรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละสภำวกำรณ์ปัจจุบันสูงสุด 

2. ดຌานการวางผน  
วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณกำรผน ครงกำร฿นระดับ

กลยุทธ์ของสวนรำชกำรระดับกรม มอบหมำยงำนกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนติดตำมประมินผล พืไอ฿หຌบรรลุ
ป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
 ประสำนงำนดຌำนสันทนำกำรกับหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอสนับสนุนกำรด ำนินงำน
ดຌำนสันทนำกำรป็นเปอยำงรำบรืไน ละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนดเวຌ 

4. ดຌานการบริการ 

4.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโ กับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี
บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

4.2 ฿หຌขຌอคิดหในละค ำนะน ำ กหนวยงำนระดับกองหรือส ำนัก รวมทัๅง฿นทีไประชุม 
พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักสันทนำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนสันทนำกำร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด  มำลຌวนຌอยกวำ    
โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนสันทนำกำร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบ ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 4 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 4 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 5 

 
 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 4 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 4 

 

 

 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     พัฒนำกำรกีฬำ 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโ ทีไปฏิบัติงำนกีไยวกับกำรพัฒนำกำรกีฬำหรือนันทนำกำร  
ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรพัฒนำกำรกีฬำ พัฒนำคุณภำพครงสรຌำงพืๅนฐำนมำตรฐำนกำรกีฬำ 
มำตรฐำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ พัฒนำนันทนำกำร ผยพร ละประสำนกิจกรรมนันทนำกำรของหนวยงำน
ภำครัฐละอกชน ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักพัฒนำกำรกีฬำ   ระดับปฏิบัติกำร 
   นักพัฒนำกำรกีฬำ   ระดับช ำนำญกำร 
   นักพัฒนำกำรกีฬำ   ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักพัฒนำกำรกีฬำ   ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    พัฒนำกำรกีฬำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักพัฒนำกำรกีฬำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน  ที ไต ຌอง฿ชຌควำมรู ຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร  
฿นกำรท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับกำรสงสริมละพัฒนำกำรกีฬำ ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 รวบรวม ประมวล จัดท ำขຌอมูลทำงวิชำกำรบืๅองตຌน วิครำะห์  พืไอประกอบกำร 

วำงผนงำน ครงกำรหรือนวทำงกำรก ำหนดมำตรฐำนละพัฒนำกำรกีฬำ  นันทนำกำรละวิทยำศำสตร์
กำรกีฬำ 

1.2 ส ำรวจ รวบรวม จัดท ำฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสน ทศ ศึกษำ สรุปจัดท ำ
รำยงำน รวมทัๅงประมวลละวิครำะห์ขຌอมูลทำงวิชำกำรพืไอประกอบกำรวิจัย฿นกำรวำงผน  กำรจัดท ำ
หลักกณฑ์มำตรฐำน กำรพัฒนำกำรกีฬำ นันทนำกำร ละวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  

1.3 รวบรวม จั ดกใบขຌ อมู ลกีไ ยวกับกำรด ำนิ นงำนดຌ ำนกำรพั ฒนำกำรกีฬำ                 
พืไอประกอบกำรสรຌำงละพัฒนำครืไองมือ สืไอ จัดท ำคูมือ นวทำงปฏิบัติ อกสำรวิชำกำรละสืไอ พืไอน ำเป฿ชຌ
฿นกำรด ำนินงำนดຌำนกำรพัฒนำกำรกีฬำ นันทนำกำร ละวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

1.4 จัดท ำขຌอมูลกีไยวกับสถำนกำรณ์ละปัญหำกีไยวกับกำรด ำนินกำรดຌำนกำรพัฒนำ
ละจัดท ำผนดຌำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรกีฬำ นันทนำกำร ละวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

1.5 รวมด ำนินกำรกีไยวกับกำรสงสริม  สนับสนุน  กำรศึกษำดຌำนกำรกีฬำ  
กำรพัฒนำกิจกรรมนันทนำกำร ละกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

1.6 รวมติดตำมประมินผลกำรด ำนินงำน กิจกรรม ละสรุปกำรศึกษำ วิครำะห์  
วิจัย พืไอพัฒนำกำรกีฬำ นันทนำกำร วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

1.7 สงสริม สนับสนุนพืไอหำนวทำง฿นกำรพัฒนำกำรกีฬำ นันทนำกำร  ละ
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำนหรือ
ครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนงำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน 

พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำน      

ทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 



 

4. ดຌานบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำละ฿หຌบริกำรทำงวิชำกำรบืๅองตຌนกหนวยงำนทีไกีไยวขຌองทัๅงภำย฿น

ละภำยนอก ยำวชนละประชำชน กีไยวกับนวทำงกำรพัฒนำดຌำนกำรกีฬำ  นันทนำกำร  ละวิทยำศำสตร์
กำรกีฬำ 

4.2 ฿หຌบริกำรขຌอมูล อกสำร สืไอ฿นรูปบบตำง โ  พืไอผยพร ประชำสัมพันธ์  
ตอบขຌอซักถำมกีไยวกับกำรพัฒนำดຌำนกำรกีฬำ นันทนำกำร ละวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

4.3 อ ำนวยควำมสะดวกดຌำนกำรพัฒนำดຌำนกำรกีฬำ นันทนำกำร ละวิทยำศำสตร์
กำรกีฬำ ปฏิบัติหนຌำทีไอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4.4 ปฏิบัติหนຌำทีไอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
พลศึกษำ วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ นันทนำกำร กำรบริหำรจัดกำรกีฬำ กำรฝຄกละกำรจัดกำรกำรกีฬำ  หรือ ฿น
สำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง  
พลศึกษำ วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ นันทนำกำร กำรบริหำรจัดกำรกีฬำ กำรฝຄกละกำรจัดกำรกำรกีฬำ  หรือ฿น
สำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
พลศึกษำ วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ นันทนำกำร กำรบริหำรจัดกำรกีฬำ กำรฝຄกละกำรจัดกำรกำรกีฬำ  หรือ฿น
สำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1  
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

 
 
 
 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 1 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    พัฒนำกำรกีฬำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักพัฒนำกำรกีฬำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 
หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌปฏิบัติงำน    
ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรสงสริมละพัฒนำกำรกีฬำ 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรสงสริมละพัฒนำกำรกีฬำ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1 ดຌานปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ขຌอมูล ปัญหำ ทำงกำรกีฬำ พืไอหำนวทำง฿นกำรวำงผนงำน

ครงกำร ฿นกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรกีฬำ นันทนำกำร วิทยำศำสตร์กำรกีฬำละทคนลยีกำรกีฬำ 
1.2 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย จัดท ำรำยงำน ฐำนขຌอมูลหรือระบบสำรสนทศ รวมทัๅง

ประมวลขຌอมูลทำงวิชำกำร สถำนกำรณ์ ละปัญหำดຌำนกำรกีฬำ พืไอวำงผนจัดท ำหลักกณฑ์มำตรฐำน    
กำรพัฒนำกำรกีฬำ นันทนำกำร วิทยำศำสตร์กำรกีฬำละทคนลยีกำรกีฬำ 

1.3 วิครำะห์ขຌอมูล กฎระบียบ หลักกณฑ์กีไยวกับกำรด ำนินงำนพืไอประกอบกำรสรຌำง
ละพัฒนำครืไองมือ จัดท ำคูมือ นวทำงปฏิบัติ อกสำรวิชำกำรละสืไอ พืไอน ำเป฿ชຌ฿นกำรด ำนินงำนดຌำนกำร
พัฒนำกำรกีฬำ นันทนำกำร วิทยำศำสตร์กำรกีฬำละทคนลยีกำรกีฬำ  

1.4 ประมวล วิครำะห์ขຌอมูล สถำนกำรณ์ละปัญหำกีไยวกับกำรด ำนินกำรกีฬำ   
พืไอจัดท ำผนดຌำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรกีฬำ นันทนำกำร วิทยำศำสตร์กำรกีฬำละทคนลยีกำรกีฬำ 

1.5 ด ำนินกำรกีไยวกับกำรสงสริม สนับสนุน กำรศึกษำดຌำนกำรกีฬำ กำรพัฒนำ
กิจกรรมนันทนำกำร กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำละทคนลยีกำรกีฬำ 

1.6 ประมินผลละสรุปผลกำรด ำนินงำน กิจกรรม ครงกำร กำรศึกษำวิครำะห์ 
วิจัยพืไอพัฒนำกำรกีฬำ นันทนำกำร วิทยำศำสตร์กำรกีฬำละทคนลยีกำรกีฬำ 

1.7 สงสริม สนับสนุน พืไ อสนอนวทำง฿นกำรพัฒนำกำรกีฬำ นันทนำกำร 
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ   ละทคนลยีกำรกีฬำ 

2 ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหน วยงำนหรือครงกำรหรือ
หนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 
 



 
3 ดຌานการประสานงาน 

3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ
บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ  

3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำน
ทีไกีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4 ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำละ฿หຌบริกำรทำงวิชำกำรกหนวยงำนทีไ กีไยวขຌองทัๅงภำย฿นละ

ภำยนอก ยำวชนละประชำชน กีไยวกับนวทำงกำรพัฒนำดຌำนกำรกีฬำ นันทนำกำร วิทยำศำสตร์กำรกีฬำละ
ทคนลยีกำรกีฬำ 

4.2 ฿หຌบริกำรผยพร ประชำสัมพันธ์ ตอบขຌอหำรือ พืไอพัฒนำดຌำนกำรกีฬำ 
นันทนำกำร วิทยำศำสตร์กำรกีฬำละทคนลยีกำรกีฬำ 

4.3 บริกำรขຌอมูล น ำระบบทคนลยีสำรสนทศมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรพัฒนำกำรกีฬำ 
นันทนำกำร วิทยำศำสตร์กำรกีฬำละทคนลยีกำรกีฬำ  
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติ ฉพำะส ำหรับ ต ำหนงนักพัฒนำกำรกีฬำ ระดับปฏิบัติกำร  ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนกำรสงสริมละพัฒนำกำรกีฬำ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเม
นຌอยกวำ 6 ปี ก ำหนดวลำ 6 ปี ฿หຌลดป็น 4 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักพัฒนำกำรกีฬำ            
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2  ละ฿หຌลดป็น 2 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักพัฒนำกำรกีฬำ 
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรสงสริมละพัฒนำกำรกีฬำ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไ
ก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2   
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

 
 
 

 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    พัฒนำกำรกีฬำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักพัฒนำกำรกีฬำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
ผูຌปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรสงสริมละ
พัฒนำกำรกีฬำ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำรสงสริมละพัฒนำกำรกีฬำ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ วิครำะห์ปัญหำพืไอหำนวทำง฿นกำรก ำหนดกลยุทธ์ มำตรฐำนกำรกีฬำ 

กำรพัฒนำนันทนำกำร วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ละทคนลยีกำรกีฬำ 
1.2 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย พัฒนำ องค์ควำมรูຌ พืไอก ำหนดนวทำง หลักกณฑ์ 

มำตรฐำนกำรพัฒนำกำรกีฬำ นันทนำกำร วิทยำศำสตร์กำรกีฬำละทคนลยีกำรกีฬำ  
1.3 สรຌำงละพัฒนำครืไองมือคูมือ นวทำงปฏิบัติ  อกสำรวิชำกำร ผลิตสืไอ        

พืไอน ำเป฿ชຌ฿นกำรด ำนินงำนดຌำนกำรพัฒนำคุณภำพครงสรຌำงพืๅนฐำนกำรกีฬำ กำรพัฒนำกำรกีฬำ
นันทนำกำร ละวิทยำศำสตร์กำรกีฬำละทคนลยีกำรกีฬำ 

1.4 จัดท ำขຌอสนอ ผนกลยุทธ์ นวทำงกำรด ำนินงำนดຌำนกำรพัฒนำคุณภำพ
ครงสรຌำงพืๅนฐำนละมำตรฐำนกำรกีฬำ  นันทนำกำรวิทยำศำสตร์กำรกีฬำละทคนลยีกำรกีฬำ  

1.5 วำงนวทำง฿นกำรด ำนินกำรกีไยวกับกำรสงสริม สนับสนุน กำรศึกษำดຌำนกำรกีฬำ 
กำรพัฒนำกิจกรรมนันทนำกำร  ละกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำละทคนลยีกำรกีฬำ  

1.6 ติดตำม  ประมินผลกำรพัฒนำกำรด ำนินงำนผนงำน  ครงกำรพืไอพัฒนำกำรกีฬำ  
นันทนำกำร วิทยำศำสตร์กำรกีฬำละทคนลยีกำรกีฬำ  

1.7 วำงนวทำง฿นกำรสงสริม สนับสนุน ฿นกำรพัฒนำกำรกีฬำ นันทนำกำร 
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  ละทคนลยีกำรกีฬำ 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง 
มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 
 
 
 
 



 

3. ดຌานการประสานงาน 

ใ.แ  ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ
หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนัก พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

ใ.โ  ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงโ พืไอป็น
ประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ละสนอนวทำงวิชำกำรกหนวยงำนทีไ กีไยวขຌอง        

ทัๅงภำย฿นละภำยนอก ยำวชนละประชำชน กีไยวกับนวทำงกำรพัฒนำดຌำนกำรกีฬำ นันทนำกำร 
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำละทคนลยีกำรกีฬำ 

4.2 วำงนวทำง฿นกำรถำยทอดองค์ควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ จัดฝຄกอบรมกีไยวกับกำร
พัฒนำดຌำนกำรกีฬำ นันทนำกำร วิทยำศำสตร์กำรกีฬำละทคนลยีกำรกีฬำ 

4.3 พัฒนำบุคลำกร฿หຌมีองค์ควำมรูຌดຌำนพัฒนำกำรกีฬำ นันทนำกำร วิทยำศำสตร์กำร
กีฬำละทคนลยีกำรกีฬำ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักพัฒนำกำรกีฬำ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนกำรสงสริมละพัฒนำกำรกีฬำ หรืองำนอืไนทีไ กีไยวขຌองตำมทีไ  ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด         
มำลຌวเมนຌอยกวำ 4 ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด 
ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรสงสริมละพัฒนำกำรกีฬำ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย  
   
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 4 

 
 
 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    พัฒนำกำรกีฬำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักพัฒนำกำรกีฬำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรสงสริมละพัฒนำกำรกีฬำ ปฏิบัติ งำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือ
กຌปัญหำทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำร ซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ป ระสบ กำรณ์  ละควำมชีไ ยวชำญ ฿นทำงวิ ชำกำรกำรส งสริ มละพั ฒ นำกำรกี ฬำ ปฏิ บั ติ งำน 
ทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ เดຌรับ
มอบหมำย 

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1  ศึกษำ วิครำะห์ปัญหำพืไอก ำหนดกลยุทธ์ ยุทธศำสตร์ก ำหนดมำตรฐำนกำรกีฬำ  

กำรพัฒนำนันทนำกำร วิทยำศำสตร์กำรกีฬำละทคนลยีกำรกีฬำ 
1.2 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย พัฒนำองค์ควำมรูຌ สรຌำงนวัตกรรม รวมทัๅง฿หຌ

ค ำปรึกษำ สนอนยบำยกำรก ำหนดทิศทำง นวทำง หลักกณฑ์฿นกำรพัฒนำกำรกีฬำ นันทนำกำร 
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำละทคนลยีกำรกีฬำ  

1.3 ก ำหนดนวทำงละกลยุทธ์฿นกำรสรຌำงละพัฒนำครืไองมือ คูมือ นวทำงปฏิบัติ 
อกสำรวิชำกำร สืไอ น ำทคนลยีสำรสนทศพืไอน ำเป฿ชຌ฿นกำรด ำนินงำนดຌำนกำรพัฒนำคุณภำพครงสรຌำง
พืๅนฐำนกำรกีฬำ กำรพัฒนำกำรกีฬำ นันทนำกำร วิทยำศำสตร์กำรกีฬำละทคนลยีกำรกีฬำ 

1.4 ก ำหนดผน กลยุทธ์ ยุทธศำสตร์ นยบำย ทิศทำง฿นกำรพัฒนำคุณภำพครงสรຌำง
พืๅนฐำนละมำตรฐำนกำรกีฬำ  กำรพัฒนำนันทนำกำร วิทยำศำสตร์กำรกีฬำละทคนลยีกำรกีฬำ 

1.5 ก ำหนดละพัฒนำนวทำง฿นกำรด ำนินกำรสงสริม สนับสนุน กำรศึกษำ
ดຌำนกำรกีฬำ  กำรพัฒนำกิจกรรมนันทนำกำร ละกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำละทคนลยีกำรกีฬำ 

1.6 ก ำกับดูล รงรัด ติดตำม ประมินผลกำรพัฒนำ กำรด ำนินงำน ผนงำนครงกำร 
ยุทธศำสตร์ พืไอพัฒนำกำรกีฬำ กำรพัฒนำหลงนันทนำกำร ละกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำละ
ทคนลยีกำรกีฬำ 

1.7 สนอนะหลักกณฑ์นวทำง฿นกำรสงสริม สนับสนุน กำรพัฒนำกำรกีฬำ 
นันทนำกำร วิทยำศำสตร์กำรกีฬำละทคนลยีกำรกีฬำ 

1.8 ปลงนยบำยละยุทธศำสตร์กำรด ำนินงำนดຌำนกำรพัฒนำกำรกีฬำ นันทนำกำร 
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำละทคนลยีกำรกีฬำ 
 
 



 
2. ดຌานการวางผน 

 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน ครงกำร฿น
ระดับกลยุทธ์ของสวนรำชกำรระดับกรม มอบหมำยงำนกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนติดตำมประมินผล 
พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโ กับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมี

บทบำท฿นกำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับกองหรือส ำนัก รวมทัๅงทีไประชุมทัๅง

฿นละตำงประทศ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 สนอควำมหใน วินิจฉัยพืไอสนอนะนวทำงทำงวิชำกำรกหนวยงำน    

ที ไกี ไยวขຌองทัๅงภำย฿นละภำยนอก ยำวชน ละประชำชน กีไยวกับนวทำงกำรพัฒนำดຌำนกำรกีฬำ 
นันทนำกำร วิทยำศำสตร์กำรกีฬำละทคนลยีกำรกีฬำ 

4.2 ผยพร ถำยทอดองค์ควำมรูຌ พืไอพัฒนำดຌำนกำรกีฬำ นันทนำกำร วิทยำศำสตร์
กำรกีฬำละทคนลยีกำรกีฬำ  

4.3 ผยพรองค์ควำมรูຌ น ำทคนลยีสำรสนทศ ครืไองมือทคนลยี ละบริกำรดຌำน
สถำนกำรกีฬำ พืไอสงสริมกำรพัฒนำกำรกีฬำ นันทนำกำร วิทยำศำสตร์กำรกีฬำละ ทคนลยีกำรกีฬำ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักพัฒนำกำรกีฬำ ระดับปฏิบัติกำร ละ   
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนกำรสงสริมละพัฒนำกำรกีฬำ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด 
มำลຌวเมนຌอยกวำ  2 ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.
ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรสงสริมละพัฒนำกำรกีฬำ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไ
ก ำหนดดຌวย   
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 4 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดบั 4 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 5 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 4 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 4 

 

 

 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     ภัณฑำรักษ์ 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ  ทีไปฏิบัติงำนทำงดຌำนภัณฑำรักษ์ ซึไงมีกำรปฏิบัติงำนกีไยวขຌอง
ดยตรงกับบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ ละวัตถุทีไมีคุณคำทำงอำรยธรรม ศิลปวัฒนธรรมทำงวิทยำศำสตร์ละ
ทคนลยี งินตรำ   ครืไองรำชอิสริยยศ  ครืไองรำชอิสริยำภรณ์  วัตถุสิไงของละทรัพย์สินอันมีคำอืไน โ     
ของผนดิน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของชำติ  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรส ำรวจ  กำรจัดหำ       
กำรกใบรวบรวม กำรจัดท ำบันทึกหลักฐำน  กำรศึกษำ  คຌนควຌำ  วิครำะห์  วิจัย  กำรตรวจพิสูจน์พืไอก ำหนด
อำยุ  ยุคสมัย ประวัติควำมป็นมำ  กำรจ ำนกประภท  กำรคุຌมครอง  ดูล  อนุรักษ์  ซอมสงวนรักษำ     
กำรจัดสดงผยพรละประชำสัมพันธ์  กำร฿หຌควำมรูຌละ฿หຌบริกำรทำงกำรศึกษำ  กำรประมินคุณคำ ตลอดจน
กำรพิจำรณำด ำนินกำรกีไยวกับกำรขออนุมัติอนุญำต฿นรืไองตำง โ ตำมทีไกฎหมำยก ำหนด ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไ
กีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   ภัณฑำรักษ์    ระดับปฏิบัติกำร 
   ภัณฑำรักษ์    ระดับช ำนำญกำร 
   ภัณฑำรักษ์    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   ภัณฑำรักษ์    ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ภัณฑำรักษ์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   ภัณฑำรักษ์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนดຌำนบรำณคดี  ประวัติศำสตร์ศิลปะ  ประวัติศำสตร์ ละมำนุษยวิทยำ  
ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
  

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 รวมส ำรวจ รวบรวม สำะสวงหำละจัดท ำทะบียนประวัติ ลักษณะ สภำพดิม

ของบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ ละวัตถุทำงชำติพันธุ์วิทยำซึไงป็นทรัพย์สินทำงวัฒนธรรมของทຌองถิไนละชำติ  
รวมทัๅงกใบรักษำตำมหลักกำรอนุรักษ์฿หຌอยู฿นสภำพทีไหมำะสม พืไอกำรศึกษำคຌนควຌำละ฿หຌคงอยูป็นมรดก
ทำงวัฒนธรรมของทຌองถิไน ละของชำติ  

1.2 รวมศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์  บรำณวัตถุ  ศิลปวัตถุ ละวัตถุทำงชำติพันธุ์วิทยำ
ซึไงป็นทรัพย์สินทำงวัฒนธรรม  พืไอ฿หຌทรำบถึงพัฒนำกำรทำงอำรยธรรมของทຌองถิไน ละชำติ   

1.3 รวมจัดท ำบท จัดสดงนิทรรศกำรทรัพย์สินทีไมีคุณคำทำงวัฒนธรรมของทຌองถิไน 
ละชำติ พืไอผยพรละพัฒนำกำรรียนรูຌกีไยวกับขຌอมูลทำงบรำณคดีละประวัติศำสตร์฿นตละยุคสมัย  

1.4 รวมตรวจสอบ ตรวจพิสูจน์ บรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ ละวัตถุทำงชำติพันธุ์วิทยำ฿น
ควำมครอบครองของหนวยงำนของรัฐละอกชน พืไอคุຌมครองมรดกทำงวัฒนธรรมของทຌองถิไนละของชำติ 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำนหรือ
ครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 

3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำนหรือหนวยงำน พืไอ฿หຌ
กิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ
กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
 ฿หຌควำมรูຌทำงวิชำกำรกีไยวกับบรำณวัตถุ  ศิลปวัตถุ ละวัตถุทำงชำติพันธุ์วิทยำ  ก
บุคคลทัไวเป พืไอพัฒนำกำรรียนรูຌ กระตุຌน฿หຌกิดควำมรัก ควำมภำคภูมิ฿จ฿นควำมป็นชำติละหในควำมส ำคัญ
ของกำรอนุรักษ์บรำณวัตถุ  ศิลปวัตถุ 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
ประวัติศำสตร์ บรำณคดี  สังคมศำสตร์ละพฤติกรรมศำสตร์  วิ จิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์ รัฐศำสตร์      
หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
ประวัติศำสตร์ บรำณคดี  สังคมศำสตร์ละพฤติกรรมศำสตร์  วิ จิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์ รัฐศำสตร์      
หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง 
ประวัติศำสตร์ บรำณคดี  สังคมศำสตร์ละพฤติกรรมศำสตร์  วิ จิตรศิลป์ละประยุกต์ศิลป์ รัฐศำสตร์      
หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1  
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ภัณฑำรักษ์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   ภัณฑำรักษ์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ  ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์  ละควำมช ำนำญสูง฿นงำน ดຌำนบรำณคดี   
ประวัติศำสตร์ศิลปะประวัติศำสตร์ ละมำนุษยวิทยำ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

    ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง฿นงำนวิชำกำร ดຌำนบรำณคดี ประวัติศำสตร์ศิลปะ  ประวัติศำสตร์ ละมำนุษยวิทยำ 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
           ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ส ำรวจ รวบรวม สำะสวงหำละจัดท ำทะบียนประวัติ ลักษณะ สภำพดิมของ

บรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ ละวัตถุทำงชำติพันธุ์วิทยำซึไงป็นทรัพย์สินทำงวัฒนธรรมของทຌองถิไนละของชำติ  
รวมทัๅงกใบรักษำตำมหลักกำรอนุรักษ์฿หຌอยู฿นสภำพทีไหมำะสม พืไอกำรศึกษำคຌนควຌำละ฿หຌคงอยูป็นมรดกทำง
วัฒนธรรมของทຌองถิไน ละชำติ 

1.2 ศึกษำ คຌนควຌำ วิจัย บรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ  ละวัตถุทำงชำติพันธุ์วิทยำซึไงป็น
ทรัพย์สินทำงวัฒนธรรม  พืไอ฿หຌทรำบถงึพัฒนำกำรทำงอำรยธรรมของทຌองถิไน ละของชำติ    

1.3 จัดท ำบท จัดสดงนิทรรศกำรทรัพย์สินทีไมีคุณคำทำงวัฒนธรรมของทຌองถิไน    
ละชำติ พืไอผยพรละพัฒนำกำรรียนรูຌกีไยวกับขຌอมูลทำงบรำณคดีละประวัติศำสตร์฿นตละยุคสมัย 

1.4 ตรวจสอบ ตรวจพิสูจน์ บรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ ละวัตถุทำงชำติพันธุ์วิทยำ฿น
ควำมครอบครองของหนวยงำนของรัฐละอกชน พืไอคุຌมครองมรดกทำงวัฒนธรรมของทຌองถิไน ละของชำติ 

1.5 จัดท ำสืไอละอกสำรกีไยวกับงำนของพิพิธภัณฑ์ละควำมรูຌดຌำนบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
ละวัตถุทำงชำติพันธุ์วิทยำ  พืไอผยพรควำมรูຌ ละกำรประชำสัมพันธ์ 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำนระดับ
ส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 
 
 
 
 
 
 



 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำบืๅองตຌนก

สมำชิก฿นทีมงำนหรือหนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำนหรือบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌองพืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จละควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌควำมรูຌทำงวิชำกำร กีไยวกับบรำณวัตถุ  ศิลปวัตถุ ละวัตถุทำงชำติพันธุ์วิทยำ  

กบุคคลทัไวเป พืไอพัฒนำกำรรียนรูຌ กระตุຌน฿หຌกิดควำมรัก ควำมภำคภูมิ฿จ฿นควำมป็นชำติละหใน
ควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์บรำณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  

4.2 ฿หຌค ำนะน ำกีไยวกับกำรจัดตัๅงละพัฒนำพิพิธภัณฑ์ของวัด  ทຌองถิไน หนวยงำนของ
รัฐละอกชน พืไอ฿หຌสอดคลຌองตำมหลักกำรด ำนินงำนพิพิธภัณฑ ์
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงภัณฑำรักษ์ ระดับปฏิบัติกำร  ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนบรำณคดี ประวัติศำสตร์ศิลปะ ประวัติศำสตร์ ละมำนุษยวิทยำ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุก.ท.
หรือ ก.อบต.ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี ก ำหนดวลำ 6 ปี ฿หຌลดป็น 4 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะ
ส ำหรับต ำหนงภัณฑำรักษ์ ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2  ละ฿หຌลดป็น 2 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับ
ต ำหนงภัณฑำรักษ์ ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนบรำณคดี ประวัติศำสตร์ศิลปะ ประวัติศำสตร์ ละ
มำนุษยวิทยำ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองคก์ร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2  
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

 
 
 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2  
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ภัณฑำรักษ์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   ภัณฑำรักษ์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์  ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำร           
ดຌำนบรำณคดี ประวัติศำสตร์ศิลปะประวัติศำสตร์ ละมำนุษยวิทยำ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไ
ยำกมำก  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำร ดຌำนบรำณคดี ประวัติศำสตร์ศิลปะ  ประวัติศำสตร์ ละ
มำนุษยวิทยำ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ควบคุม   ก ำกับ   ตรวจสอบกำรด ำนินกำรกีไยวกับบรำณวัตถุ  ศิลปวัตถุ ละวัตถุ

ทำงชำติพันธุ์วิทยำ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 
1.2 ศึกษำ   คຌนควຌำ   วิจัย  ตรวจพิสูจน์ บรำณวัตถุ  ศิลปวัตถุ ละวัตถุทำงชำติพันธุ์

วิทยำซึไงป็นทรัพย์สินทำงวัฒนธรรม  ดยอำศัยกำรประยุกต์ควำมรูຌละทคนลยี พืไอ฿หຌทรำบถึงพัฒนำกำรทำง   
อำรยธรรมของทຌองถิไน ละของชำติ 

1.3 ควบคุมกำรจัดสดงนิทรรศกำรทรัพย์สินทีไมีคุณคำทำงวัฒนธรรมของทຌองถิไน 
ละของชำติ พืไอผยพรละพัฒนำกำรรียนรูຌกีไยวกับขຌอมูลทำงบรำณคดีละประวัติศำสตร์฿นตละยุคสมัย 

1.4 ควบคุมกำรตรวจสอบ ตรวจพิสูจน์ บรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ ละวัตถุทำงชำติพันธุ์
วิทยำ฿นควำมครอบครองของหนวยงำนของรัฐละอกชน พืไอคุຌมครองมรดกทำงวัฒนธรรมของทຌองถิไน ละ
ของชำติ 

1.5 รียบรียงบทควำมทำงวิชำกำรกีไยวกับกิจกำรพิพิธภัณฑ์ พืไอ฿ชຌส ำหรับกำรผยพร฿หຌ
ควำมรูຌ ละกำรประชำสัมพันธ์ 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง 
มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผลพืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน  
3.1    ประสำนสัมพันธ์กับสมำชิก฿นทีมงำนดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะ จูง฿จ ทีมงำนหรือ

หนวยงำนอืไน฿นระดับกองหรือส ำนักพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2    ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงโพืไอป็นประยชน์

ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 
 



 
4. ดຌานการบริการ  

4.1 ฿หຌควำมรูຌทำงวิชำกำร กีไยวกับบรำณวัตถุ  ศิลปวัตถุ ละวัตถุทำงชำติพันธุ์วิทยำ  
กบุคคลทัไวเป พืไอพัฒนำกำรรียนรูຌ กระตุຌน฿หຌกิดควำมรัก ควำมภำคภูมิ฿จ฿นควำมป็นชำติละหใน
ควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์บรำณวัตถุ  ศิลปวัตถุ 

4.2 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ละตอบปัญหำ กีไยวกับกำรท ำงำน฿หຌกจຌำหนຌำทีไระดับ
รองลงมำ พืไอ฿หຌกำรท ำงำนป็นเปอยำงถูกตຌองละมีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงภัณฑำรักษ์ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนบรำณคดี ประวัติศำสตร์ศิลปะ ประวัติศำสตร์ ละมำนุษยวิทยำ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท .
หรือ ก.อบต.ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 4 ปี  หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนบรำณคดี ประวัติศำสตร์ศิลปะ ประวัติศำสตร์ ละ
มำนุษยวิทยำ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย    
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 4 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

 
 
 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 3 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ภัณฑำรักษ์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   ภัณฑำรักษ์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ  ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์  ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรบรำณคดี ประวัติศำสตร์ศิลปะ ประวัติศำสตร์ ละ
มำนุษยวิทยำ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ
฿นวงกวຌำง  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำร ซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรบรำณคดี ประวัติศำสตร์ศิลปะประวัติศำสตร์ ละ
มำนุษยวิทยำ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำงวิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿น
วงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบตัิการ 
1.1 ตรวจสอบ วินิจฉัย ฿หຌค ำปรึกษำ  ละกຌเขปัญหำทีไส ำคัญกีไยวกับบรำณวัตถุ  

ศิลปวัตถุ หรือวัตถุทำงดຌำนชำติพันธุ์วิทยำ   ตลอดจนกำรด ำนินงำนดຌำนพิพิธภัณฑ์  พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนถูกตຌองตำม
หลักวิชำกำรพิพิธภัณฑ์ 

1.2 ศึกษำ  คຌนควຌำ  วิจัย   งำนพิพิธภัณฑ์  พืไอประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดป็นนยบำย  
ผนงำน  นวทำงปฏิบัติ รวมทัๅงปรับปรุงระบบงำนละวิธีด ำนินงำนดຌำนพิพิธภัณฑ์ 

1.3 พัฒนำ ระบบกำรด ำนินงำนของพิพิธภัณฑ์ รวมทัๅงพัฒนำรูปบบละนวทำงกำรจัด
นิทรรศกำรทรัพย์สินทีไมีคุณคำทำงวัฒนธรรมของชำติ   พืไอ฿หຌพิพิธภัณฑ์ป็นหลงรียนรูຌทีไส ำคัญทำงวัฒนธรรม 

1.4 ลกปลีไยนขຌอมูลควำมรูຌทำงวิชำกำรดຌำนพิพิธภัณฑ์กับบุคคล หนวยงำนภำครัฐละ
อกชนทัๅงภำย฿น ละภำยนอกประทศ  พืไอผยพรละพัฒนำงำนพิพิธภัณฑ ์

1.5 จัดคูมือหรือบทควำมทำงวิชำกำรกีไยวกับกิจกำรพิพิธภัณฑ์ พืไอประยชน์฿นกำรศึกษำ
คຌนควຌำของจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำละของประชำชนทัไวเป 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน ครงกำร฿นระดับ     
กลยุทธ์ของสวนรำชกำร   มอบหมำยงำนกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนติดตำม ประมินผล พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำย
ผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 
 
 
 
 
 



 
3. ดຌานการประสานงาน  

3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโกับบุคคล หนวยงำน หรือองค์กรอืไน ดยมีบทบำท฿น
กำรจูง฿จ นຌมนຌำวพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

3.2 ฿หຌขຌอคิดหใน ละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับกอง หรือส ำนักรวมทัๅงทีไประชุมทัๅง฿น
ละตำงประทศ พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ    
4.1 ฿หຌควำมรูຌทำงวิชำกำร กีไยวกับบรำณวัตถุ  ศิลปวัตถุ ละวัตถุทำงชำติพันธุ์วิทยำ  

กบุคคลทัไวเป พืไอพัฒนำกำรรียนรูຌ กระตุຌน฿หຌกิดควำมรัก ควำมภำคภูมิ฿จ฿นควำมป็นชำติละหใน
ควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์บรำณวัตถุ  ศิลปวัตถุ 

4.2 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ กีไยวกับงำนพิพิธภัณฑ์กบุคคลหรือหนวยงำนทัๅงภำย฿นละ
ภำยนอก พืไอสริมสรຌำงควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง  

4.3 ฿หຌค ำนะน ำกีไยวกับกำรจัดตัๅงละพัฒนำพิพิธภัณฑ์ของวัด  ทຌองถิไน หนวยงำนของ
รัฐ  ละอกชน พืไอ฿หຌสอดคลຌองตำมหลักกำรด ำนินงำนพิพิธภัณฑ ์
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงภัณฑำรักษ์ ระดับปฏิบัติกำร ละ   
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ  ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนบรำณคดี ประวัติศำสตร์ศิลปะ ประวัติศำสตร์ ละมำนุษยวิทยำ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ 
ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 2 ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ 
ตำมทีไ  ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนบรำณคดี  ประวัติศำสตร์ศิลปะ  
ประวัติศำสตร์ ละมำนุษยวิทยำหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย   
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 4 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 4 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 5 

 
 
 
 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดบั 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 4 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 4 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 4 

 

 

 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     จัดกำรงำนทศกิจ 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ  ทีไปฏิบัติงำนรักษำควำมสงบรียบรຌอยละควำมมัไนคง     
ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรตรวจสอบ  จัดระบียบ฿นตลำดสด  หำบร  ผงลอย  รวมทัๅงกิจกำรคຌำทีไ
นำรังกียจละอำจป็นอันตรำยตอสุขภำพ  ปฏิบัติหนຌำทีไตำมกฎหมำยวำดຌวยกำรรักษำควำมสะอำดละควำม
ป็นระบียบรียบรຌอยของบຌำนมือง  กำรควบคุม  ตรวจสอบละด ำนินกำร฿หຌป็นเปตำมทศบัญญัติ 
ขຌอบัญญัติ ขຌอบังคับละกฎหมำยทีไกีไยวขຌอง  กำรศึกษำละวิครำะห์ขำวพืไอสนอนะวำงผนหรือครงกำร
ทีไกีไยวขຌองกับควำมสงบรียบรຌอยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละติดตอประสำนงำน หรือรวมปฏิบัติงำน 
ละกำร฿หຌควำมสนับสนุนกำรด ำนินกำรตำงโ กับหนวยงำนภำครัฐ ภำคอกชน ละหนวยงำนตำงโ ฿นกำร
รักษำควำมสงบรียบรຌอย ละควำมมัไนคง รวมทัๅงปฏิบัติงำนมวลชนตำง โ  ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักจัดกำรงำนทศกิจ   ระดับปฏิบัติกำร 
   นักจัดกำรงำนทศกิจ   ระดับช ำนำญกำร 
   นักจัดกำรงำนทศกิจ   ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักจัดกำรงำนทศกิจ   ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    จัดกำรงำนทศกิจ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักจัดกำรงำนทศกิจ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนดຌำนทศกิจ ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย     
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 สืบสวน สอบสวน กรณีทีไผูຌตຌองหำเมยอมตำมทีไปรับหรือมืไอยอมลຌวเมช ำระ

คำปรับภำย฿นก ำหนดวลำ สอบถำมขຌอทใจจริงหรือสัไง฿หຌสดงอกสำรหรือหลักฐำนอืไนทีไกีไยวขຌองจำกบุคคลทีไ
อยูหรือท ำงำน฿นสถำนทีไนัๅน ละยึดหรืออำยัดอกสำร หลักฐำนยำนพำหนะหรือสิไง฿ดโ ทีไกีไยวกับกำรกระท ำ
ผิดรวม ทัๅงมีอ ำนำจจับกุมผูຌกระท ำผิด ด ำนินกำร฿หຌมีกำรปรียบทียบปรับ ด ำนินคดี ละบังคับกำร฿หຌป็น
ตำมขຌอบัญญัติ ละกฎหมำยอืไนทีไก ำหนด฿หຌป็นอ ำนำจหนຌำทีไ พืไอ฿หຌกิดกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ทัๅงดຌำน
คดีอำญำ กำรบังคับกำรทำงพง ละกำรบังคับทำงปกครองทีไอยู฿นอ ำนำจหนຌำทีไ ชน กำรบังคับรืๅอถอนอำคำร 
กำรหຌำมขຌำหຌำม฿ชຌอำคำรผิดกฎหมำย ป็นตຌน 

1.2 ป็นพนักงำนจຌำหนຌำทีไชวยหรือด ำนินกำรกีไยวกับกำรยึดอำยัดทรัพย์สิน พืไอ
ด ำนินกำร฿หຌป็นเปตำมขຌอบัญญัติ หรือกฎหมำยอืไนทีไก ำหนด฿หຌป็นอ ำนำจหนຌำทีไหรือกฎหมำยวำดຌวยวิธี
ปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองพืไอด ำนินคดีหรือขำยทอดตลำดลຌวตกรณี   

1.3 ควบคุม ดูล ตรวจสอบ กำรจัดระบียบตลำด หำบร ผงลอย จุดผอนผัน จุด
ทบทวน จุดกวดขันพิศษ จุดหຌำมขำยดใดขำด นอกจุดผอนผันละทบทวน ละปฏิบัติงำนอืไนทีไกีไยวขຌอง 
พืไอ฿หຌกิดควำมป็นระบียบรียบรຌอยของบຌำนมือง 

1.4 ควบคุม ดูล ตรวจตรำ ฝ้ำระวังกำรด ำนินงำนตำง โ ของประชำชน฿นพืๅนทีไ฿หຌ
ป็นเปตำมขຌอบัญญัติหรือกฎหมำยอืไนทีไก ำหนด฿หຌป็นอ ำนำจหนຌำทีไ 

1.5 ควบคุม ดูล กำรปฏิบัติงำนมวลชลสัมพันธ์ งำนกิจกำรพิศษ งำน฿หຌบริกำร ชน 
งำนชวยอ ำนวยกำรจรำจร งำนสำยตรวจจักรยำน งำนสำยตรวจชุมชน งำนสำยตรวจดินทຌำ งำนชวยอ ำนวย
ควำมสะดวกดຌำนกำรทองทีไยว ป็นตຌน พืไอควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน 

1.6 ควบคุม ดูล กำรตรวจตรำพืๅนทีไ รวมถึงสนับสนุน ชวยหลือ อ ำนวยควำมสะดวก
฿นงำนบรรทำสำธำรณภัย ควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน  พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับกำร
คุຌมครองตำมสิทธิละขຌอบังคับของกฎหมำย 

1.7 ประสำนงำนกับจຌำหนຌำทีไต ำรวจ หนวยงำนหรือสวนรำชกำร หรือองค์กรอืไนทีไ
กีไยวขຌอง พืไอรักษำควำมสงบรียบรຌอยของบຌำนมือง 

1.8 วำงผนกำร฿ชຌก ำลังคนดຌำนทศกิจ จัดท ำผนปฏิบัติกำรตำงโ พืไอดูลควำม
ปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน ควำมสงบรียบรຌอยของบຌำนมือง ละควำมสะอำด ละควำม
ป็นระบียบรียบรຌอยของบຌำนมือง 
 



 
1.9 จัดท ำขຌอมูล อกสำร ละสรุปรำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนทศกิจ พืไอ ป็น

ขຌอมูลทีไป็นประยชน์฿นกำรปรับปรุง ละพัฒนำงำนดຌำนทศกิจ฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน  
1.10 ศึกษำ วิครำะห์  กำรก ำหนดมำตรกำร นวทำงปฏิบัติงำน กำรปรับปรุง 

กฎหมำย รวมทัๅงกำรติดตำมประมินผลกีไยวกับงำนดຌำนทศกิจ พืไอพัฒนำระบบงำน฿หຌมีคุณภำพ สำมำรถ
ปฏิบัติภำรกิจของหนวยงำนหรือสวนรำชกำร฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบ รวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำน หรือ
ครงกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำน หนวยงำนหรือสวน

รำชกำรทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคล หนวยงำนหรือสวน

รำชกำรทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ประชำสัมพันธ์ ผยพร ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำงำนบริกำรตำงโ ของหนวยงำนหรือ

สวนรำชกำร พืไอ฿หຌประชำชนมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นขัๅนตอนกำรด ำนินงำน สงสริม฿หຌกำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน 

4.2 ดูลรืไองรຌองรียน ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ดຌำนกฎหมำย อ ำนวยควำมป็นธรรม
฿หຌกประชำชน ตรวจสอบรืไองรຌองรียนขอควำมป็นธรรม พืไอน ำสนอผูຌบังคับบัญชำประกอบกำรตัดสิน฿จ
พืไออ ำนวยควำมป็นธรรม฿หຌกประชำชน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
รัฐศำสตร์ บริหำรรัฐกิจ กฎหมำย รัฐประศำสนศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ     

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
รัฐศำสตร์ บริหำรรัฐกิจ กฎหมำย รัฐประศำสนศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ     

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
รัฐศำสตร์ บริหำรรัฐกิจ กฎหมำย รัฐประศำสนศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ     
 
 
 
 
 
 



 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 1 
1.10 ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 1 
1.11 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1  

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรควบคุม จัดกำรสถำนกำรณ์อยำงสรຌำงสรรค์  ระดับ 1 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.3 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย    ระดับ 1 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    จัดกำรงำนทศกิจ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักจัดกำรงำนทศกิจ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวม
ปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง ฿นงำนวิชำกำรดຌำนทศกิจ 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง ฿นงำนวิชำกำรดຌำนทศกิจ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกละปฏิบัติงำน
อืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ควบคุม ดูล สืบสวน สอบสวนกรณีทีไผูຌตຌองหำเมยอมตำมทีไปรับหรือมืไอยอมลຌว

เมช ำระคำปรับภำย฿นก ำหนดวลำ สอบถำมขຌอทใจจริงหรือสัไง฿หຌสดงอกสำรหรือหลักฐำนอืไนทีไกีไยวขຌองจำก
บุคคลทีไอยูหรือท ำงำน฿นสถำนทีไนัๅน ละยึดหรืออำยัดอกสำร หลักฐำนยำนพำหนะหรือสิไง฿ดโ ทีไกีไยวกับกำร
กระท ำผิดรวม ด ำนินกำร฿หຌมีกำรปรียบทียบปรับ ด ำนินคดี ละบังคับ฿หຌป็นตำมขຌอบัญญัติ ละกฎหมำย
อืไนทีไก ำหนด฿หຌป็นอ ำนำจหนຌำทีไ พืไอ฿หຌกิดกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ทัๅงดຌำนคดีอำญำ กำรบังคับกำรทำงพง 
ละกำรบังคับทำงปกครองทีไอยู฿นอ ำนำจหนຌำทีไ ชน กำรบังคับรืๅอถอนอำคำร กำรหຌำมขຌำ฿ชຌอำคำรผิด
กฎหมำย ป็นตຌน 

1.2 ป็นพนักงำนจຌำหนຌำทีไชวยหรือด ำนินกำรกีไยวกับกำรยึดอำยัดทรัพย์สิน      
พืไอด ำนินกำร฿หຌป็นเปตำมขຌอบัญญัติ หรือกฎหมำยอืไนทีไก ำหนด฿หຌป็นอ ำนำจหนຌำทีไหรือกฎหมำยวำดຌวยวิธี
ปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองพืไอด ำนินคดีหรือขำยทอดตลำดลຌวตกรณี      

1.3 ควบคุม ดูล ตรวจสอบ กำรจัดระบียบตลำด หำบร ผงลอย จุดผอนผัน      
จุดทบทวน จุดกวดขันพิศษ จุดหຌำมขำยดใดขำด นอกจุดผอนผันละทบทวน ละปฏิบัติงำนอืไนทีไกีไยวขຌอง 
พืไอ฿หຌกิดควำมป็นระบียบรียบรຌอยของบຌำนมือง 

1.4 ควบคุม ดูล กำรตรวจตรำ ฝ้ำระวังกำรด ำนินงำนตำง โ ของประชำชน฿นพืๅนทีไ
฿หຌป็นเปตำมขຌอบัญญัติหรือกฎหมำยอืไนทีไก ำหนด฿หຌป็นอ ำนำจหนຌำทีไ   

1.5 ควบคุม ดูล กำรปฏิบัติงำนมวลชลสัมพันธ์ งำนกิจกำรพิศษ งำน฿หຌบิกำร ชน 
งำนชวยอ ำนวยกำรจรำจร งำนสำยตรวจจักรยำน งำนสำยตรวจชุมชน งำนสำยตรวจดินทຌำ งำนชวยอ ำนวย
ควำมสะดวกดຌำนกำรทองทีไยว ป็นตຌน พืไอควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน   

1.6 ควบคุม ดูล กำรตรวจตรำพืๅนทีไ รวมถึงสนับสนุน ชวยหลือ อ ำนวยควำมสะดวก
฿นงำนบรรทำสำธำรณภัย ควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับกำร
คุຌมครองตำมสิทธิละขຌอบังคับของกฎหมำย   
 



 
1.7 ประสำนงำนกับจຌำหนຌำทีไต ำรวจ หนวยงำนหรือสวนรำชกำร หรือองค์กรอืไนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอรักษำควำมสงบรียบรຌอยของบຌำนมือง 
1.8 วำงผนกำร฿ชຌก ำลังคนดຌำนทศกิจ จัดท ำผนปฏิบัติกำรตำงโ พืไอดูลควำม

ปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน ควำมสงบรียบรຌอยของบຌำนมือง ละควำมสะอำด ละควำม
ป็นระบียบรียบรຌอยของบຌำนมือง 

1.9 ศึกษำ วิครำะห์ ละสนอนะ มำตรกำร นวทำงปฏิบัติงำน กำรปรับปรุง 
กฎหมำย รวมทัๅงกำรติดตำมประมินผลกีไยวกับงำนดຌำนทศกิจ พืไอพัฒนำระบบงำน฿หຌมีคุณภำพ สำมำรถ
ปฏิบัติภำรกิจของหนวยงำนหรือสวนรำชกำร฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

1.10 จัดระบบกำรส ำรวจ กำรจัดกใบขຌอมูลกีไยวกับงำนทศกิจของหนวยงำนหรือสวน
รำชกำร พืไอ฿ชຌป็นฐำนขຌอมูล฿นกำรตัดสิน฿จของผูຌบริหำร 

1.11 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย นยบำย ผนงำน มำตรกำร ตลอดจนติดตำมประมินผล
ภำรกิจกีไยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน กำรรักษำควำมสงบรียบรຌอยของ
บຌำนมือง ละควำมสะอำดละควำมป็นระบียบรียบรຌอยของบຌำนมือง พืไอพัฒนำละปรับปรุงงำน฿หຌ
สอดคลຌองกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำน 
ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำก

สมำชิก฿นทีมงำน หนวยงำนหรือสวนรำชกำรทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำกสมำชิก฿นทีมงำน บุคคล หนวยงำนหรือสวน

รำชกำรทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
4. ดຌานการบริการ 

4.1 สงสริมประชำสัมพันธ์ ผยพรงำนวิชำกำรดຌำนทศกิจ ฿หຌค ำปรึกษำงำนบริกำร
ตำงโ ของหนวยงำนหรือสวนรำชกำร พืไอ฿หຌประชำชนมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นขัๅนตอนกำรด ำนินงำน สงสริม
฿หຌกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน 

4.2 ควบคุม ดูลรืไองรຌองรียน ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ดຌำนกฎหมำย กำรอ ำนวยควำม
ป็นธรรม฿หຌกประชำชน ตรวจสอบรืไองรຌองรียนขอควำมป็นธรรม พืไอน ำสนอผูຌบังคับบัญชำประกอบกำร
ตัดสิน฿จพืไออ ำนวยควำมป็นธรรม฿หຌกประชำชน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักจัดกำรงำนทศกิจ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนจัดกำรงำนทศกิจ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดมำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี 
ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี  ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักจัดกำรงำนทศกิจ           
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักจัดกำรงำนทศกิจ 
ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนจัดกำรงำนทศกิจ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

 



 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 2 
1.10 ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 2 
1.11 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรควบคุม จัดกำรสถำนกำรณ์อยำงสรຌำงสรรค์  ระดับ 2 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.3 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    จัดกำรงำนทศกิจ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักจัดกำรงำนทศกิจ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำนหรือทียบทำ ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติ งำน
ของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำร
ดຌำนทศกิจ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำกละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ  ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรดຌำนทศกิจ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมกำ 
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ควบคุม ก ำกับ ดูล สืบสวน สอบสวนกรณีทีไผูຌตຌองหำเมยอมตำมทีไปรับหรือมืไอ

ยอมลຌวเมช ำระคำปรับภำย฿นก ำหนดวลำ สอบถำมขຌอทใจจริงหรือสัไง฿หຌสดงอกสำรหรือหลักฐำนอืไนทีไ
กีไยวขຌองจำกบุคคลทีไอยูหรือท ำงำน฿นสถำนทีไนัๅน ยึดหรืออำยัดอกสำร หลักฐำน ยำนพำหนะหรือสิไง฿ดโ        
ทีไกีไยวกับกำรกระท ำผิดรวมทัๅงด ำนินกำร฿หຌมีกำรปรียบทียบปรับ ด ำนินคดี ละบังคับกำร฿หຌป็นตำม
ขຌอบัญญัติ ละกฎหมำยอืไนทีไก ำหนด฿หຌป็นอ ำนำจหนຌำทีไ พืไอ฿หຌกิดกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ทัๅงดຌำนคดีอำญำ 
กำรบังคับกำรทำงพง ละกำรบังคับทำงปกครองทีไอยู฿นอ ำนำจหนຌำทีไ ชน กำรบังคับรืๅอถอนอำคำร กำรหຌำม
ขຌำหຌำม฿ชຌอำคำรผิดกฎหมำย ป็นตຌน 

1.2 ป็นพนักงำนจຌำหนຌำทีไชวยหรือด ำนินกำรกีไยวกับกำรยึดอำยัดทรัพย์สิน       
พืไอด ำนินกำร฿หຌป็นเปตำมขຌอบัญญัติ หรือกฎหมำยอืไนทีไก ำหนด฿หຌป็นอ ำนำจหนຌำทีไ หรือกฎหมำยวำดຌวยวิธี
ปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองพืไอด ำนินคดีหรือขำยทอดตลำดลຌวตกรณี 

1.3 ควบคุม ก ำกับ ดูล ตรวจสอบ กำรจัดระบียบ หำบร ผงลอย จุดผอนผัน     
จุดทบทวน จุดกวดขันพิศษ จุดหຌำมขำยดใดขำด นอกจุดผอนผันละทบทวน ละปฏิบัติงำนอืไนทีไกีไยวขຌอง 
พืไอ฿หຌกิดควำมป็นระบียบรียบรຌอยของบຌำนมือง 

1.4 ควบคุม ก ำกับ ดูล กำรตรวจตรำ ฝ้ำระวังกำรด ำนินงำนตำง โ ของประชำชน
฿นพืๅนทีไ฿หຌป็นเปตำมขຌอบัญญัติหรือกฎหมำยอืไนทีไก ำหนด฿หຌป็นอ ำนำจหนຌำทีไ 

1.5 ประสำนงำนกับจຌำหนຌำทีไต ำรวจ หนวยงำนหรือสวนรำชกำร หรือองค์กรอืไนทีไ
กีไยวขຌอง พืไอรักษำควำมสงบรียบรຌอยของบຌำนมือง 

1.6 ควบคุม ก ำกับ ดูล ตัดสิน฿จ กำรวำงผนกำร฿ชຌก ำลังคนดຌำนทศกิจ จัดท ำ
ผนปฏิบัติกำรตำงโ พืไอดูลควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน ละควำมสงบรียบรຌอยของ
บຌำนมือง 
 
 



 
1.7 ศึกษำ วิครำะห์ สนอนะ ฿หຌขຌอคิดหใน ตัดสิน฿จ มำตรกำร นวทำงปฏิบัติงำน 

กำรปรับปรุงกฎหมำย รวมทัๅงก ำหนดนวทำงกำรติดตำมประมินผลกีไยวกับงำนดຌำนทศกิจ พืไอพัฒนำ
ระบบงำน฿หຌมีคุณภำพ สำมำรถปฏิบัติภำรกิจของหนวยงำนหรือสวนรำชกำร฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ละ
ผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด   

1.8 ก ำหนดนวทำง รูปบบ กำรจัดระบบกำรส ำรวจ กำรจัดกใบขຌอมูลกีไยวกับงำน
ทศกิจของหนำยงำนหรือสวนรำชกำร พืไอ฿ชຌป็นฐำนขຌอมูล฿นกำรตัดสิน฿จของผูຌบริหำร 

1.9 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย นยบำย ผนงำน มำตรกำร ตลอดจนควบคุมกำรติดตำม 
ประมินผลภำรกิจกีไยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน กำรรักษำควำมสงบ
รียบรຌอยของบຌำนมือง ละควำมสะอำดละควำมป็นระบี ยบรียบรຌอยของบຌำนมือง พืไอพัฒนำละ
ปรับปรุงงำน฿หຌสอดคลຌองกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

1.10 ประมินผลกำรปฏิบัติงำนของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พรຌอมทัๅงพัฒนำศักยภำพละ
สรຌำงรงจูง฿จ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอพัฒนำกำรปฏิบัติงำน฿หຌมีประสิทธิภำพละบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หนวยงำน 

1.11 นิทศงำน บรรยำย฿หຌควำมรูຌกีไยวกับงำนดຌำนทศกิจกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำเดຌป็น
อยำงดี 

2. ดຌานการวางผน  
2.1 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำน มอบหมำยงำน 

กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน หรือติดตำมประมินผล พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 
2.2 วำงผนยุทธศำสตร์ กีไยวกับงำน฿นอ ำนำจหนຌำทีไอยำงป็นระบบ ดยมีผลผลิต

ชิงรูปธรรมทีไชัดจน ละมีผลลัพธ์ทีไมีประสิทธิภำพละประสิทธิผล 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำน หนวยงำนหรือสวน

รำชกำรทีไกีไยวขຌอง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงโ พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือ฿น
กำรพัฒนำระบบ ครงสรຌำง รูปบบละวิธีกำรบริหำรงำนทศกิจ กำรรักษำควำมสงบรียบรຌอย ละสำมำรถ
ตอบสนองควำมตຌองกำรดຌำนควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน ละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

3.2 ตอบปัญหำ ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคล 
หนวยงำนหรือสวนรำชกำรทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำน พืไอ฿หຌบรรลุวัติ
ประสงค์ของหนวยงำน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 อ ำนวยกำร บริหำรจัดกำร สงสริม กำรประชำสัมพันธ์ ผยพรงำนวิชำกำร

ทศกิจ฿นรูปบบตำงโ พืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌรวมกันของขຌำรำชกำร ละ฿หຌค ำปรึกษำงำนบริกำรตำงโ ภำย฿น
หนวยงำนหรือสวนรำชกำร สริมสรຌำงประสิทธิภำพ฿นกำร฿หຌบริกำร พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับควำมสะดวก ละมี
ควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นขัๅนตอนกำรด ำนินงำนของหนำยงำนหรือสวนรำชกำร สงสริม฿หຌกำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน 

4.2 ควบคุม ก ำกับ ดูลรืไองรຌองรียน ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ดຌำนกฎหมำย          
กำรอ ำนวยควำมป็นธรรม฿หຌกประชำชน ตรวจสอบรืไองรຌองรียนขอควำมป็นธรรม ฿หຌขຌอคิดหใน พืไอ
น ำสนอผูຌบังคับบัญชำประกอบกำรตัดสิน฿จพืไออ ำนวยควำมป็นธรรม฿หຌกประชำชน 
 



 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักจัดกำรงำนทศกิจ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนจัดกำรงำนทศกิจ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด  มำลຌวเมนຌอยกวำ     
ไ  ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนจัดกำรงำนทศกิจ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 
1.4 องพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 
1.10 ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 2 
1.11 ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 2 
1.12 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

 
 
 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรควบคุม จัดกำรสถำนกำรณ์อยำงสรຌำงสรรค์  ระดับ 2 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.3 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย    ระดับ 2 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    จัดกำรงำนทศกิจ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักจัดกำรงำนทศกิจ 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน   ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นดຌำนกำรจัดกำรงำนทศกิจ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ 

     ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำของสวนรำชกำร ซึไง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นดຌำนกำรจัดกำรงำนทศกิจ  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นทำง
วิชำกำรทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ตรวจสอบ ควบคุม ก ำกับ ดูล สืบสวน สอบสวนกรณีทีไผูຌตຌองหำเมยอมตำมทีไ

ปรับหรือมืไอยอมลຌวเมช ำระคำปรับภำย฿นก ำหนดวลำ สอบถำมขຌอทใจจริงหรือสัไง฿หຌสดงอกสำรหรือ
หลักฐำนอืไนทีไกีไยวขຌองจำกบุคคลทีไอยูหรือท ำงำน฿นสถำนทีไนัๅน ยึดหรืออำยัดอกสำร หลักฐำน ยำนพำหนะ
หรือสิไง฿ดโ ทีไกีไยวกับกำรกระท ำผิดรวมทัๅงกำรปรียบทียบปรับ ด ำนินคดี ละบังคับกำร฿หຌป็นตำม
ขຌอบัญญัติ ละกฎหมำยอืไนทีไก ำหนด฿หຌป็นอ ำนำจหนຌำทีไ พืไอ฿หຌกิดกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ทัๅงดຌำนคดีอำญำ 
กำรบังคับกำรทำงพง ละกำรบังคับทำงปกครองทีไอยู฿นอ ำนำจหนຌำทีไ ชน กำรบังคับรืๅอถอนอำคำร กำรหຌำม
ขຌำหຌำม฿ชຌอำคำรผิดกฎหมำย ป็นตຌน 

1.2 ป็นพนักงำนด ำนินกำรกีไยวกับกำรยึดอำยัดทรัพย์สิน พืไอด ำนินกำร฿หຌป็นเป
ตำมขຌอบัญญัติ หรือกฎหมำยอืไนทีไก ำหนด฿หຌป็นอ ำนำจหนຌำทีไ หรือกฎหมำยวำดຌวยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำง
ปกครองพืไอด ำนินคดีหรือขำยทอดตลำดลຌวตกรณี 

1.3 ก ำกับ ดูล ตรวจสอบ กำรจัดระบียบ หำบร ผงลอย จุดผอนผัน จุดทบทวน 
จุดกวดขันพิศษ จุดหຌำมขำยดใดขำด นอกจุดผอนผันละทบทวน ละปฏิบัติงำนอืไนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิด
ควำมป็นระบียบรียบรຌอยของบຌำนมือง 

1.4 ศึกษำ วิครำะห์ ละวิจัยนยบำย ผนงำน มำตรกำร ตลอดจนติดตำมละ
ประมินผลภำรกิจงำนทศกิจ ละกำรดูลรักษำควำมสงบรียบรຌอย พืไอปรับปรุงกຌเขนยบำย ผนงำน ละ
กลยุทธ์฿หຌสอดคลຌองกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ละกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ละบรรลุนยบำยขององค์กรทีไ
ก ำหนดเวຌ 

1.5 ก ำหนดกลยุทธ์ ละกำรรำงนยบำย มำตรกำร ขຌอบังคับ มำตรฐำนหรือนวทำง
ตำงโกีไยวกับงำนดຌำนทศกิจ พืไอ฿หຌน฿จวำกำรด ำนินกำรตำงโ ดຌำนทศกิจบรรลุผลส ำรใจตำมป้ำหมำยทีไ
วำงเวຌ   

1.6 ก ำหนดมำตรฐำนงำน พัฒนำ ละปรับปรุงกำรด ำนินงำนดຌำนทศกิจ พืไอ฿หຌกำร
ปฏิบัติงำนทศกิจมีประสิทธิภำพอยำงสูงสุด 
 



 
1.7 ก ำหนดผลสัมฤทธิ์ทัๅงดຌำนผลผลิต ละผลลัพธ์ทีไจะเดຌจำกกำรด ำนินงำนดຌำน

ทศกิจ พืไอป็นนวทำงกำรด ำนินงำนของหนวยงำน฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงตรงตำมวัตถุประสงค์อยำง
มีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.8 ก ำหนดครืไองมือ นวทำง คูมือ กลเก กระบวนกำร หรือมำตรฐำน฿นกำร
ปฏิบัติงำนดຌำน   ทศกิจ พืไอ฿หຌกำรท ำงำนของหนวยงำนป็นเปอยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ ละกิด
ประยชน์สูงสุดตอประชำชน ชุมชน ละสังคม 

1.9 สนอนะ พัฒนำระบบ ละวิธีกำรติดตำมประมินผลกำรวำงผนงำน นยบำย 
ครงกำร ละกิจกรรมตำงโ ดຌำนทศกิจ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนมีประสิทธิภำพมำกขึๅน ละ
สำมำรถ฿หຌบริกำรดຌำนทศกิจกประชำชน ละผูຌรับบริกำรเดຌอยำงสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรละปัญหำอยำง
ทຌจริง 

1.10 สนอนะ ฿หຌนวทำง ประยุกต์ ละพัฒนำองค์ควำมรูຌ วิชำกำร ละทคนลยี
฿หมโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนทศกิจ พืไอ฿หຌสงสริมละสนับสนุนกำรด ำนินงำนดຌำนทศกิจ฿หຌมีประสิทธิภำพ 
คุณภำพ ละมำตรฐำนทีไสูงขึๅน 

1.11 บริหำรจัดกำรบุคลำกร฿นภำพรวมของทัๅงหนวยงำน พืไอ฿หຌบุคลำกรกิดขวัญละ
ก ำลัง฿จทีไดี฿นกำรท ำงำน สำมำรถรักษำคนกงคนดี ละพัฒนำบุคลำกร฿หຌมีควำมรูຌละควำมสำมำรถ ละ
สำมำรถปฏิบัติงำน฿นหนຌำทีไเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.12 ประมินผลกำรปฏิบัติงำนของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พรຌอมทัๅงพัฒนำศักยภำพละ
สรຌำงรงจูง฿จ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอพัฒนำกำรปฏิบัติงำน฿หຌมีประสิทธิภำพละบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หนวยงำน 

1.13 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ
ตำงโ ทีไกิดขึๅนกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด 

1.14 สอนงำน ถำยทอดควำมรูຌ หรือถำยทอดฝຄกอบรมกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ 
ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌละถำยทอดหลักกำรท ำงำนภำย฿นหนวยงำน
ละสำมำรถน ำเปปรับ฿ชຌ฿นกำรท ำงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผน หรือรวมด ำนินกำรวำงผน ดยชืไอมยงหรือบูรณำกำรผนงำน ครงกำร฿น
ระดับกลยุทธ์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน ละติดตำม
ประมินผล พืไอ฿หຌบรรลุตำมป้ำหมำย ละผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนดเวຌ 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำน หนวยงำนหรือสวน

รำชกำรทีไกีไยวขຌอง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงโ พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือ฿น
กำรพัฒนำระบบ ครงสรຌำง รูปบบละวิธีกำรบริหำรงำนทศกิจ กำรรักษำควำมสงบรียบรຌอย ละสำมำรถ
ตอบสนองควำมตຌองกำรดຌำนควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน ละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนด 

3.2 ตอบปัญหำ ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคล 
หนวยงำนหรือสวนรำชกำรทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำน พืไอ฿หຌบรรลุวัติ
ประสงค์ของหนวยงำน 
 



 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจงกีไยวกับงำนทศกิจภำย฿ตຌควำมรับผิดชอบ฿น

ระดับทีไซับซຌอน พืไอ฿หຌประชำชนทีไสน฿จทัไวเปละหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองเดຌทรำบขຌอมูลละควำมรูຌตำงโ 
ทีไป็นประยชน์ ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติเดຌอยำงถูกตຌอง ละหมำะสม   

4.2 บริหำรจัดกำร สงสริมละผยพรงำนวิชำกำรทีไกีไยวขຌองดຌำนทศกิจ฿นรูปบบ
ตำงโ พืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌรวมกัน ละสริมสรຌำงประสิทธิภำพ฿นกำรท ำงำนละกำรบริกำรประชำชนทีไมี
ประสิทธิภำพมำกขึๅน 

4.3 จัดท ำอกสำรวิชำกำร ต ำรำ ละคูมือทำงทศกิจ พืไอประกอบกำรรียนกำรสอน 
ละกำรพัฒนำศกัยภำพบุคลำกรทีไกีไยวขຌอง 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักจัดกำรงำนทศกิจ ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนจัดกำรงำนทศกิจ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌว         
เมนຌอยกวำ โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด        
ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนจัดกำรงำนทศกิจ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 2 
1.10 ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 3 
1.11 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 4 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรควบคุม จัดกำรสถำนกำรณ์อยำงสรຌำงสรรค์  ระดับ 4 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.3 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 4 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   วิชำกำร    
 

สายงาน     ป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโ ทีไปฏิบัติงำนทำงกำรป้องกันละบรรทำสำธำรณภัยซึไงมี
ลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรศึกษำ  ส ำรวจ  หำขຌอมูลละสถิติตำงโ  วิ ครำะห์วิจัย  พืไอวำงผนป้องกัน
ละระงับอัคคีภัย  ละสำธำรณภัยอืไนโ  กำร฿หຌค ำนะน ำ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ปรับปรุง  กຌเข  กีไยวกับ
งำนป้องกันละระงับอัคคีภัย  รวมทัๅงภัยธรรมชำติละสำธำรณภัยอืไนโ  ชน  อุทกภัย  วำตภัย  กำรป้องกัน
ภัยฝຆำยพลรือนละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   นักป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย  ระดับปฏิบัติกำร 
   นักป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย  ระดับช ำนำญกำร 
   นักป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย  ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
   นักป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย  ระดับชีไยวชำญ 
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ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร฿นกำร
ท ำงำน ปฏิบัติงำนกีไยวกับกำรป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 วำงผนด ำนินกำร ละปฏิบัติงำนตรวจสอบ พืไอ฿หຌป็นเปตำมกฎหมำยวำดຌวย

กำรป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย 
1.2 ด ำนินกำรระงับอัคคีภัย ละภัยพิบัติอืไนโ ทีไกิดขึๅน฿นพืๅนทีไทีไรับผิดชอบตำมทีไ

รຌองขอ กูຌภัยละชวยหลือผูຌประสบภัย พืไอรักษำควำมสงบรียบรຌอยเดຌอยำงรวดรใว ละกิดควำมสียหำย
นຌอยทีไสุด 

1.3 ตรวจตรำ ตรวจสอบสภำพอำคำรละพืๅนทีไทีไมีควำมสีไยง พืไอป้องกันอัคคีภัยละ
ภัยพิบัติอืไนโ ทีไจะกิดขึๅน฿นขตพืๅนทีไพืไอด ำนินกำรป้องกันชิงรุกกอนกิดหตุกำรณ์    

1.4 ควบคุม ดูลละรักษำครืไองมืออุปกรณ์ ตลอดจนยำนพำหนะตำงโ พืไอ฿หຌอยู฿น
สภำพพรຌอมทีไจะปฏิบัติงำนเดຌทุกอกำส 

1.5 ส ำรวจหลงนๅ ำ สຌนทำงจรำจร หลงชุมชนตำงโ พืไอป็นขຌอมูล฿นกำรป้องกัน
ละระบบอัคคีภัย 

1.6 ตรวจสอบละวิครำะห์สำหตุกำรกิดสำธำรณภัย ฿นหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ทีไรุนรง พืไอสรุปหำสำหตุ ละจัดท ำรำยงำน  

1.7 ศึกษำ วิครำะห์ วิจัยงำนดຌำนวิชำกำรดຌำนกำรป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย 
พืไอก ำหนดกลเก หลักกณฑ์ ละนยบำยตำงโ ฿นกำรด ำนินกำรป้องกันละระงับอัคคีภัยละภัยพิบัติอืไนโ 

2. ดຌานการวางผน 
2.1 วำงผนกำรด ำนินกำร จัดท ำผนมบท พืไอ฿หຌป็นเปตำมกฎหมำยวำดຌวยกำร

ป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย 

2.2 วำงผนกำรท ำงำนทีไรับผิดชอบ รวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนของหนวยงำน
หรือสวนรำชกำร หรือครงกำร พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไก ำหนด 

 

 

 

 

 



 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันทัๅงภำย฿นละภำยนอกทีมงำน หนวยงำนหรือสวน

รำชกำร พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจงละ฿หຌรำยละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงำนทีไ

กีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

4. ดຌานการบริการ 
 ฿หຌบริกำรป้องกันละบรรทำสำธำรณภัยกประชำชน หนวยงำนหรือสวนรำชกำร หรือ
อกชนตำงโ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับปริญญำตรีตรีหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
คมี กฎหมำย รัฐศำสตร์  รัฐประศำสนศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ วิศวกรรมครืไ องกล  วิศวกรรมเฟฟ้ำ  
วิศวกรรมยธำ  วิศวกรรมสิไงวดลຌอม  สิไงวดลຌอม  สถำปัตยกรรม กอสรຌำง ทคนลยีอุตสำหกรรม 
วิศวกรรมควำมปลอดภัย  กำรจัดกำรสำธำรณภัย หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ  ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ     

2. เดຌรับปริญญำทหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำงคมี 
กฎหมำย รัฐศำสตร์  รัฐประศำสนศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ วิศวกรรมครืไองกล  วิศวกรรมเฟฟ้ำ  วิศวกรรม
ยธำ  วิศวกรรมสิไงวดลຌอม  สิไงวดลຌอม  สถำปัตยกรรม กอสรຌำง ทคนลยีอุตสำหกรรม วิ ศวกรรมควำม
ปลอดภัย  กำรจัดกำรสำธำรณภัย หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ     

3. เดຌรับปริญญำอกหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
คมี กฎหมำย รัฐศำสตร์  รัฐประศำสนศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ วิศวกรรมครืไองกล  วิศวกรรมเฟฟ้ำ  
วิศวกรรมยธำ  วิศวกรรมสิไงวดลຌอม  สิไงวดลຌอม  สถำปัตยกรรม กอสรຌำง ทคนลยีอุตสำหกรรม 
วิศวกรรมควำมปลอดภัย  กำรจัดกำรสำธำรณภัย หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ     

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 

 



 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 1 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 1 
1.10 ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 1 
1.11 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1  
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 1 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรควบคุม จัดกำรสถำนกำรณ์อยำงสรຌำงสรรค์  ระดับ 1 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 1 
3.2.3 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 1 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำร 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำนหรือทียบทำ ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
ผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญสูง ฿นงำนวิชำกำรป้องกันละ
บรรทำสำธำรณภัย ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญสูง ฿นงำนวิชำกำรป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไ
ยำกละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 มอบหมำยงำน วินิจฉัยสัไงกำร ควบคุม ตรวจสอบงำนของจຌำหนຌำทีไระดับ

รองลงมำ พืไอ฿หຌงำนตำงโ ป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละ฿หຌผลสัมฤทธิ์ทีไเดຌคุณภำพละมำตรฐำน 
1.2 ด ำนินกำรระงับอัคคีภัย ละภัยพิบัติอืไนโ ทีไกิดขึๅน฿นพืๅนทีไทีไรับผิดชอบตำมทีไ

รຌองขอกูຌภัย พืไอรักษำควำมสงบรียบรຌอยละชวยหลือประชำชนเดຌอยำงรวดรใวละกิดควำมสียหำยนຌ อย
ทีไสุด 

1.3 วำงผน฿หຌกำรสงครำะห์ละบรรทำควำมดือดรຌอนกผูຌประสบภัย พืไอ฿หຌเดຌรับ
กำรอ ำนวยควำมสะดวกอยำงดีทีไสุด 

1.4 ก ำกับ ดูล กำรตรวจตรำละป้องกันอัคคีภัยละภัยพิบัติอืไนโ ทีไจะกิดขึๅน฿นขต
พืๅนทีไพืไอด ำนินกำรป้องกันชิงรุกกอนกิดหตุกำรณ์ 

1.5 ฝຄกอบรมละ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำนกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ 
พืไอพัฒนำประสิทธิภำพละประสิทธิผล฿นกำรปฏิบัติงำนทุกระดับ 

1.6 พัฒนำระบบป้องกันสำธำรณภัย รวมทัๅงศึกษำ วิครำะห์ละวำงผนป้องกันละ
บรรทำสำธำรณภัย พืไอน ำเป฿ชຌก ำหนดผน หรือนยบำยตำงโ ทีไกีไยวขຌอง 

1.7 ก ำหนดมำตรกำร ก ำกับ ดูล กำรปฏิบัติงำนของจຌำพนักงำนละอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝຆำยพลรือน พืไอ฿หຌปฏิบัติเดຌตำมป้ำหมำยทีไก ำหนดเวຌ 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. ดຌานการวางผน 
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนกำรท ำงำนตำมผนงำนหรือครงกำรของหนวยงำน
ระดับส ำนักหรือกอง ละกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน                
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกันดยมีบทบำท฿นกำร฿หຌควำมหในละค ำนะน ำ

บืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำน หนวยงำนหรือสวนรำชกำรอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไ
ก ำหนดเวຌ 

3.2 ฿หຌขຌอคิดหในหรือค ำนะน ำบืๅองตຌนกสมำชิก฿นทีมงำน บุคคล หนวยงำนหรือ
สวนรำชกำรทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌำงควำมขຌำ฿จหรือควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

3.3 ประสำนควำมรวมมือกับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอืไนหรือหนวยงำนตำง โ 
ดຌำนวิชำกำรละทรัพยำกรทีไกีไยวขຌอง 

4. ดຌานการบริการ 
ถำยทอดควำมรูຌละประสบกำรณ์฿หຌกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ ละบุคคลผูຌทีไมีควำม

สน฿จทัไวเป 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนป้องกันละบรรทำสำธำรณภัยหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเม
นຌอยกวำ 6 ปี ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี  ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักป้องกันละ
บรรทำสำธำรณภัย  ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น โ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง
นักป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย  ระดับปฏิบัติกำร ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ 
ตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนป้องกันละบรรทำสำธำรณภัยหรืองำนอืไนทีไ
กีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 2 

 



 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 2 
1.10 ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 2 
1.11 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 2 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรควบคุม จัดกำรสถำนกำรณ์อยำงสรຌำงสรรค์  ระดับ 2 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 2 
3.2.3 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญกำรพิศษ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำนหรือทียบทำ ซึไงตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
ของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำร
ป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย หรือ 

       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญ฿นงำนสูงมำก฿นงำนวิชำกำรป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือ
กຌปัญหำทีไยำกมกำ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 วิครำะห์ วิจัยขຌอมูลดຌำนกำรระงับอัคคีภัยละภัยพิบัติตำงโ พืไอ฿ชຌ฿นกำรก ำหนด

มำตรฐำน฿นกำรป้องกันละระงับหตุฉุกฉินเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
1.2 น ำกำรด ำนินกำรระงับอัคคีภัย ละภัยพิบัติอืไนโ ทีไกิดขึๅน฿นพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ

ตำมทีไรຌองขอกูຌภัย พืไอรักษำควำมสงบรียบรຌอยละชวยหลือประชำชนเดຌอยำงถูกตຌอง ตรงวลำละกิดควำม
สียหำยนຌอยทีไสุด 

1.3 วำงผนกำรด ำนินกำร พืไอ฿หຌป็นเปตำมกฎหมำยวำดຌวยกำรป้องกันละ
บรรทำสำธำรณภัย 

1.4 ศึกษำ ละประยุกต์฿ชຌครืไองมือละทคนลยีวิชำกำรดຌำนกำรป้องกันละ
บรรทำสำธำรณภัย พืไอ฿หຌกำรด ำนินกำรป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.5 สริมสรຌำงขวัญก ำลัง฿จกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ ทีไตຌองปฏิบัติงำนสีไยงภัย 
1.6 ก ำหนดนยบำยละผนยุทธศำสตร์ดຌำนกำรป้องละบรรทำสำธำรณภัย      

พืไอป็นผนหลัก฿นกำรด ำนินกำรของหนวยงำนหรือสวนรำชกำรตำงโ ทีไกีไยวขຌอง 
1.7 ท ำควำมหใน สรุปรำยงำน พืไอ฿หຌขຌอนะน ำกผูຌทีไกีไยวขຌอง฿นหลักกำรละ

วิธีกำรของกำรป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย 
1.8 ก ำหนดมำตรกำร ก ำกับ ดูล กำรปฏิบัติงำนของจຌำพนักงำนละอำสำสมัคร

ป้องกันภัยฝຆำยพลรือน พืไอ฿หຌปฏิบัติเดຌตำมป้ำหมำยทีไก ำหนดเวຌ 
1.9 พัฒนำระบบป้องกันสำธำรณภัย รวมทัๅงศึกษำ วิครำะห์ละวำงผนป้องกันละ

บรรทำสำธำรณภัย พืไอน ำเป฿ชຌก ำหนดผนหรือนยบำยตำงโ ทีไกีไยวขຌอง 
 
 
 



 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับส ำนักหรือกอง 
มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผล พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 

3. ดຌานการประสานงาน 
3.1 ประสำนกำรท ำงำนรวมกัน฿นทีมงำน ดยมีบทบำท฿นกำรชีๅนะจูง฿จ ทีมงำน 

หนวยงำนหรือสวนรำชกำรอืไน พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 
3.2 ชีๅจง ฿หຌขຌอคิดหใน฿นทีไประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนตำงโ สมำชิก฿น

ทีมงำน บุคคล หรือหนวยงำนทีไกีไยวขຌองพืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
฿หຌกำรอบรมละผยพรควำมรูຌ สรຌำงควำมขຌำ฿จกีไยวกับหลักกำรละวิธีกำรของกำร

ป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ละปฏิบัติงำน

ดຌำนป้องกันละบรรทำสำธำรณภัยหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดมำลຌวเม
นຌอยกวำ ไ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ตำมทีไ ก.จ.ุก.ท.ุหรือ ก.อบต. ก ำหนด       
ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนป้องกันละบรรทำสำธำรณภัยหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1. ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2. ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.3. ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4. ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5. ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6. ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7. ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.8. ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.9. ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 2 
1.10. ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 3 
1.11. ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

 
 
 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรควบคุม จัดกำรสถำนกำรณ์อยำงสรຌำงสรรค์  ระดับ 3 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 3 
3.2.3 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย    ระดับ 3 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 3 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   วิชำกำร 
 

ชื่อสายงาน    ป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นักป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย 
 

ระดับต าหนง    ระดับชีไยวชำญ 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   
 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำนทีไมีควำมชีไยวชำญ฿นงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 

ประสบกำรณ์ ละควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรป้องกันละบรรทำสำธำรณะภัย ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จ
หรือกຌปัญหำทีไยำกละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำน฿หຌค ำปรึกษำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมชีไยวชำญ฿นทำงวิชำกำรป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไยำก
ละซับซຌอนมำกละมีผลกระทบ฿นวงกวຌำง ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษำ คຌนควຌำ ฿หຌค ำปรึกษำกองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หนวยงำนรำชกำร  

ละองค์กรอกชน กีไยวกับขຌอมูลดຌำนกำรระงับอัคคีภัยละภัยพิบัติตำงโ พืไอ฿ชຌ฿นกำรก ำหนดมำตรฐำน฿นกำร
ป้องกันละระงับหตุฉุกฉินเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.2 ฿หຌค ำปรึกษำ ควบคุมดูลดำรด ำนินกำรระงับอัคคีภัย ละภัยพิบัติอืไนโ ทีไกิดขึๅน 
พืไอรักษำควำมสงบรียบรຌอยละชวยหลือประชำชนเดຌอยำงถูกตຌอง ตรงวลำละกิดควำมสียหำยนຌอยทีไสุด 

1.3 ก ำกับดูลกำรวำงผนกำรด ำนินกำร พืไอ฿หຌป็นเปตำมกฎหมำยวำดຌวยกำร
ป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย 

1.4 ศึกษำละพัฒนำทคนลยีวิชำกำรดຌำนกำรป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย 
พืไอ฿หຌกำรด ำนินกำรป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.5 ก ำหนดนยบำยละผนยุทธศำสตร์ดຌำนกำรป้องละบรรทำสำธำรณภัย พืไอ
ป็นผนหลัก฿นกำรด ำนินกำรของหนวยงำนหรือสวนรำชกำรตำงโ ทีไกีไยวขຌอง 

1.6 ก ำกับ ดูล กำรปฏิบัติงำนของจຌำพนักงำนละอำสำสมัครป้องกันภัยฝຆำยพล
รือน พืไอ฿หຌปฏิบัติเดຌตำมป้ำหมำยทีไก ำหนดเวຌ 

1.7 วำงนวทำงพัฒนำระบบป้องกันสำธำรณภัย รวมทัๅงศึกษำ วิครำะห์ละวำงผน
ป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย พืไอน ำเป฿ชຌก ำหนดผนหรือนยบำยตำงโ ทีไกีไยวขຌอง 

2. ดຌานการวางผน  
 วำงผนหรือรวมด ำนินกำรวำงผนงำน ครงกำรของหนวยงำนระดับอ ำภอหรือจังหวัด 
มอบหมำยงำน กຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละติดตำมประมินผล พืไอ฿หຌป็นเปตำมป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทีไ
ก ำหนด 
 
 
 



 
3. ดຌานการประสานงาน 

3.1 ประสำนกำรท ำงำนครงกำรตำงโ  กับบุคคล หนวยงำนหรือองค์กรอืไน ดยมี
บทบำท฿นกำรจูง฿จนຌมนຌำว พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตำมทีไก ำหนดเวຌ 

3.2 ฿หຌขຌอคิดหในละค ำนะน ำกหนวยงำนระดับกองหรือส ำนัก รวมทัๅง฿นทีไประชุม 
พืไอป็นประยชน์ละกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนรวมกัน 

4. ดຌานการบริการ 
4.1 สนอควำมหใน วินิจฉัยพืไอสนอนะนวทำงวิชำกำรกหนวยงำน ทีไกีไยวขຌอง

ทัๅงภำย฿น ภำยนอก กีไยวกับกำรด ำนินกำรป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย 
4.2 ผยพร ถำยทอดองค์ควำมรูຌ พืไอพัฒนำดຌำนกำรป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย 

 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนักป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย ระดับปฏิบัติกำร ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร พิศษ ละ

ปฏิบัติงำนดຌำนป้องกันละบรรทำสำธำรณภัยหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด
มำลຌวเมนຌอยกวำ โ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ตำมทีไ ก.จ.ุก.ท.ุหรือ ก.อบต. ก ำหนด       
ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนป้องกันละบรรทำสำธำรณภัยหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.2 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 4 
1.3 ควำมรูຌรืไองปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองระบบกำรจัดกำรองค์กร    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.7 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.8 ควำมรูຌรืไองกำรจัดท ำผนปฏิบัติกำรละผนยุทธศำสตร์  ระดับ 3 
1.9 ควำมรูຌรืไองกำรติดตำมละประมินผล    ระดับ 2 
1.10 ควำมรูຌรืไองกำรบริหำรควำมสีไยง    ระดับ 3 
1.11 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน  ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 3 
2.2 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 3 
2.3 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 4 
2.4 ทักษะกำรบริหำรครงกำร     ระดับ 3 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอละถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 4 
2.6 ทักษะกำรขียนรำยงำนละสรุปรำยงำน    ระดับ 3 
2.7 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 

 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง  ประกอบดຌวย 

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ      
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 4 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 4 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 4 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 4 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 4 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรควบคุม จัดกำรสถำนกำรณ์อยำงสรຌำงสรรค์  ระดับ 4 
3.2.2 กำรคิดวิครำะห์     ระดับ 4 
3.2.3 กำรมุงควำมปลอดภัยละระวังภัย   ระดับ 4 
3.2.4 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชียวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 4 
3.2.5 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 4 

 
 

 

 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป    
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนธุรกำร 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโ ทีไปฏิบัติงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ  ซึไงมีลักษณะงำนทีไ
ปฏิบัติกีไยวกับกำรรำง ตຌตอบ บันทึก ยอรืไอง ตรวจทำนหนังสือ กำรด ำนินกำรกีไยวกับอกสำรสิทธิ์฿น
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร กำรด ำนินกำรกีไยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ กำรตรวจสอบหรือปลีไยนปลง รำยกำรละ
กใบรักษำอกสำรส ำคัญของทำงรำชกำร กำรด ำนินกำรกีไยวกับงำนบริหำรบุคคล กำรรวบรวมขຌอมูลหรือ
จัดตรียมอกสำร กำรตรียมกำรประชุมละจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   จຌำพนักงำนธุรกำร   ระดับปฏิบัติงำน 
   จຌำพนักงำนธุรกำร   ระดับช ำนำญงำน 
   จຌำพนักงำนธุรกำร   ระดับอำวุส 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนธุรกำร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนธุรกำร  
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ
ปฏิบัติงำนดຌำนธุรกำร สำรบรรณ บันทึกขຌอมูล หรือบริหำรทัไวเป ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไ
ชัดจน ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ  งำนบริหำรทัไวเป เดຌก  กำรรับ – สงหนังสือ  

กำรลงทะบียน รับหนังสือ  กำรรำงตຌตอบหนังสือรำชกำร  กำรบันทึกขຌอมูล  กำรจัดท ำฎีกำบิกจำยงิน     
ละกำรพิมพ์อกสำร จดหมำย ละหนังสือรำชกำรตำงโ กำรตรียมกำรประชุม ป็นตຌน พืไอสนับสนุน฿หຌงำน
ตำง โ ด ำนินเปดຌวยควำมสะดวกรียบรຌอยตรงตำมป้ำหมำยมีหลักฐำนตรวจสอบเดຌ 

1.2 จัดกใบอกสำร หนังสือรำชกำร หลักฐำนหนังสือ ตำมระบียบวิธีปฏิบัติ  พืไอ
สะดวกตอกำรคຌนหำ ละป็นหลักฐำนทำงรำชกำร 

1.3 รวบรวมขຌอมูล  จัดกใบขຌอมูลสถิติ  ชน  สมุดลงวลำปฏิบัติรำชกำร  รำยชืไอ
พนักงำน  ขຌอมูลจ ำนวนบุคลำกร  อกสำรอืไน โ  ทีไป็นหลักฐำนตำมระบียบวิธีกำรปฏิบัติพืไอสะดวกตอกำร
คຌนหำส ำหรับ฿ชຌป็นหลักฐำนตรวจสอบเดຌ 

1.4 ตรวจสอบ ละสอบทำนควำมถูกตຌองของอกสำร หนังสือ ละจดหมำยตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับกำรด ำนินงำน พืไอ฿หຌน฿จวำอกสำรทัๅงหมดมีควำมถูกตຌอง ครบถຌวน ละปรำศจำกขຌอผิดพลำด 

1.5 จัดท ำละจกจำย ขຌอมูล อกสำร หลักฐำน หนังสือวียน หรือระบียบวิธีปฏิบัติ 
พืไอจຌง฿หຌหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองรับทรำบ หรือด ำนินกำรตำงโ ตอเป  

1.6 ด ำนินกำรกีไยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ ละอำคำรสถำนทีไของหนวยงำน 
ชน กำรจัดกใบรักษำ กำรบิกจำยพัสดุครุภัณฑ์ กำรจัดท ำทะบียนพัสดุครุภัณฑ์ กำรดูลรักษำยำนพำหนะ
ละสถำนทีไ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนดຌำนพัสดุครุภัณฑ์ ยำนพำหนะ ละอำคำรสถำนทีไป็นเปอยำงถูกตຌอง ละมี
ควำมพรຌอม฿ชຌงำนอยูสมอ 

1.7 กำรรวบรวมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  ชน  อกสำรตรวจรับรองมำตรฐำน       
ิธรรมำภิบำลี  ละอกสำรทีไกีไยวขຌองกับกำรตรวจ  พืไอน ำเป฿ชຌปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน    

1.8 จัดตรียมกำรประชุม บันทึกกำรประชุม ละจัดท ำรำยงำนกำรประชุมพืไอ฿หຌกำร
ประชุมป็นเปดຌวยควำมรียบรຌอย ละมีหลักฐำน฿นกำรประชุม 

1.9 จัดตรียม ละด ำนินกำรผลิตอกสำรตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับกำรประชุม กำร
ฝຄกอบรมสัมมนำ นิทรรศกำร ละครงกำรตำงโ พืไอ฿หຌอกสำรทีไถูกตຌอง ครบถຌวน ละพรຌอม฿ชຌ฿นกำร
ด ำนินงำนตำงโ อยำงมีประสิทธิภำพ ละตรงตอวลำ 
 
 



 
1.10 ปฏิบัติงำนศูนย์ขຌอมูลขำวสำร  ชน  จัดตรียมอกสำรพืไอปຂดผย ตำม พ.ร.บ.

ขຌอมูลขำวสำร  พืไอ฿หຌผูຌทีไตຌองกำรขຌอมูลขำวสำรรับทรำบขຌอมูลขำวสำร 
1.11 อ ำนวยควำมสะดวก ติดตอ ละประสำนงำนกับทุกสวนงำนของหนวยงำน          

฿นรืไองกำรประชุม ละกำรด ำนินงำนตำงโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปตำม
ก ำหนดวลำ ละบรรลุวัตถุประสงค์ 

1.12 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ           
ทีไกีไยวขຌองกับงำนสำรบรรณ งำนธุรกำร งำนบริหำรทัไวเป งำนกำรบริหำรงำนบุคคล งำนพัสดุครุภัณฑ์        
งำนงบประมำณ งำนประชำสัมพันธ์ ละงำนประชุม พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 
 

2. ดຌานการบริการ 
2.1 ฿หຌค ำปรึกษำละนะน ำ฿นบืๅองตຌนกบุคลำกร ประชำชน ผูຌทีไมำติดตอ ละ

หนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติเดຌอยำงถูกตຌอง 
2.2 ติดตอประสำนงำนกับบุคคลภำย฿นหนวยงำนดียวกันหรือหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง 

พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปดຌวยควำมรำบรืไน  
2.3 ฿หຌบริกำรขຌอมูลกผูຌมำติดตอรำชกำร พืไอ฿หຌเดຌรับขຌอมูลทีไจะน ำเป฿ชຌประยชน์เดຌ

ตอเป 
2.4 ผลิตอกสำรตำงโ พืไอสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหนวยงำน ละ

ปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ทียบเดຌ ฿นระดับดียวกัน            
ทุกสำขำวิชำทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึไงศึกษำวิชำกำรคอมพิวตอร์มำเมนຌอยกวำ 6 หนวยกิต     
หรือผำนกำรฝຄกอบรมทำงดຌำนกำร฿ชຌคอมพิวตอร์จำกหนวยงำนของรัฐสถำบันกำรศึกษำของรัฐหรืออกชนทีไ
เดຌรับกำรรับรองจำกทำงรำชกำรหรือหนวยงำนของรัฐทีไ฿ชຌวลำกำรฝຄกอบรมเมนຌอยกวำ 12 ชัไวมง 

2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพทคนิคหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน            
ทุกสำขำวิชำทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึไงศึกษำวิชำกำรคอมพิวตอร์มำเมนຌอยกวำ 6 หนวยกิต     
หรือผำนกำรฝຄกอบรมทำงดຌำนกำร฿ชຌคอมพิวตอร์จำกหนวยงำนของรัฐสถำบันกำรศึกษำของรัฐหรืออกชนทีไ
เดຌรับกำรรับรองจำกทำงรำชกำรหรือหนวยงำนของรัฐทีไ฿ชຌวลำกำรฝຄกอบรมเมนຌอยกวำ 12 ชัไวมง 

3. เดຌ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสู งหรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ทียบเดຌ เมตไ ำกวำนีๅ            
ทุกสำขำวิชำทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึไงศึกษำวิชำกำรคอมพิวตอร์มำเมนຌอยกวำ 6 หนวยกิต     
หรือผำนกำรฝຄกอบรมทำงดຌำนกำร฿ชຌคอมพิวตอร์จำกหนวยงำนของรัฐสถำบันกำรศึกษำของรัฐหรืออกชนทีไ
เดຌรับกำรรับรองจำกทำงรำชกำรหรือหนวยงำนของรัฐทีไ฿ชຌวลำกำรฝຄกอบรมเมนຌอยกวำ 12 ชัไวมง 
 

 

 



 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนธุรกำร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนธุรกำร  
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไ งเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ           
ดยตຌองก ำกับนะน ำตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญงำนดຌำนกำรธุรกำร  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำน
อืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ
ปริญญำดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนกำรธุรกำรปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จ
หรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ   
1.1 วำงผนกำรปฏิบัติงำน กำรจัดอัตรำก ำลัง ละงบประมำณของหนวยงำน฿นควำม 

รับผิดชอบพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด  
1.2 มอบหมำยงำน ก ำกับดูล ละตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ    

งำนพัสดุ งำนบริหำรทัไวเป พืไอ฿หຌกำรท ำงำนมีประสิทธิภำพบรรลุตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด  
1.3 จัดท ำละกใบรวบรวมขຌอมูล ทะบียนอกสำร ทะบียนประวัติ หลักฐำนกีไยวกับ 

บุคลำกร พืไอควำมสะดวกรวดรใว฿นกำรคຌนหำ ละน ำเป฿ชຌประยชน์เดຌอยำงมีประสิทธิภำพ  
1.4 จัดตรียมผนกำรจัดซืๅอ  จัดหำ  อนุมัติ  ก ำหนดผนกำรจัดซืๅอ  พัสดุ  ครุภัณฑ์  

ประจ ำปี  พืไอ฿หຌกำรจัดซืๅอครุภัณฑ์ทีไมีคุณภำพ 
1.5 ควบคุม ละดูลกำรด ำนินกำรกีไยวกับกำรจัดซืๅอ จัดหำ กำรจัดกใบ กำรรักษำ 

กำรบิกจำย กำรลงทะบียนกีไยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ ยำนพำหนะ บะอำคำรสถำนทีไ พืไอ฿หຌมีสภำพพรຌอม฿ชຌงำน
ละสนับสนุนกำรปฏิบัติเดຌอยำงตใมทีไ 

1.6 ควบคุม ละดูลกำรรวบรวมสถิติ ละกใบขຌอมูลกำรบันทึก กำรลงวลำ วันลำ 
กำรฝຄกอบรม ละกำรสรุปวลำกำรปฏิบัติงำนรำชกำรของบุคลำกรละลูกจຌำง พืไอ฿หຌมีขຌอมูลละรำยงำนสรุป
กำรปฏิบัติรำชกำรทีไถูกตຌอง ครบถຌวน ละตรงตำมระบียบทีไก ำหนดเวຌ  

1.7 อ ำนวยควำมสะดวก฿นกำรประชุม สัมมนำ บันทึกกำรประชุมละจัดท ำรำยงำน 
กำรประชุม พืไอ฿หຌกำรประชุมป็นเปดຌวยควำมรียบรຌอย ละมีหลักฐำน฿นกำรประชุม  

1.8 พัฒนำงำน ปรับปรุงระบบงำน฿นควำมรับผิดชอบ พืไอ฿หຌระบบงำนมีควำม 
สะดวกละรวดรใวยิไงขึๅน  

1.9 ประสำนงำนกับหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชน พืไอขอควำมชวยหลือ 
หรือควำมรวมมือ฿นงำน อันป็นประยชน์ตอกำรท ำงำนของหนวยงำน  
 
 



 
1.10 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ           

ทีไกีไยวขຌองกับงำนสำรบรรณ งำนธุรกำร งำนบริหำรทัไวเป งำนกำรบริหำรงำนบุคคล งำนพัสดุครุภัณฑ์       
งำนงบประมำณ งำนประชำสัมพันธ์ ละงำนประชุม พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 
 

2. ดຌานการก ากับดูล 
2.1 ควบคุมละตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเป 

ตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด  
2.2 ติดตำมประมินผล ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ กຌเขปัญหำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ 

ระดับรองลงมำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงตอนืไอง ละมีประสิทธิภำพ  

3. ดຌานการบริการ 
3.1 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌเดຌรับควำมรวมมือสนับสนุน 

กำรปฏิบัติภำรกิจของหนวยงำน  
3.2 อ ำนวยควำมสะดวก฿หຌกับประชำชนละผูຌมำติดตอรำชกำร  พืไอ฿หຌเดຌรับควำม

สะดวก  รวดรใว  ตำมกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
3.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ตอบปัญหำหรือชีๅจงรืไองตำงโ ทีไกีไยวกับงำน฿นควำม 

รับผิดชอบ พืไอ฿หຌกิดควำมขຌำ฿จ ละรวมมือปฏิบัติงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
มีคณุสมบตัเิฉพาะส าหรับต าแหนง่เจ้าพนกังานธุรการ  ระดบัปฏิบตังิาน และ 

1. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป  ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำน
ดຌำนธุรกำรหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี ก ำหนดวลำ 
ๆ ปี ฿หຌลดป็น 5 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนธุรกำร ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 2 
ละ฿หຌลดป็น 4 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนธุรกำร ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 3 
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนธุรกำรหรือ
งำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนธุรกำร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนธุรกำร  
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน  ซึไ งเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ          
ดยตຌอง ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน  ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนธุรกำร สำรบรรณ หรือบริกำรทัไวเปคอนขຌำงยำก มีงำน฿น ควำม
รับผิดชอบทีไหลำกหลำย ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละ ปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ
ปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนธุรกำร สำรบรรณ หรือบริกำร
ทัไวเป ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 กำรวำงผนกำรปฏิบัติงำน฿นควำมรับผิดชอบ  ชน  กำรจัดท ำครงกำรตำง โ     

กำรวำงผนครงกำรตำง โ  กำรบริหำรงบประมำณ฿นครงกำรตำง โ  พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำม
ป้ำหมำยทีไก ำหนด 

1.2 วำงผนกำรปฏิบัติงำน กำรจัดอัตรำก ำลัง ละงบประมำณของหนวยงำน฿นควำม 
รับผิดชอบพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด  

1.3 มอบหมำยงำน ก ำกับดูล ละตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ     
งำนพัสดุ งำนบริหำรทัไวเป พืไอ฿หຌกำรท ำงำนมีประสิทธิภำพบรรลุตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด  

1.4 วิครำะห์จัดท ำละกใบรวบรวมขຌอมูล  ทะบียนอกสำร ทะบียนประวัติ 
หลักฐำนกีไยวกับ บุคลำกร พืไอควำมสะดวกรวดรใว฿นกำรคຌนหำ ละน ำเป฿ชຌประยชน์เดຌอยำงมีประสิทธิภำพ  

1.5 ควบคุมจัดซืๅอ จัดหำ กำรบิกจำย กำรกใบ กำรรักษำ กำรลงทะบียนกีไยวกับ
พัสดุ ครุภัณฑ ์ยำนพำหนะ อำคำรสถำนทีไ พืไอ฿หຌมีสภำพพรຌอม฿ชຌงำนละสนับสนุนกำรปฏิบัติเดຌอยำงตใมทีไ  

1.6 อ ำนวยควำมสะดวก฿นกำรประชุม สัมมนำ บันทึกกำรประชุมละจัดท ำรำยงำน   
กำรประชุม พืไอ฿หຌกำรประชุมป็นเปดຌวยควำมรียบรຌอย ละมีหลักฐำน฿นกำรประชุม  

1.7 พัฒนำงำน ปรับปรุงระบบงำน฿นควำมรับผิดชอบ  พืไอ฿หຌระบบงำนมีควำม 
สะดวกละรวดรใวยิไงขึๅน  

1.8 จัดท ำควบคุมภำย฿น  ชน  จัดท ำอกสำร  ตรวจสอบ  ฿หຌขຌอสนอนะ  พืไอ฿หຌ
กำรด ำนินงำนตรงตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 
 
 
 



 
1.9 ประสำนงำนกับหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชน พืไอขอควำมชวยหลือ 

หรือควำมรวมมือ฿นงำน อันป็นประยชน์ตอกำรท ำงำนของหนวยงำน 
1.10 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ

กีไยวขຌองกับงำนสำรบรรณ งำนธุรกำร งำนบริหำรทัไวเป งำนกำรบริหำรงำนบุคคล งำนพัสดุครุภัณฑ์ งำน
งบประมำณ งำนประชำสัมพันธ์ ละงำนประชุม พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด  
 

2. ดຌานการก ากับดูล 

2.1 ควบคุมติดตำมละตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำน
ป็นเป ตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด  

2.2 ติดตำมประมินผล ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ กຌเขปัญหำกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ 
ระดับรองลงมำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงตอนืไอง ละมีประสิทธิภำพ  

3. ดຌานการบริการ 
3.1 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌเดຌรับควำมรวมมือสนับสนุน 

กำรปฏิบัติภำรกิจของหนวยงำน  
3.2 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ตอบปัญหำหรือชีๅจงรืไองตำงโ ทีไกีไยวกับงำน฿นควำม 

รับผิดชอบ พืไอ฿หຌกิดควำมขຌำ฿จ ละรวมมือปฏิบัติงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง จຌำพนักงำนธุรกำร ระดับปฏิบัติงำน ละ  
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนง ประภททัไวเป ระดับช ำนำญงำน ละปฏิบัติงำน

ดຌำนธุรกำรหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ป ีหรือด ำรงต ำหนง
อยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนธุรกำรหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง
ตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 

 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป    
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนทะบียน 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ  ทีไปฏิบัติงำนกำรทะบียนตำง โ  ขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน ซึไงมีลักษณะงำนกีไยวกับกำรรับค ำรຌอง กำรตรวจสอบอกสำร ละหลักฐำนทีไกีไยวขຌองกับงำนทะบียน
รำษฎร์ รวมทัๅงกำรด ำนินกำรทะบียนรำษฎร์฿หຌป็นตำมกฎหมำยละระบียบ฿นรืไองกำรจดละจัดท ำ
ทะบียนตำงโ ชน กำรจัดท ำทะบียนบຌำน กำรจัดท ำทะบียนคนกิด-ตำย กำรรับจຌงยຌำยทีไอยูอำศัย กำร
กຌเขรำยกำร฿นทะบียนบຌำน ป็นตຌน ตลอดจนกำรจัดท ำทะบียนผูຌมีสิทธิลือกตัๅงละบัญชีรำยชืไอผูຌมีสิทธิ
ลือกตัๅง กำร฿หຌบริกำร ค ำนะน ำ ละกำรผยพรประชำสัมพันธ์ขຌอมูลขำวสำรกประชำชน ผูຌมำรับบริกำร 
ละหนวยงำนทัๅงภำครัฐละอกชน  ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมชีืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   จຌำพนักงำนทะบียน   ระดับปฏิบัติงำน 
   จຌำพนักงำนทะบียน   ระดับช ำนำญงำน 
   จຌำพนักงำนทะบียน   ระดับอำวุส 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนทะบียน 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนทะบียน  
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ  
ปฏิบัติงำนดຌำนงำนทะบียน  ตำมนวทำง  บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ 
ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 รับค ำรຌอง ละตรวจสอบอกสำร ละหลักฐำนตำงโ ทีไ กีไยวขຌองกับกำร

ด ำนินงำนดຌำนทะบียนรำษฎร์ พืไอ฿หຌน฿จวำมีอกสำรละหลักฐำนทีไประกอบกำรด ำนินกำรทะบียนรำษฎร์
ทีไครบถຌวน ละถูกตຌอง  

1.2 ด ำนินกำรงำนทะบียนรำษฎร์ ชน กำรจัดท ำทะบียนบຌำน กำรจัดท ำทะบียน
คนกิด-ตำย กำรรับจຌงยຌำยทีไอยูอำศัย กำรกຌเขรำยกำร฿นทะบียนบຌำน ป็นตຌน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเป
ตำมระบียบละกฎหมำยทีไก ำหนดเวຌ ละสำมำรถ฿หຌบริกำรทีไสรຌำงควำมพึงพอ฿จละสอดคลองควำมตຌองกำร
ของประชำชน 

1.3 จัดท ำทะบียนผูຌมีสิทธิลือกตัๅงละบัญชีรำยชืไอผูຌมีสิทธิลือกตัๅง พืไอสนับสนุนงำน
ลือกตัๅง฿หຌป็นเปสะดวก รำบรืไน ละมีประสิทธิภำพ  

1.4 รวบรวม ละจัดกใบขຌอมูล อกสำร หลักฐำน ละรำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับ
งำนทะบียน พืไอ฿หຌงำยละสะดวก฿นกำรคຌนหำ ละป็นหลักฐำนอຌำงอิง฿นกำรด ำนินกำรตำงโ เดຌถูกตຌอง 
ละมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 

1.5 จัดท ำฐำนขຌอมูลงำนทะบียน พืไอ฿หຌมีขຌอมูลทีไครบถຌวน ถูกตຌอง ละป็นปัจจุบัน
฿นกำรด ำนินกำรตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนงำนทะบียน 

1.6 กຌเขปัญหำตำงโ ฿นบืๅองตຌนดຌำนงำนทะบียน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำง
ถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ ละสอดคลຌองตำมกฎระบียบทีไก ำหนดเวຌ 

1.7 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ      
ทีไกีไยวขຌองกับงำนทะบียน พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 

2. ดຌานการบริการ 
2.1 ฿หຌค ำปรึกษำละนะน ำ฿นบืๅองตຌนกบุคลำกร ประชำชน ผูຌทีไมำติดตอ ละ

หนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนงำนทะบียน พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติเดຌ
อยำงถูกตຌอง 

2.2 ประสำนงำนดຌำนทะบียนกับหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไ ยวขຌอง พืไอสนับสนุนกำร
ด ำนินงำนดຌำนทะบียน฿หຌมีควำมสะดวก รียบรຌอย ละรำบรืไน 
 
 



 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ        

1. เดຌ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ทียบเดຌ ฿นระดับดียวกัน             
฿นสำขำวิชำหรือทำงบัญชี กำรขำย พณิชยกำร ลขำนุกำร  กำรตลำด  ภำษำตำงประทศ  กำรจัดกำร  
บริหำรธุรกิจ  คอมพิวตอร์  กำรงินกำรธนำคำร หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.
ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพทคนิคหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน             
฿นสำขำวิชำหรือทำงบัญชี กำรขำย พณิชยกำร ลขำนุกำร  กำรตลำด  ภำษำตำงประทศ  กำรจัดกำร  
บริหำรธุรกิจ  คอมพิวตอร์  กำรงินกำรธนำคำร หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.
ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงบัญชี กำรขำย พณิชยกำร ลขำนุกำร  กำรตลำด  ภำษำตำงประทศ  กำรจัดกำร  บริหำรธุรกิจ  
คอมพิวตอร์  กำรงินกำรธนำคำร หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ  ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 



 
ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนทะบียน 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนทะบียน  
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ          
ดยตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ  ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ละควำมช ำนำญงำนดຌำนงำนทะบียน ปฏิบัติงำนทีตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไ  คอนขຌำงยำก 
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีเดຌรับมอบหมำย หรือ 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีมีประสบกำรณ์ซึงเมจ ำป็น ตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ
ปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนงำนทะบียน ปฏิบัติงำนทีตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีเดຌรับมอบหมำย 

ดยมีลักษณะงำนทีปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ควบคุม ละดูลกำรรับค ำรຌอง ละกำรตรวจสอบอกสำร ละหลักฐำนตำงโ       

ทีไกีไยวขຌองกับกำรด ำนินงำนดຌำนทะบียนรำษฎร์ พืไอ฿หຌน฿จวำมีอกสำรละหลักฐำนทีไประกอบกำร
ด ำนินกำรทะบียนรำษฎร์ทีไครบถຌวน ละถูกตຌอง  

1.2 ควบคุม ละดูลกำรด ำนินกำรงำนทะบียนรำษฎร์ ชน กำรจัดท ำทะบียนบຌำน 
กำรจัดท ำทะบียนคนกิด-ตำย กำรรับจຌงยຌำยทีไอยูอำศัย กำรกຌเขรำยกำร฿นทะบียนบຌำน ป็นตຌน พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปตำมระบียบละกฎหมำยทีไก ำหนดเวຌ ละสำมำรถ฿หຌบริกำรทีไสรຌำงควำมพึงพอ฿จละสอด
คลองควำมตຌองกำรของประชำชน 

1.3 ควบคุม ละดูลกำรจัดท ำทะบียนผูຌมีสิทธิลือกตัๅงละบัญชีรำยชืไอผูຌมีสิทธิ
ลือกตัๅง พืไอสนับสนุนงำนลือกตัๅง฿หຌป็นเปสะดวก รำบรืไน ละมีประสิทธิภำพ  

1.4 ควบคุม ละดูลกำรรวบรวม ละจัดกใบขຌอมูล อกสำร หลักฐำน  ละรำยงำน
ตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนทะบียน พืไอ฿หຌงำยละสะดวก฿นกำรคຌนหำ ละป็นหลักฐำนอຌำงอิง฿นกำร
ด ำนินกำรตำงโ เดຌถูกตຌอง ละมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 

1.5 กຌเขปัญหำตำงโ ดຌำนงำนทะบียน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำงถูกตຌอง     
มีประสิทธิภำพ ละสอดคลຌองตำมกฎระบียบทีไก ำหนดเวຌ 

1.6 ควบคุม ละดูลกำรจัดท ำฐำนขຌอมูลงำนทะบียน พืไอ฿หຌมีขຌอมูลทีไครบถຌวน 
ถูกตຌอง ละป็นปัจจุบัน฿นกำรด ำนินกำรตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนงำนทะบียน 

1.7 จัดท ำขຌอมูล อกสำร ละสรุปรำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนงำนทะบียนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย พืไอน ำเปประกอบกำรพิจำรณำ วำงผน พัฒนำ ละปรับปรุงกำรด ำนินงำนของหนวยงำน
฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 

1.8 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ       
ทีไกีไยวขຌองกับงำนทะบียน พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 
 



 

2. ดຌานการก ากับดูล 

2.1 ควบคุมละดูลกำรปฏิบัติงำนดຌำนทะบียนของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำน
ป็นเปอยำงถูกตຌอง ละตรงตำมป้ำหมำยทีไก ำหนดเวຌ 

2.2 รวมวำงผนงำน ละกຌเขปัญหำขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนทะบียนของ
หนวยงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนป็นเปอยำงตอนืไอง มีประสิทธิภำพ ละประสิทธิผล 

3. ดຌานการบริการ 
3.1 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำ

ตำงโ ทีไ กิดขึๅนกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌ รวมงำน ประชำชน หรือหนวยงำนตำงโ              
ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด  

3.2 ประสำนงำนกับหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไออ ำนวยควำมสะดวก฿นกำร
ปฏิบัติงำนละกอ฿หຌกิดควำมขຌำ฿จอันดีระหวำงหนวยงำน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนทะบียน  ระดับปฏิบัติงำน ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำนดຌำน

ทะบียนหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี ก ำหนดวลำ  
ๆ ปี ฿หຌลดป็น 5 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนทะบียน ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ  2 
ละ฿หຌลดป็น 4 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนทะบียน ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ  3 
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนทะบียน
หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 

 
 
 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนทะบียน 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนทะบียน  
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน  ซึไ งเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ          
ดยตຌอง ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน  ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนงำนทะบียนคอนขຌำงสูง มีงำน฿น ควำมรับผิดชอบทีไหลำกหลำย 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไยำกมำก ละ ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ควบคุม ดูล ติดตำม ละตรวจสอบกำรรับค ำรຌอง ละกำรตรวจสอบอกสำร 

ละหลักฐำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับกำรด ำนินงำนดຌำนทะบียนรำษฎร์ พืไอ฿หຌน฿จวำมีอกสำรละหลักฐำนทีไ
ประกอบกำรด ำนินกำรทะบียนรำษฎร์ทีไครบถຌวน ละถูกตຌอง  

1.2 ควบคุม ดูล ติดตำม ละตรวจสอบกำรด ำนินกำรงำนทะบียนรำษฎร์ ชน กำร
จัดท ำทะบียนบຌำน กำรจัดท ำทะบียนคนกิด-ตำย กำรรับจຌงยຌำยทีไอยูอำศัย กำรกຌเขรำยกำร฿นทะบียน
บຌำน ป็นตຌน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำมระบียบละกฎหมำยทีไก ำหนดเวຌ ละสำมำรถ฿หຌบริกำรทีไสรຌำง
ควำมพึงพอ฿จละสอดคลองควำมตຌองกำรของประชำชน 

1.3 ควบคุม ดูล ติดตำม ละตรวจสอบกำรจัดท ำทะบียนผูຌมีสิทธิลือกตัๅงละบัญชี
รำยชืไอผูຌมีสิทธิลือกตัๅง พืไอสนับสนุนงำนลือกตัๅง฿หຌป็นเปสะดวก รำบรืไน ละมีประสิทธิภำพ  

1.4 ควบคุม ดูล ติดตำม ละตรวจสอบกำรรวบรวม ละจัดกใบขຌอมูล อกสำร 
หลักฐำน ละรำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนทะบียน พืไอ฿หຌงำยละสะดวก฿นกำรคຌนหำ ละป็นหลักฐำน
อຌำงอิง฿นกำรด ำนินกำรตำงโ เดຌถูกตຌอง ละมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 

1.5 ปรับปรุง ละพัฒนำฐำนขຌอมูลงำนทะบียน พืไอ฿หຌมีขຌอมูลทีไครบถຌวน ถูกตຌอง 
ละป็นปัจจุบัน฿นกำรด ำนินกำรตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนงำนทะบียน 

1.6 ควบคุม ดูล ติดตำม ละตรวจสอบกำรจัดท ำขຌอมูล อกสำร ละสรุปรำยงำน
ตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนงำนทะบียนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอน ำเปประกอบกำรพิจำรณำ วำงผน พัฒนำ ละ
ปรับปรุงกำรด ำนินงำนของหนวยงำน฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน 

1.7 ศึกษำ วิครำะห์ ละสรุปรำยงำนตำงโ ดຌำนงำนทะบียน พืไอประกอบกำร
สนอนะ กำรวำงผน กำรพัฒนำ ละกำรปรับปรุงงำนทะบียน฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน  

1.8 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ      
ทีไกีไยวขຌองกับงำนทะบียน พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 
 
 
 
 



 
2. ดຌานการก ากับดูล 

2.1 ก ำกับดูล ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรปฏิบัติงำนดຌำนทะบียนของ
หนวยงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำงถูกตຌอง ละตรงตำมป้ำหมำยทีไก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด 

2.2 วำงผนงำน ควบคุมดูล มอบหมำย ละกຌเขปัญหำขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำน
ดຌำนทะบียนของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติหนຌำทีไส ำรใจลุลวงเปดຌวยดีตำมทีไวำงป้ำหมำย ละนยบำยทีไ
ก ำหนดเวຌ 

3. ดຌานการบริการ 
3.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ตอบขຌอหำรือ ละผยพรประชำสัมพันธ์ขຌอมูลขำวสำร

ดຌำนทะบียนกบุคลำกร ประชำชน ละหนวยงำนภำครัฐละอกชนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดควำมรูຌควำม
ขຌำ฿จทีไถูกตຌอง ตรงกัน ละปฏิบัติ฿หຌป็นมำตรฐำนดียวกัน 

3.2 ประสำนงำนกับหนวยงำนตำงโ ทีไ กีไยวขຌอง พืไออ ำนวยควำมสะดวก฿นกำร
ปฏิบัติงำนละกอ฿หຌกิดควำมขຌำ฿จอันดีระหวำงหนวยงำน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนทะบียน ระดับปฏิบัติงำน ละ  
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับช ำนำญงำน ละปฏิบัติงำน

ดຌำนทะบียนหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ  6 ปี หรือด ำรง
ต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนทะบียนหรืองำนอืไน
ทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3  
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป    
 

สายงาน             ปฏิบัติงำนวชสถิติ 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 
 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ  ทีไปฏิบัติงำนกีไยวกับสถิติทำงกำรพทย์฿นขัๅนตอนบืๅองตຌน 
ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรจัด กใบ รวบรวม ขຌอมูลละตัวลขสถิติทีไกีไยวขຌองกับผูຌปຆวย  ซึไงปຆวยดຌวย
รคภัยเขຌจใบตำงโ  กำรรักษำพยำบำลละกำรวิครำะห์รค พืไอประยชน์฿นกำรปรับปรุงคุณภำพของ     
กำรรักษำพยำบำลละพืไอประยชน์กกำรศึกษำ คຌนควຌำ วิจัยละวำงมำตรกำร฿นกำรป้องกันรค ตลอดจน
กำรวำงผนกีไยวกับสำธำรณสุขขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน฿นดຌำนอืไนโ ดຌวย ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไ
กีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
 

  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   จຌำพนักงำนวชสถิติ   ระดับปฏิบัติงำน 
   จຌำพนักงำนวชสถิติ   ระดับช ำนำญงำน 
   จຌำพนักงำนวชสถิติ   ระดับอำวุส 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนวชสถิติ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนวชสถิติ   
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนดຌำนวชสถิติ ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ 
ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ฿หຌบริกำร฿นงำนวชระบียน อยำงมีมำตรฐำนพืไอกำรรักษำ ดูลสุขภำพผูຌปຆวย   
1.2 ฿หຌบริกำร จ ำนกประภทผูຌปຆวย พืไอกำรสงผูຌปຆวยเปรับกำรรักษำกลุมฉพำะรค 

เดຌอยำงถูกตຌอง  
1.3 ฿หຌรหัสทำงกำรพทย์ตำมมำตรฐำนเดຌอยำงถูกตຌองพืไอ฿ชຌประกอบกำรปฏิบัติงำน 

ของบุคลำกรทำงกำรพทย์  
1.4 กใบรวบรวมขຌอมูลทำงกำรพทย์ พืไอจัดท ำรำยงำน ละน ำสนอจຌำหนຌำทีไ

ระดับสูงขึๅนเป 
2. ดຌานการบริการ 

2.1 ฿หຌบริกำรขຌอมูลวชระบียนละสถิติประภทตำง โ กหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง 
บุคลำกร ทำงกำรพทย์ ประชำชน พืไอน ำเป฿ชຌประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ศึกษำ อຌำงอิง วำงผนงำนตำง โ 

2.2 ประสำนงำนกับบุคคลภำย฿นหนวยงำนดียวกัน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเป
อยำงรำบรืไนละมีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับประกำศนียบัตรซึไงมีระยะวลำกำรศึกษำเมนຌอยกวำ  2 ปี ตอจำกประยค
มัธยมศึกษำ ตอนปลำยทีไศึกษำวิชำสำมัญทำงกำรพยำบำล วชสถิติ หรือ฿นสำชำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท 
หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติ ฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  

2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูงวชระบียน  
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนวชสถิติ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนวชสถิติ   
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนวชสถิติ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำน อืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย หรือ  

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ  
ปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนวชสถิติ ปฏิบัติงำนทีไตຌอง 
ตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ฿หຌบริกำร฿นงำนวชระบียนอยำงมีมำตรฐำน  ประยุกต์กำรปฏิบัติงำน วิธีกำร

ท ำงำน ตัดสิน฿จกຌเขปัญหำ พืไอพัฒนำกำรท ำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ   
1.2 ฿หຌรหัสทำงกำรพทย์ ส ำหรับผูຌปຆวยทีไมีภำวะทรกซຌอนหลำยรค ตำมมำตรฐำน

เดຌ อยำงถูกตຌอง พืไอ฿ชຌประกอบกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรทำงกำรพทย์  
2. ดຌานการก ากับดูล 

2.1 ก ำกับดูลกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน฿นระดับรองลงมำ พืไอ฿หຌสำมำรถ 
ปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌอง 

2.2 วำงระบบละผนกำรปฏิบัติงำนของตนอง พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี 
ประสิทธิภำพ 

3. ดຌานการบริการ 
3.1 ฿หຌควำมรูຌ ค ำปรึกษำ ขຌอมูลดຌำนวชระบียนละสถิติประภทตำงโ กหนวยงำน 

ทีไกีไยวขຌอง บุคลำกรทำงกำรพทย์ ประชำชน พืไอน ำเป฿ชຌประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ศึกษำ อຌำงอิง วำงผน
งำนตำง โ  

3.2 ติดตอ ประสำนงำนกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌองทัๅงภำย฿นละภำยนอก พืไอ฿หຌกำร 
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละมีประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง จຌำพนักงำนวชสถิติ ระดับปฏิบัติงำน ละ  
2. ด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำนดຌำนวชสถิติ หรืองำนอืไนทีไ

กีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 5 ปี ก ำหนดวลำ 5 ปี ฿หຌลดป็น 4 ป ี
ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนวชสถิติ ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 2 หรือด ำรงต ำหนง
อยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅตำมทีไ ก.จ. ก.ท.ุหรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนวชสถิติหรืองำนทีไ
กีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนด 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2  
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 



 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนวชสถิติ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนวชสถิติ   
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนวชสถิติ คอนขຌำงสูง มีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีไหลำกหลำย ปฏิบัติงำนทีไตຌอง ตัดสิน฿จ
หรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

 ดยมีลักษณะงำนทีปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 พัฒนำมำตรฐำนรหัสดຌำนสุขภำพ จัดท ำคูมือกำรปฏิบัติงำน ตัดสิน฿จกຌเขปัญหำ 

พืไอพัฒนำกำรท ำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำน 
1.2 ปลผลกำรวินิจฉัยรค ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ จัดท ำรำยงำนขຌอมูลสุขภำพ พืไอ

น ำเป฿ชຌ฿นกำรวำงผนปรับปรุงระบบงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ 

2. ดຌานการก ากับดูล 

2.1 ควบคุม ก ำกับ ดูลกำรปฏิบัติงำนของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน 
บรรลุป้ำหมำยละวัตถุประสงค์ของหนวยงำน 

2.2 ควบคุม ก ำกับ ดูลครงกำรขนำดลใกทีไมีขัๅนตอนกำรด ำนินงำนเมซับซຌอน 
พืไอ฿หຌ กำรบริหำรจัดกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยงำน 

3. ดຌานการบริการ 
3.1 อบรมผยพร ฿หຌควำมรูຌ ค ำปรึกษำ นะน ำ ตอบปัญหำตำง โ ฿นกำรปฏิบัติงำน

ก จຌำหนຌำทีไ฿นกำร฿ชຌรหัสดຌำนสุขภำพตำงโ ทัๅงภำครัฐละอกชน พืไอน ำเป฿ชຌประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน เดຌ
อยำงถูกตຌอง 

3.2 ประสำนงำนกับหนวยงำนภำคีครือขำยทีไกีไยวขຌองทัๅงภำย฿นละภำยนอกองค์กร 
ตลอดจนกຌปัญหำทีไกิดขึๅน฿นกำรปฏิบัติงำน  ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอสนับสนุน สงสริม฿หຌ กำร
ปฏิบัติงำนป็นเปอยำงสะดวกรวดรใว มีประยชน์ละมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง จຌำพนักงำนวชสถิติ ระดับปฏิบัติงำน ละ  
2. ด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับช ำนำญงำน ละปฏิบัติงำนดຌำนวชสถิติหรืองำนอืไนทีไ

กีไยวขຌองทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไทียบเดຌเม
ตไ ำกวำนีๅตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด ดยจะตຌองปฏิบัติงำนวชสถิติหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำม
ระยะวลำทีไก ำหนด 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 3 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 3 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 
 
 
 
  



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป    
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนกำรงินละบัญชี 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

 สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโ ทีไปฏิบัติงำนทำงกำรงินละบัญชี ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ 
คอนขຌำงยำกกีไยวกับกำรงิน กำรงบประมำณละกำรบัญชีทัไวเปของสวนรำชกำร ชน กำรตรวจสอบ หลักฐำน
฿บส ำคัญคูจำยงิน ลงบัญชี ท ำรำยงำน กำรบัญชี รวบรวมรำยละอียดขຌอมูลกีไยวกับกำรขอ จัดตัๅงงบประมำณ 
รำยรับ-รำยจำยประจ ำปี ท ำหนังสือชีๅจง ตຌตอบ ดຌำนงบประมำณ พิจำรณำจัดสรร งบประมำณรำยจำย ละ
ปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชือ่ต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   จຌำพนักงำนกำรงินละบัญชี  ระดับปฏิบัติงำน 
   จຌำพนักงำนกำรงินละบัญชี  ระดับช ำนำญงำน 
   จຌำพนักงำนกำรงินละบัญชี  ระดับอำวุส 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนกำรงินละบัญชี 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนกำรงินละบัญชี 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนดຌำนกำรงินละบัญชี ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌ กำรก ำกับ 
นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 จัดท ำละปฏิบัติงำนดຌำนอกสำรทำงกำรงินละบัญชี฿นระดับตຌน พืไอ฿หຌงำน

ป็นเปอยำงถูกตຌอง ตำมระบียบ ขຌอบังคับ หนังสือสัไงกำรละตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด  
1.2 รวบรวมรำยละอียดกำรจัดท ำงบประมำณ พืไอ฿ชຌประกอบ฿นกำรท ำงบประมำณ 

ประจ ำปีของหนวยงำน ละจัดท ำผนกำรบิกจำยงิน พืไอ฿หຌกำรบิกจำยงบประมำณป็นเปตำมผนกำรบิก
จำยงิน 

1.3 ด ำนินกำรรับ-จำยงินตำมหลักฐำนกำรรับจำยงิน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนดຌำนกำร
รับ-จำยงินป็นเปอยำงสะดวก ถูกตຌองละครบถຌวน 

1.4 รวบรวมละจัดกใบขຌอมูล สถิติ อกสำร ฿บส ำคัญ ละรำยงำนทำงกำรงินละ
บัญชีตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌงำยละสะดวก฿นกำรคຌนหำ ละป็นหลักฐำนส ำคัญ฿นกำรอຌำงอิงกำรด ำนินกำร
ตำงโ ทำงกำรงินละบัญชี 

1.5 ตรวจสอบละดูควำมถูกตຌองของอกสำรส ำคัญทำงกำรงิน  พืไอ฿หຌกิดควำม
ถูกตຌอง฿น กำรปฏิบัติงำน 

1.6 รำงหนังสือตຌตอบตำงโ ทีไกีไยวกับกำรงิน กำรบัญชี ละกำรงบประมำณ พืไอ฿หຌ
กิดควำมถูกตຌองละตรงตำมมำตรฐำน ละระบียบทีไก ำหนดเวຌ 

1.7 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนกำรงินละบัญชี พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการบริการ 
2.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ชีๅจงกีไยวกับงำนกำรงินละบัญชี กจຌำหนຌำทีไระดับ 

รองลงมำ หนวยงำนรำชกำร อกชน ละประชำชนทัไวเป พืไอถำยทอดควำมรูຌ ควำมช ำนำญกผูຌทีไสน฿จ  
2.2 ประสำนงำน฿นระดับกลุม กับหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป 

พืไอ ขอควำมชวยหลือละควำมรวมมือ฿นงำนกำรงินละบัญชี ละลกปลีไยนควำมรูຌควำมชีไยวชำญทีไ ป็น
ประยชน์ตอกำรท ำงำนของหนวยงำน 
 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ิปวช.ี หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นสำขำวิชำหรือทำง
บัญชี พำณิชยกำร ลขำนุกำร บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรทัไวเป ิฉพำะทำงบริหำรธุรกิจ ละกำรจัดกำรทัไวเป 
ตຌองมีกำรศึกษำวิชำบัญชีมำเมนຌอยกวำ 6 หนวยกิตี หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพทคนิคหรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
บัญชี  พำณิชยกำร  ลขำนุกำร กำรบริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรทัไวเป ส ำหรับทำงกำรบริหำรธุรกิจ  กำรจัดกำร
ทัไวเป  จะตຌองมีกำรศึกษำวิชำบัญชีเมนຌอยกวำ 9 หนวยกิต หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.
อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูงหรือทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ฿นสำขำวิชำหรือทำงบัญชี 
พณิชยกำร ลขำนุกำร  กำรบริหำรธุรกิจ  กำรจัดกำรทัไวเป ส ำหรับทำงกำรบริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรทัไวเป 
จะตຌองมีกำรศึกษำวิชำบัญชี เมนຌอยกวำ 15 หนวยกิต หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดบั 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 

 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนกำรงินละบัญชี 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนกำรงินละบัญชี 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลกั 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนกำรงินละบัญชี ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละ ปฏิบัติงำน
อืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ  

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ  
ปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนกำรงินละบัญชี ปฏิบัติงำนทีไ
ตຌองตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ปฏิบัติงำนตรวจสอบละควบคุมอกสำรทำงกำรงินละบัญชีทีไตຌอง฿ชຌควำม

ช ำนำญ พืไอชวย฿หຌ ระบบงำนป็นเปอยำงสะดวกละถูกตຌอง  
1.2 ปฏิบัติ งำน  วำงผน  ประมินผลงำน  ดຌำนกำรงินละบัญชี  พืไอ฿หຌงำนมี

ประสิทธิภำพ ตรงตำมวัตถุประสงค์ 
1.3 จัดท ำอกสำร ละรำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนบัญชี กำรงิน ละงบประมำณ

ของหนวยงำน ชน รำยงำนทำงบัญชี รำยงำนงบกำรงิน รำยงำนกำรบิกจำย ละรำยงำนสรุปกีไยวกับกำรตัๅง
งบประมำณรำยจำยของตละหนวยงำน ป็นตຌน พืไอ฿หຌเดຌอกสำร ละรำยงำนทีไมีควำมถูกตຌอง ละครบถຌวน
฿นกำรน ำสนอตอผูຌบังคับบัญชำ฿หຌพิจำรณำตอเป 

1.4 จัดท ำทะบียนคุมตำงโ ชน ทะบียนคุมกำร฿ชຌจำยงินทัไวเป ทะบียนคุมกำร฿ชຌ
จำยงินนอกงบประมำณ ป็นตຌน พืไอ฿หຌกิดควำมถูกตຌอง฿นกำรปฏิบัติงำน ละสอดคลຌองตำมกฎระบียบทีไ
ก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.5 พิจำรณำตัๅงงบประมำณหมวดทีไเมมีปัญหำ ชน คำชำบຌำน คำลวงวลำ คำ฿ชຌสอย   
คำวัสดุ ป็นตຌน พืไอ฿หຌกำรตัๅงงบประมำณป็นเปอยำงถูกตຌองตำมระบียบทีไก ำหนดเวຌ ละลຌวสรใจตำมวลำ 

1.6 ควบคุม ละดูลกำรด ำนินกำรรับ-จำยงิน ตำมหลักฐำนกำรรับจำยงิน พืไอ฿หຌ
กำรด ำนินงำนดຌำนกำรรับ-จำยงิน ป็นเปอยำงสะดวก ถูกตຌอง ละครบถຌวน 

1.7 ควบคุม ละดูลกำรจัดกใบขຌอมูล สถิติ อกสำร ฿บส ำคัญ ละรำยงำนทำงกำร
งินละบัญชีตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌงำยละสะดวก฿นกำรคຌนหำ ละป็นหลักฐำนส ำคัญ฿นกำรอຌำงอิงกำร
ด ำนินกำรตำงโ ทำงกำรงินละบัญชี 
 
 
 



 
1.8 ศึกษำ วิครำะห์ ละสนอควำมคิดหใน กีไยวกับระบียบปฏิบัติดຌำนกำรงิน พืไอ

฿ชຌ ป็นฐำนขຌอมูล฿นกำรปรับปรุงวิธีกำรปฏิบัติงำน  
1.9 ถำยทอดควำมรูຌดຌำนกำรงินละบัญชี กจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ ชน ฿หຌ

ค ำปรึกษำ นะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำน วำงครงกำรก ำหนดหลักสูตรละฝຄกอบรม จัดท ำคูมือประจ ำส ำหรับกำร
ฝຄกอบรม ละวิธี฿ชຌอุปกรณ์ครืไองมือทีไถูกตຌอง ป็นตຌน พืไอถำยทอดควำมรูຌทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน
ตำม มำตรฐำนละขຌอก ำหนด 2 

2. ดຌานการก ากับดูล 
2.1 ควบคุม ก ำกับดูล ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนดຌำนกำรงินละบัญชี พืไอ฿หຌกำร 

ด ำนินงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด  
2.2 วำงผน ประมินผล ละกຌเขปัญหำขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนกำรงินละ

บัญชี ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนป็นเปอยำงตอนืไอง มีประสิทธิภำพละ
ประสิทธิผล  

3. ดຌานการการบริการ                 
3.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ชีๅจงกีไยวกับงำนกำรงินละบัญชี ทีไมีควำมซับซຌอนก 

จຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ หนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอถำยทอดควำมรูຌ ควำม ช ำนำญ 
กผูຌทีไสน฿จ  

3.2 ประสำนงำน฿นระดับกองหรือหนวยงำนทีไสูงกวำ กับหนวยงำนรำชกำร อกชน 
หรือ ประชำชนทัไวเป พืไอขอควำมชวยหลือละควำมรวมมือ฿นงำนกำรงินละบัญชี ละลกปลีไยนควำมรูຌ 
ควำมชีไยวชำญทีไป็นประยชน์ตอกำรท ำงำนของหนวยงำน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนกำรงินละบัญชี ระดับปฏิบัติงำน ละ  
2. ด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงำนละปฏิบัติงำนกำรงินละบัญชี หรืองำน

อืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี ก ำหนดวลำ 6 ปี ฿หຌลดป็น 5 ปี
ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนกำรงินละบัญชี ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น   
4 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง  จຌำพนักงำนกำรงินละบัญชี ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 3 หรือ
ด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนกำรงินละ
บัญชี หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย  
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ   

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ 3 
1.6 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 3 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนกำรงินละบัญชี 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนกำรงินละบัญชี 
 

ระดับต าหนง    ระดบัอำวุส 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนกำรงินละบัญชีคอนขຌำงสูง มีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีไหลำกหลำย  

 ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย  

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ควบคุมอกสำรทำงกำรงินละบัญชีทีไตຌอง฿ชຌควำมช ำนำญ พืไอชวย฿หຌระบบงำน 

ป็นเปอยำงสะดวกละถูกตຌอง  
1.2 วำงผน ประมินผลงำน ดຌำนกำรงินละบัญชี พืไอ฿หຌงำนมีประสิทธิภำพตรง

ตำมวัตถุประสงค ์ 
1.3 ควบคุม ติดตำม ละดูลกำรจัดท ำอกสำร ละรำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำน

บัญชี กำรงิน ละงบประมำณของหนวยงำน ชน รำยงำนทำงบัญชี รำยงำนงบกำรงิน รำยงำนกำรบิกจำย 
ละรำยงำนสรุปกีไยวกับกำรตัๅงงบประมำณรำยจำยของตละหนวยงำน ป็นตຌน พืไอ฿หຌเดຌอกสำร ละ
รำยงำนทีไมีควำมถูกตຌอง ละครบถຌวน฿นกำรน ำสนอตอผูຌบังคับบัญชำ฿หຌพิจำรณำตอเป  

1.4 ควบคุม ติดตำม ละดูลกำรจัดท ำทะบียนคุมตำงโ ชน ทะบียนคุมกำร฿ชຌ
จำยงินทัไวเป ทะบียนคุมกำร฿ชຌจำยงินนอกงบประมำณ ป็นตຌน พืไอ฿หຌกิดควำมถูกตຌอง฿นกำรปฏิบัติงำน 
ละสอดคลຌองตำมกฎระบียบทีไก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.5 ควบคุม ติดตำม ละดูลกำรควบคุม ละกำรด ำนินกำรรับ -จำยงินตำม
หลักฐำนกำรรับจำยงิน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนดຌำนกำรรับ-จำยงินป็นเปอยำงสะดวก ถูกตຌอง ละครบถຌวน 

1.6 ควบคุม ติดตำม ละดูลกำรจัดกใบขຌอมูล สถิติ อกสำร ฿บส ำคัญ ละรำยงำน
ทำงกำรงินละบัญชีตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌงำยละสะดวก฿นกำรคຌนหำ ละป็นหลักฐำนส ำคัญ฿นกำร
อຌำงอิงกำรด ำนินกำรตำงโ ทำงกำรงินละบัญชี 

1.7 สนอควำมคิดหใน กีไยวกับระบียบปฏิบัติดຌำนกำรงิน พืไอ฿ชຌป็นฐำนขຌอมูล฿น
กำร ปรับปรุงวิธีกำรปฏิบัติงำน 

1.8 ถำยทอดควำมรูຌดຌ ำนกำรงินละบัญชี  ก จຌำหนຌำทีไ ระดับรองลงมำ ชน              
฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำน วำงครงกำรก ำหนดหลักสูตรละฝຄกอบรม จัดท ำคูมือประจ ำส ำหรับกำร
ฝຄกอบรม ละวิธี฿ชຌอุปกรณ์ครืไองมือทีไถูกตຌอง ป็นตຌน พืไอถำยทอดควำมรูຌทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน
ตำมมำตรฐำนละขຌอก ำหนด 
 



 

2. ดຌานการก ากับดูล   
2.1 ควบคุม ก ำกับดูล ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนดຌำนกำรงินละบัญชี พืไอ฿หຌกำร 

ด ำนินงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด  
2.2 วำงผน ประมินผล ละกຌเขปัญหำขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนกำรงินละ

บัญชี ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนป็นเปอยำงตอนืไอง มีประสิทธิภำพละ 
ประสิทธิผล  

3. ดຌานการบริการ 
3.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ชีๅจงกีไยวกับงำนกำรงินละบัญชี ทีไมีควำมซับซຌอน 

กจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ หนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอถำยทอดควำมรูຌ ควำมช ำนำญ 
กผูຌทีไสน฿จ 

3.2 ประสำนงำน฿นระดับกองหรือหนวยงำนทีไสูงกวำ กับหนวยงำนรำชกำร อกชน 
หรือ ประชำชนทัไวเป พืไอขอควำมชวยหลือละควำมรวมมือ฿นงำนกำรงินละบัญชี ละลกปลีไยนควำมรูຌ 
ควำมชีไยวชำญทีไป็นประยชน์ตอกำรท ำงำนของหนวยงำน ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนกำรงินละบัญชี ระดับปฏิบัติงำน ละ 
2. ด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับช ำนำญงำน ละปฏิบัติงำนกำรงินละบัญชี หรือ

งำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ป ีหรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ 
ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนกำรงินละบัญชี หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌอง
ตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2  
1.5 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ 3 
1.6 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 

 
 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

  
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป    
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนกำรคลัง 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

 สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโ ทีไปฏิบัติงำนทำงกำรคลังของผนดิน ซึไงมีลักษณะงำน 
กีไยวกับกำรรับกำรจำยงินคงคลังของประทศ กำรตรวจสอบอกสำร หลักฐำนกีไยวกับกำรงินกำรคลัง ของ
ประทศ ชีๅจงทักทຌวงละนะน ำ฿นกำร฿ชຌจำยงิน กำรตรวจละรับรองกำรปฏิบัติกำรตำงโ กีไยวกับ กำรคลัง
ของผนดิน กำรรวบรวมขຌอมูลละกำรพิจำรณำกีไยวกับกำรด ำนินกำรตำมระบียบกำรคลัง  ตำงโ ของสวน
รำชกำรละรัฐวิสำหกิจ กำรจัดกใบรักษำทรัพย์สมบัติอันมีคำของผนดิน ละปฏิบัติ หนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   จຌำพนักงำนกำรคลัง   ระดับปฏิบัติงำน 
   จຌำพนักงำนกำรคลัง   ระดับช ำนำญงำน 
   จຌำพนักงำนกำรคลัง   ระดับอำวุส 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนกำรคลัง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนกำรคลัง 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนดຌำนกำรคลัง ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ 
ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงำนดຌำนกำรตอบรับกีไยวกับรับ-บิกจำยงินตำงโ ตรวจรำยละอียด ควำม

ถูกตຌอง ละควำมครบถຌวนของอกสำร หลักฐำน ละ฿บส ำคัญทำงกำรคลังตำงโ พืไอ฿หຌงำนด ำนินเปอยำง 
รำบรืไนมีควำมถูกตຌองรียบรຌอย 

1.2 ชวยตรวจรับ ยกประภท ละจัดกใบฎีกำ ละอกสำรประกอบฎีกำตำงโ  ดย
รวบรวมละจัดท ำขຌอมูลตำงโ พืไอสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำน 

1.3 ปฏิบัติงำนดຌำนธุรกำรของสวน รับ–สง หนังสือ พืไอ฿หຌงำยละสะดวก฿นกำรคຌนหำ 
ละจัดกใบอกสำรอยำงมีระบบ 

1.4 จัดท ำกระดำษท ำกำรกระทบยอดรำยจำยตำงโ งินสะสม งบประมำณคงหลือ 
งบทดลอง กำรอนงบประมำณ จัดท ำสถิติ ประมวลผล ละตรวจสอบขຌอมูล พืไอ฿หຌป็นเปดຌวยควำมถูกตຌอง 

1.5 ชวยตรวจสอบควำมถูกตຌองของบัญชีถือจำยงินดือน คำจຌำง ละอกสำร
หลักฐำนตำงโ ฿นกำรขอรับบ ำหนใจบ ำนำญ งินทดทน งินท ำขวัญ งินชวยหลือ ละงินประภทอืไนโ 
พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำงถูกตຌองตำมกฎระบียบทีไก ำหนดเวຌ 

1.6 ชวยตรวจรำยละอียด ควำมถูกตຌอง ละควำมครบถຌวนของอกสำร หลักฐำน 
ละ฿บส ำคัญทำงกำรคลังตำงโ ชน ฎีกำ อกสำรประกอบฎีกำ ฿บน ำสงงิน ฿บรับรองภำษีหัก ณ ทีไจำย 
อกสำรกำรขอกันงิน ละอกสำรกำรคลังอืไนโ  ป็นตຌน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำงถูกตຌองตำม
กฎระบียบทีไก ำหนดเวຌ 

1.7 ตรวจสอบอกสำรประกอบกำรสัไงจำย  บีๅยหวัด บ ำหนใจบ ำนำญ  คำจຌำง ละ
งินดือน฿น ลักษณะดียวกัน พืไอ฿หຌป็นเปดยถูกตຌองตำมกฎหมำย ระบียบ หลักกณฑ ์ค ำสัไง หนังสือสัไงกำร 

1.8 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนกำรคลัง พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการบริการ 
2.1 ฿หຌค ำนะน ำกีไยวกับระบียบละวิธีกำรปฏิบัติงำนทีไอยู฿นควำมรับผิดชอบก

ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอควำมขຌำ฿จอันดี฿นกำรปฏิบัติงำน ละ฿หຌกำรด ำนินงำนส ำรใจลุลวง 
2.2 ผยพรประชำสัมพันธ์ขຌอมูลขำวสำร฿นกำรปฏิบัติงำน฿หຌกผูຌทีไสน฿จ พืไอ฿หຌกิด

ควำมรูຌควำมขຌำ฿จละปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌอง 
2.3 ประสำนงำนกับหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไออ ำนวยควำมสะดวก฿นกำร 

ปฏิบัติงำนละกอ฿หຌกิดควำมขຌำ฿จอันดีระหวำงหนวยงำน  
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำงบัญชี  
พำณิชยกำร  ลขำนุกำร กำรตลำด  กำรขำย  กำรงิน  กำรธนำคำร ศรษฐศำสตร์  กำรจัดกำร  กำร
บริหำรธุรกิจ  คอมพิวตอร์ธุรกิจ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  

2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพทคนิคหรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
บัญชี  พำณิชยกำร  ลขำนุกำร กำรตลำด  กำรขำย  กำรงิน  กำรธนำคำร  ศรษฐศำสตร์  ธุรกิจกำรงิน         
กำรจัดกำร   กำรบริหำรธุรกิจ  คอมพิวตอร์ธุรกิจ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูงหรือทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ฿นสำขำวิชำหรือทำงบัญชี  
พำณิชยกำร  ลขำนุกำร กำรตลำด กำรขำย กำรงิน กำรธนำคำร ศรษฐศำสตร์  ธุรกิจกำรงิน  กำรจัดกำร 
กำรบริหำรธุรกิจ  คอมพิวตอร์ธุรกิจ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 

 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนกำรคลัง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนกำรคลัง 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนกำรคลัง  
 ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับ
มอบหมำย หรือปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ
ปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนกำรคลัง ปฏิบัติงำนทีไตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ตรวจรำยละอียด ควำมถูกตຌอง ละควำมครบถຌวนของอกสำร หลักฐำน ละ

฿บส ำคัญทำงกำรคลังตำงโ ชน ฎีกำ อกสำรประกอบฎีกำ ฿บน ำสงงิน ฿บรับรองภำษีหัก ณ ทีไจำย  อกสำร
กำรขอกันงิน ละอกสำรกำรคลังอืไนโ ป็นตຌน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำงถูกตຌองตำมกฎระบียบทีไ
ก ำหนดเวຌ 

1.2 ตรวจสอบควำมถูกตຌองของบัญชีถือจำยงินดือน คำจຌำง ละอกสำรหลักฐำนตำงโ 
฿นกำรขอรับบ ำหนใจบ ำนำญ งินทดทน  งินท ำขวัญ งินชวยหลือ ละงินประภทอืไนโ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำน
ป็นเปอยำงถูกตຌองตำมกฎระบียบทีไก ำหนดเวຌ 

1.3 จัดท ำกระดำษท ำกำรกระทบยอดรำยจำยตำงโ งินสะสม งบประมำณคงหลือ 
งบทดลอง กำรอนงบประมำณ พืไอสรุปยอดงบประมำณรำยจำยประจ ำดือนน ำสนอตอผูຌบังคับบัญชำ ดย
จัดท ำบัญชีควบคุมยอดกำรรับ-จำย กำรจัดท ำฎีกำบิกงิน รำยงำนกำรงิน ละรำยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำน
กำรคลังละอ ำนวยควำมสะดวก฿นกำรปฏิบัติงำนขัๅนตอเป 

1.4 วิครำะห์ ตรวจสอบละพิจำรณำสัไงจำยบีๅยหวัด บ ำหนใจ บ ำนำญ บ ำหนใจ
ด ำรงชีพ ละงินอืไน฿นลักษณะดียวกันของขຌำรำชกำรสวนทຌองถิไน ลูกจຌำงละพนักงำนจຌำงขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌป็นเปดยถูกตຌองตำมกฎหมำย ระบียบ หลักกณฑ์ ขຌอบังคับ ค ำสัไง หนังสือสัไงกำร 

1.5 ตรวจสอบกำรปลีไยนปลงขຌอมูลของขຌำรำชกำรสวนทຌองถิไน ลูกจຌำงประจ ำ ละ
พนักงำนจຌำง ฿นระบบฐำนขຌอมูลบุคลำกร พืไอ฿หຌป็นเปดยถูกตຌองตำมกฎหมำยระบียบ หลักกณฑ์ ขຌอบังคับ 
ค ำสัไง หรือหนังสือสัไงกำร 

1.6 ตรวจสอบกำรบิกจำยละกำรอนงินดือน  คำจຌำง คำตอบทนพนักงำนจຌำง 
บีๅยหวัด บ ำหนใจบ ำนำญ ละงินอืไน฿นลักษณะดียวกัน ขຌำบัญชีงินฝำกของผูຌมีสิทธิดยตรง พืไอ฿หຌป็นเป
ดยถูกตຌองตำมกฎหมำย ระบียบ หลักกณฑ์ ขຌอบังคับ ค ำสัไง หรือหนังสือสัไงกำร 

1.7 จัดท ำรำยงำนขຌอมูลตำง โ พืไอสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนละองคก์ร
ปกครองสวนทຌองถิไน 

1.8 กຌปัญหำ ขຌอขัดขຌองทีไกิดขึๅนภำย฿ตຌหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ  พืไอ฿หຌกิดควำม
รียบรຌอยละถูกตຌอง฿นกำรปฏิบัติงำน 
 



 

1.9 จัดท ำผนงำน/ครงกำร ละก ำหนดงบประมำณ฿นกำรด ำนินกำร 
ตลอดจนติดตำมควำมกຌำวหนຌำของงำน ละรำยงำนผลกำรด ำนินงำน พืไอ฿หຌกิดประสิทธิผล
฿นทำงปฏิบัติ 

1.10 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบ
ตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนกำรคลัง พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด 

2. ดຌานการก ากับดูล 
2.1 ก ำกับดูลตรวจสอบอกสำรตำงโ  พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนด ำนินเปอยำงมี

ประสิทธิภำพ 
2.2 ควบคุมกำรน ำสงงิน  พืไอ฿หຌกำรจัดสงป็นเปอยำงรียบรຌอย 
2.3 ควบคุมกำรรับ-จำย กำรกใบรักษำงินตรำ ละทรัพย์สิน ละกำรปຂด-ปຂด  หຌอง

มัไนคง พืไอ฿หຌกิดปัญหำหรือขຌอผิดพลำดนຌอยทีไสุด 
2.4 วำงผน ควบคุมดูลมอบหมำยงำนกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติหนຌำทีไ 

ส ำรใจลุลวงเปดຌวยดีตำมทีไ วำงป้ำหมำยเวຌ   
2.5 ก ำกับดูล ตรวจสอบกำรสัไงจำยบีๅยหวัด บ ำหนใจบ ำนำญ ละงินอืไน฿นลักษณะ

ดียวกัน พืไอ฿หຌป็นเปดยถูกตຌองตำมกฎหมำย ระบียบ หลักกณฑ์ ขຌอบังคับ ค ำสัไง หรือหนังสือสัไงกำร 
2.6 ก ำกับดูลกำรตรวจสอบขຌอมูลกำรปลีไยนปลงขຌอมูลของขຌำรำชกำรสวนทຌองถิไน 

ลูกจຌำงประจ ำละพนักงำนจຌำง฿นระบบฐำนขຌอมูลบุคลำกร พืไอ฿หຌป็นเปดยถูกตຌองตำมกฎหมำย ระบียบ 
หลักกณฑ์ ขຌอบังคับ ค ำสัไง หรือหนังสือสัไงกำร 

2.7 ก ำกับดูลควำมถูกตຌอง ควำมครอบถຌวนของขຌอมูลละอกสำรตำงโ ทีกีไยวขຌองกับ
กำรด ำนินงำนดຌำนกำรบิกจำย ละอนงินดือน คำจຌำง คำตอบทนพนักงำนจຌำง  บีๅยหวัด บ ำหนใจ 
บ ำนำญ ละงินอืไน฿นลักษณะดียวกัน ขຌำบัญชีงินฝำกของผูຌมีสิทธิดยตรง พืไอ฿หຌป็นเปดຌวยควำมถูกตຌอง 

2.8 ควบคุมกำรน ำสงงิน พืไอ฿หຌกำรจัดสงป็นเปอยำงรียบรຌอย 
2.9 ก ำกับดูลควำมถูกตຌอง ครบถຌวนของขຌอมูล ละอกสำรตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับกำร

ด ำนินงำนดຌำนสวัสดิกำรรักษำพยำบำลขຌำรำชกำรสวนทຌองถิไน พืไอ฿ชຌสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนดຌำนกำรจัดท ำ
หลักกณฑ์ มำตรกำร ละพัฒนำมำตรฐำนสวัสดิกำรละสิทธิประยชน์ตำงโ  ของขຌำรำชกำรสวนทຌองถิไน 
ตลอดจนพืไอ฿ชຌ฿นกำรจัดท ำฐำนขຌอมูล฿นกำรบิกจำยสวัสดิกำร สิทธิประยชน์รำยบุคคล 

3. ดຌานการการบริการ                 
3.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ตอบขຌอหำรือ กຌเขปัญหำตำงโ  ตลอดจนผยพร

ประชำสัมพันธ์ขຌอมูลขำวสำรกีไยวกับกำรปฏิบัติงำนกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ ผูຌรวมงำน ประชำชน หรือ
หนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดควำมรูຌควำมขຌำ฿จละปฏิบัติ฿หຌป็น ดຌวยมำตรฐำนดียวกัน 

3.2 ประสำนงำนกับหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองพืไออ ำนวยควำมสะดวก฿นกำร
ปฏิบัติงำนละสรຌำงควำมรวมมืออันดีระหวำงหนวยงำน  
 

 

 

 



 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
ํ. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง จຌำพนักงำนกำรคลัง ระดับปฏิบัติงำน ละ 
๎. ด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงำน ละจะตຌองปฏิบัติงำนกำรคลังหรืองำนอืไน

ทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี ก ำหนดวลำ 6 ปี฿หຌลดป็น 5 ปี
ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนกำรคลัง ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 2  ละ฿หຌลดป็น 4 ป ี
ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนกำรคลัง ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนง
อยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรคลังหรืองำนอืไนทีไ
กีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ 3 
1.6 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

  
 
 
 
 



 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนกำรคลัง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนกำรคลัง 
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   
 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน ของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนกำรคลังคอนขຌำงสูง มีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีหลำกหลำย  
 ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย    
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ควบคุม ติดตำม ละดูลกำรด ำนินกำรตรวจรับ กำรยกประภท ละกำร

จัดกใบฎีกำ ละอกสำรประกอบฎีกำตำงโ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนดຌำนกำรคลังป็ นเปอยำงถูกตຌอง ละมี
ประสิทธิภำพ 

1.2 ควบคุม ติดตำม ละดูลกำรจัดท ำกระดำษท ำกำรกระทบยอดรำยจำยตำงโ  
งินสะสม งบประมำณคงหลือ งบทดลอง กำรอนงบประมำณ  พืไอสรุปยอดงบประมำณรำยจำยประจ ำดือน
เดຌอยำงถูกตຌอง฿นกำรน ำสนอตอผูຌบังคับบัญชำ 

1.3 ควบคุม ติดตำม ละดูลกำรตรวจรำยละอียด ควำมถูกตຌอง ละควำมครบถຌวน
ของอกสำร หลักฐำน ละ฿บส ำคัญทำงกำรคลังตำงโ ชน ฎีกำ อกสำรประกอบฎีกำ  ฿บน ำสงงิน ฿บรับรอง
ภำษีหัก ณ ทีไจำย อกสำรกำรขอกันงิน ละอกสำรกำรคลังอืไนโ ป็นตຌน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำง
ถูกตຌองตำมกฎระบียบทีไก ำหนดเวຌ 

1.4 ควบคุม ติดตำม ละดูลกำรตรวจสอบควำมถูกตຌองของบัญชีถือจำยงินดือน 
คำจຌำง ละอกสำรหลักฐำนตำงโ ฿นกำรขอรับบ ำหนใจบ ำนำญ งินทดทน  งินท ำขวัญ งินชวยหลือ ละงิน
ประภทอืไนโ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำงถูกตຌองตำมกฎระบียบทีไก ำหนดเวຌ 

1.5 ตรวจสอบกำรจัดท ำรำยงำนขຌอมูลตำงโ ฿หຌมีควำมถูกตຌองละสำมำรถน ำเป฿ชຌหรือ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน฿นระดับหนวยงำน  

1.6 ตรวจสอบกำรจัดท ำผนงำน/ครงกำร ละก ำหนดงบประมำณ฿นกำรด ำนินกำร 
ตลอดจนควบคุมติดตำมควำมกຌำวหนຌำของงำน ละตรวจสอบผลกำรด ำนินงำน พืไอ฿หຌกิดประสิทธิผล฿นทำงปฏิบัติ 

1.7 กຌปัญหำ ท ำกำรตัดสิน฿จภำย฿ตຌหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนกิด
ควำมรียบรຌอย ถูกตຌองละป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.8 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนกำรคลัง พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.9 ตอบขຌอหำรือ ชีๅจง฿นภำรกิจทีไอยู฿นควำมรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกิดควำมขຌำ฿จทีไ
ชัดจน ถูกตຌอง 
 



 

2. ดຌานการก ากับดูล   
2.1 ก ำกับดูล ตรวจสอบกำรสัไงจำยบีๅยหวัด บ ำหนใจบ ำนำญ ละงินอืไน฿นลักษณะ

ดียวกัน พืไอ฿หຌป็นเปดยถูกตຌองตำมกฎหมำย ระบียบ หลักกณฑ์ ขຌอบังคับ ค ำสัไง หรือหนังสือสัไงกำร 
2.2 ก ำกับดูล ติดตำมกำรบิกจำยละกำรอนงินดือน  คำจຌำง คำตอบทน

พนักงำนจຌำง บีๅยหวัด บ ำหนใจบ ำนำญ ละงินอืไน฿นลักษณะดียวกัน ขຌำบัญชีงินฝำกของผูຌมีสิทธิดยตรง
พืไอ฿หຌป็นเปดยถูกตຌองตำมกฎหมำย ระบียบ หลักกณฑ์ ขຌอบังคับ ค ำสัไง หรือหนังสือสัไงกำร 

2.3 ก ำกับดูลกำรปลีไยนปลงขຌอมูลของขຌำรำชกำรสวนทຌองถิไน ลูกจຌำงประจ ำ ละ
พนักงำนจຌำง฿นระบบฐำนขຌอมูลบุคลำกร พืไอ฿หຌขຌอมูลถูกตຌองละป็นปัจจุบัน 

2.4 ก ำกับดูล ติดตำมกำรรวบรวมขຌอมูลทำงศรษฐกิจ พืไอ฿หຌมีขຌอมูลทีไถูกตຌอง 
ครบถຌวน ส ำหรับกำรประมวลผลพืไอจัดท ำฐำนขຌอมูลภำวะศรษฐกิจ ภำวกำรณ์คลัง มีควำมครบถຌวนสมบูรณ์ 

2.5 ควบคุมกำรน ำสงหรียญกษำปณ์ พืไอ฿หຌกำรจัดสงป็นเปอยำงรียบรຌอย 
2.6 ก ำกับดูล ติดตำมกำรรวบรวม/จัดท ำขຌอมูลละอกสำรตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับกำร

ด ำนินงำนดຌำนสวัสดิกำรรักษำพยำบำลขຌำรำชกำรสวนทຌองถิไน พืไอ฿ชຌสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนดຌำนกำรจัดท ำ
หลักกณฑ์ มำตรกำร ละพัฒนำมำตรฐำนสวัสดิกำรละสิทธิประยชน์ตำงโ  ของขຌำรำชกำรสวนทຌองถิไน  
ตลอดจนพืไอ฿ชຌ฿นกำรจัดท ำฐำนขຌอมูล฿นกำรบิกจำยสวัสดิกำร สิทธิประยชน์รำยบุคคล  

๏. ดຌานการบริการ 
3.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ตอบขຌอหำรือ ตลอดจนผยพรประชำสัมพันธ์ขຌอมูล

ขำวสำรดຌำนกำรคลังกบุคลำกร ประชำชน ละหนวยงำนของรัฐละอกชนทีไกีไยวขຌอง  พืไอ฿หຌกิดควำมรูຌ
ควำมขຌำ฿จละปฏิบัติ฿หຌป็น ดຌวยมำตรฐำนดียวกัน 

3.2 ประสำนงำนกับหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองพืไออ ำนวยควำมสะดวก฿นกำร
ปฏิบัติงำนละสรຌำงควำมรวมมืออันดีระหวำงหนวยงำน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนกำรคลัง ระดับปฏิบัติงำน ละ 
2. ด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับช ำนำญงำน ละจะตຌองปฏิบัติงำนกำรคลัง หรืองำน

อืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท.หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ป ีหรือหรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ 
ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรคลังหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำม
ระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ 3 
1.6 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 3 

 



2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป    

 
สายงาน     ปฏิบัติงำนพัสดุ 
 
ลักษณะงานดยทั่วไป 

 สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโ ทีไปฏิบัติงำนทำงกำรพัสดุทัไวเปของสวนรำชกำร ซึไงมีลักษณะ 
งำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรจัดหำ จัดซืๅอ กำรบิกจำย กำรกใบรักษำ กำรซอมซมละบ ำรุงรักษำ กำรท ำบัญชี 
ทะบียนพัสดุ กำรกใบรักษำ฿บส ำคัญ หลักฐำนละอกสำรกีไยวกับพัสดุ กำรทงจ ำหนำยพัสดุทีไช ำรุด กำรท ำ
สัญญำ กำรตออำยุสัญญำละกำรปลีไยนปลงสัญญำซืๅอ หรือสัญญำจຌำง ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   จຌำพนักงำนพัสดุ   ระดับปฏิบัติงำน 
   จຌำพนักงำนพัสดุ   ระดับช ำนำญงำน 
   จຌำพนักงำนพัสดุ   ระดับอำวุส 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนพัสดุ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนพัสดุ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ  
ปฏิบัติงำนพัสดุ ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ 
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงำนขัๅนตຌนกีไยวกับงำนพัสดุ฿นกำรจัดหำ จัดซืๅอ วำจຌำง กำรกใบรักษำ น ำสง 

กำรซอมซม ละบ ำรุงรักษำพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ครืไองมือครืไอง฿ชຌตำงโ  พืไอ฿หຌอยู฿นสภำพดีพรຌอมตอกำร
฿ชຌงำน  

1.2 ท ำทะบียนกำรบิกจำยพัสดุ กำรกใบรักษำ฿บส ำคัญหลักฐำนละอกสำรกีไยวกับ 
พัสดุ พืไอรวบรวมเวຌป็นขຌอมูล฿นกำรด ำนินงำน 

1.3 รำงละตรวจสัญญำซืๅอ สัญญำจຌำง หนังสือตຌตอบ บันทึกยอรืไองกีไยวกับงำน พัสดุ 
พืไอป็นหลักฐำน฿นกำรด ำนินงำน 

1.4 รำยงำน สรุปควำมหในกีไยวกับงำนพัสดุ  พืไอจัดท ำรำยงำน ละน ำสนอ 
ผูຌบังคับบัญชำ฿นหนวยงำน 

1.5 ศึกษำละสนอควำมหในกีไยวกับระบียบงำนพัสดุ พืไอรวมพัฒนำ฿หຌระบียบ
กำร ปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพละรวดรใวยิไงขึๅน 

1.6 ชีๅจงรำยละอียดขຌอทใจจริงกีไยวกับงำนพัสดุ฿หຌกำรปฏิบัติงำนมีควำมปรง฿ส 
ตรวจสอบเดຌ 

1.7 จัดท ำผนกำรจัดซืๅอจัดจຌำงประจ ำดือน ประจ ำเตรมำส หรือประจ ำปี
งบประมำณ ฿หຌสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของหนวยงำน พรຌอมทัๅงรำยงำนผลกำรด ำนิน฿หຌผูຌบังคับบัญชำ
ทรำบหลังกำรด ำนินลຌวสรใจ 

1.8 ศึกษำละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนพัสดุ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการบริการ 
2.1 ฿หຌค ำนะน ำกีไยวกับระบียบละวิธีกำรปฏิบัติงำนทีไอยู฿นควำมรับผิดชอบก

ผูຌรวมงำน หรือหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอควำมขຌำ฿จอันดี฿นกำรปฏิบัติงำน ละ฿หຌกำรด ำนินงำนส ำรใจลุลวง  
2.2 ประสำนงำนกับบุคคลภำย฿นหนวยงำนดียวกัน ตำงหนวยงำน หรือประชำชน 

ทัไวเป พืไอ฿หຌบริกำร หรือขอควำมชวยหลือ฿นดຌำนทีไตนรับผิดชอบ 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำงบัญชี 
ลขำนุกำร ทคนิคกำรตลำด  ศรษฐศำสตร์ กำรธนำคำรละธุรกิจกำรงิน ทคนิควิศวกรรมยธำ  ทคนิคขียนบบ 
วิศวกรรมครืไองกล พำณิชยกำร บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรทัไวเป ชำงยธำ กอสรຌำง ช ำงครืไองกล ชำงเฟฟ้ำ 
หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไน ทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพทคนิคหรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
บัญชี ลขำนุกำร ทคนิคกำรตลำด ศรษฐศำสตร์ กำรธนำคำรละธุรกิจกำรงิน ทคนิควิศวกรรมยธำ ทคนิค
ขียนบบวิศวกรรม ครืไองกล พำณิชยกำร บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรทัไวเป ชำงยธำ กอสรຌำง ชำงครืไองกล  
ชำงเฟฟ้ำ หรื฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไน ทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับ
ต ำหนงนีๅเดຌ  

3. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูงหรือทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ฿นสำขำวิชำหรือทำงบัญชี  
ลขำนุกำร ทคนิคกำรตลำด  ศรษฐศำสตร์ กำรธนำคำรละธุรกิจกำรงิน ทคนิควิศวกรรมยธำ  ทคนิคขียนบบ
วิศวกรรม ครืไองกล พำณิชยกำร บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำรทัไวเป ชำงยธำ กอสรຌำง ชำงครืไ องกล  ชำงเฟฟ้ำ 
หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไน ทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ์    ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 



 
 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนพัสดุ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนพัสดุ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน  ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ  ดยตຌอง 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนพัสดุ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไน ตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย หรือ  

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ  
ปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนพัสดุ ปฏิบัติงำนทีไตຌอง ตัดสิน฿จ
หรือกຌเขปญัหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 จัดหำ จัดซืๅอ วำจຌำง ตรวจรับ กำรบิกจำย กำรกใบรักษำ น ำสง กำรซอมซม 

ละบ ำรุงรักษำพัสดุ ครุภัณฑ ์อุปกรณ์ครืไองมือครืไอง฿ชຌตำงโ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนส ำรใจลุลวง  
1.2 ควบคุมจัดท ำทะบียนกำรบิกจำยพัสดุ ท ำรำยงำนกีไยวกับพัสดุ พืไอรวบรวมเวຌ

ป็นขຌอมูล ฿นกำรด ำนินงำน 
1.3 ตรวจรำงสัญญำซืๅอ สัญญำจຌำง หนังสือตຌตอบ บันทึกยอรืไองกีไยวกับงำนพัสดุ 

ตรวจสอบละกใบรักษำ฿บส ำคัญหลักฐำนละอกสำรกีไยวกับพัสดุ พืไอ฿หຌมีควำมถูกตຌองรียบรຌอยละ฿ชຌ ป็น
หลักฐำนอຌำงอิง฿นอนำคต 

1.4 รำยงำน สรุปควำมหในกีไยวกับงำนพัสดุ รวบรวมขຌอมูลกำรปฏิบัติงำน พืไอจัดท ำ 
รำยงำน ละน ำสนอผูຌบังคับบัญชำ฿นหนวยงำน 

1.5 ตรวจสอบกำรจัดท ำผนกำรจัดซืๅอจัดจຌำงประจ ำปีดือน ประจ ำเตรมำส หรือ
ประจ ำปีงบประมำณ ฿หຌสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของบุคลำกร฿หຌหนวยงำน พรຌอมทัๅงรำยงำนผลกำรด ำนิน
฿หຌผูຌบังคับบัญชำทรำบหลังกำรด ำนินลຌวสรใจ 

1.6 ศึกษำละสนอควำมหในกีไยวกับระบียบงำนพัสดุ พืไอรวมพัฒนำ฿หຌระบียบ
กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพละรวดรใวยิไงขึๅน 

2. ดຌานการก ากับดูล 
2.1 ควบคุม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรท ำงำนป็นเป 

อยำงมีประสิทธิภำพ 
2.2 ฿หຌค ำนะน ำกຌปัญหำขຌอขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำนกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ 

พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงตอนืไองอยำงมีประสิทธิภำพ  
 



 
3. ดຌานการการบริการ                 

3.1 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌองพืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปดຌวยควำม 
สะดวกรวดรใวละมีประสิทธิภำพ  

3.2 บริกำรขຌอมูล ตอบปัญหำหรือชีๅจงรืไองตำงโทีไกีไยวกับงำน฿นควำมรับผิดชอบก 
ผูຌบังคับบัญชำ บุคคล หรือหนวยงำน พืไอสนับสนุนงำนตำงโ฿หຌบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
ํ. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนพัสดุ ระดับปฏิบัติงำน ละ  
๎. ด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงำน ดยจะตຌองปฏิบัติงำนพัสดุหรืองำนอืไนทีไ

กีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี ก ำหนดวลำ 6 ปี ฿หຌลดป็น 5 ป ี 
ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนพัสดุ  ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 2  ละ฿หຌลดป็น 4 ป ี
ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนพัสดุ ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 3  หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไน
ทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนพัสดุหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำ
ทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ 3 
1.6 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย   
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 



 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนพัสดุ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนพัสดุ 
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลกั   
 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน  ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ 
ควำมช ำนำญงำนดຌำนกำรพัสดุคอนขຌำงสูง มีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีไหลำกหลำย  
 ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จ หรือกຌเขปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย    
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ก ำกับดูลกำรจัดหำ จัดซืๅอ วำจຌำง ตรวจรับ กำรบิกจำย กำรกใบรักษำ น ำสง 

กำรซอมซม ละ บ ำรุงรักษำพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ครืไองมือครืไอง฿ชຌตำง โ พืไอ฿หຌมีจ ำนวนพียงพอกับ
ควำมตຌองกำรอยู฿นสภำพดีพรຌอมตอกำร฿ชຌงำน  

1.2 ตรวจสอบงำนทะบียนกำรบิกจำยพัสดุ  กำรยืม-คืนพัสดุ อุปกรณ์ กำรกใบรักษำ
฿บส ำคัญหลักฐำนละอกสำรกีไยวกับพัสดุ  พืไอรวบรวมเวຌป็นขຌอมูล฿นกำรด ำนินงำนอืไน ละงำยตอกำร
สืบคຌน 

1.3 ตรวจรำงสัญญำซืๅอ สัญญำจຌำง หนังสือตຌตอบ บันทึกยอรืไองกีไยวกับงำนพัสดุ 
ตรวจสอบละกใบรักษำ฿บส ำคัญหลักฐำนละอกสำรกีไยวกับพัสดุ พืไอ฿หຌมีควำมถูกตຌองรียบรຌอยละ฿ชຌ ป็น
หลักฐำนอຌำงอิง฿นอนำคต 

1.4 สรุปควำมหในกีไยวกับงำนพัสดุ รวบรวมขຌอมูลกำรปฏิบัติงำน พืไอจัดท ำรำยงำน 
ละน ำสนอผูຌบังคับบัญชำ฿นหนวยงำน 

1.5 ก ำหนดผนกำรจัดซืๅอจัดจຌำงประจ ำปีดือน ประจ ำเตรมำส หรือประจ ำปี
งบประมำณพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของหนวยงำน พรຌอมทัๅงรำยงำนผลกำรด ำนิน฿หຌผูຌบังคับบัญชำ
ทรำบหลังกำรด ำนินลຌวสรใจ 

1.6 ศึกษำละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนพัสดุ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการก ากับดูล   
2.1 ควบคุม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไหรือปกครองผูຌทีไอยู฿ตຌบังคับบัญชำ 

พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนมีประสิทธิภำพ   
2.2 ก ำหนดนยบำย฿นกำรปฏิบัติงำน  พิจำรณำวำงอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไละ

งบประมำณ ของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนส ำรใจลุลวง 
2.3 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำนกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ  ตอบปัญหำ

ละ ชีๅจงรืไองตำง โ กีไยวกับงำน฿นหนຌำทีไ พืไอ฿หຌผูຌปฏิบัติงำนมีทักษะ฿นกำรปฏิบัติงำนพิไมมำกขึๅน 
 
 



 

๏. ดຌานการบริการ 
3.1 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌเดຌรับควำมรวมมือสนับสนุน

กำรปฏิบัติภำรกิจของหนวยงำน  
3.2 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ตอบปัญหำหรือชีๅจงรืไองตำงโ ทีไกีไยวกับงำน฿นควำม 

รับผิดชอบ พืไอ฿หຌกิดควำมขຌำ฿จ ละรวมมือปฏิบัติงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนพัสดุ ระดับปฏิบัติงำน ละ  
2. คยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับช ำนำญงำน ดยจะตຌองปฏิบัติงำนพัสดุ หรืองำน

อืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท.หรือ ก.อบต.ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ป ีหรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนพัสดุหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไ
ก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ 3 
1.6 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดบั 2 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท  ทัไวเป    
 

สายงาน    ปฏิบัติงำนจัดกใบรำยเดຌ 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโ ทีไปฏิบัติงำนจัดกใบรำยเดຌ ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ กีไยวกับ
กำรจัดกใบภำษีอำกร คำธรรมนียมตำงโ ละรำยเดຌอืไนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ซึไงมีลักษณะงำนทีไ
ปฏิบัติกีไยวกับกำรชวยตรวจรับละพิจำรณำบบสดงรำยกำร ค ำรຌอง หรือค ำขอของผูຌสียภำษีละ
คำธรรมนียม รับช ำระงิน ขียน฿บสรใจรับงิน ละลงบัญชี จัดท ำทะบียนควบคุมกำรจัดกใบรำยเดຌ ละละ
รำยกำรตำงโ กใบรักษำหลักฐำนกำรสียภำษี คำธรรมนียม ละรำยเดຌอืไนโ ติดตำมรงรัดกำรจัดกใบภำษี กำร
ด ำนินคดีผูຌคຌำงช ำระภำษี ออกหมำยรียกละหนังสือชิญพบ  ตรวจสอบละประมินภำษี  กำรกใบรักษำ  
ละน ำสงงิน  ป็นตຌน  ละปฏิบัติงำนอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   จຌำพนักงำนจัดกใบรำยเดຌ   ระดับปฏิบัติงำน 

   จຌำพนักงำนจัดกใบรำยเดຌ   ระดับช ำนำญงำน 

   จຌำพนักงำนจัดกใบรำยเดຌ   ระดับอำวุส 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนจัดกใบรำยเดຌ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนจัดกใบรำยเดຌ 
 

ระดับต าหนง    รนะดับปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ  
ปฏิบัติงำนดຌำนกำรจัดกใบรำยเดຌ ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌ กำรก ำกับ 
นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงำนดຌำนกำรจัดกใบภำษีรงรือนละทีไดิน ภำษีบ ำรุงทຌองทีไ  ภำษีป้ำย 

คำธรรมนียม คำชำ คำบริกำร ละรำยเดຌอืไนโ ทีไกีไยวขຌองตำมกฎหมำย ระบียบ พืไอ฿หຌกำรจัดกใบรำยเดຌป็นเป
ตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 

1.2 รงรัด ติดตำม ตรวจสอบกำรจัดกใบคำธรรมนียม ภำษี ทีไคຌำงช ำระ พืไอ฿หຌสำมำรถ
จัดกใบเดຌอยำงครบถຌวน 

1.3 ตรวจสอบกำรรับงิน กใบรักษำ น ำสงงิน ละออก฿บสรใจ฿นกำรจัดกใบรำยเดຌ 
พืไอ฿หຌป็นเปตำมกฎหมำย ระบียบ หลักกณฑ์ ขຌอบังคับ ค ำสัไง 

1.4 รวบรวมขຌอมูล อกสำรตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับกำรจัดกใบรำยเดຌ ละกใบรักษำหลักฐำน 
พืไอป็นขຌอมูล ละรำยงำนสนอผูຌบังคับบัญชำตำมก ำหนดระยะวลำ 

1.5 จัดท ำทะบียนควบคุมกำรจัดกใบรำยเดຌ สถิติกำรจัดกใบรำยเดຌตละประภท รวมถึง
จัดกใบขຌอมูลทีไกีไยวขຌองดຌวยครืไองคอมพิวตอร์ตำมระบบงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌขຌอมูลมีควำม
ถูกตຌองละสำมำรถคຌนหำขຌอมูลเดຌอยำงสะดวกรวดรใวยิไงขึๅน 

1.6 ด ำนินกำรรับงินหรือควบคุมกำรรับงินดย฿กลຌชิด ควบคุมหรือจัดท ำทะบียนตำงโ 
จัดกใบรักษำหรือคຌนหำอกสำรหลักฐำนละรืไองของผูຌสียภำษีอำกร คำธรรมนียมละรำยเดຌอืไน พืไอรวบรวมเวຌป็น
ขຌอมูล฿นกำรด ำนินงำน 

1.7 สอดสองตรวจตรำ รงรัดภำษีอำกร คำธรรมนียมตำงโ ละรำยเดຌอืไนคຌำงช ำระ  
ควบคุมหรือด ำนินงำนกีไยวกับกำรรวบรวมขຌอมูลพืไอจัดท ำรำยงำนละปฏิบัติหนຌำทีไกีไยวขຌอง 

1.8 ประสำนงำน฿นระดับฝຆำยหรือกลุมกับหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชน 
ทัไวเป พืไอขอควำมชวยหลือละรวมมือ฿นงำนละลกปลีไยนควำมรูຌควำมชีไยวชำญทีไป็นประยชน์ตอ       
กำรท ำงำนของหนวยงำน 
 
 
 
 
 
 



 

2. ดຌานการบริการ 
2.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ชีๅจงกีไยวกับงำนกำรจัดกใบรำยเดຌ กจຌำหนຌำทีไระดับ 

รองลงมำ หนวยงำนรำชกำร อกชน ละประชำชนทัไวเป พืไอถำยทอดควำมรูຌ ควำมช ำนำญกผูຌทีไสน฿จ  
2.2 ประสำนงำน฿นระดับกลุม กับหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป 

พืไอขอควำมชวยหลือละควำมรวมมือ฿นงำนกำรจัดกใบรำยเดຌ ละลกปลีไยนควำมรูຌควำมชีไยวชำญทีไป็น
ประยชน์ตอกำรท ำงำนของหนวยงำน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ิปวช.ี หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
บัญชี พำณิชยกำร ลขำนุกำร กำรตลำด กำรขำย กำรธนำคำรละธุรกิจกำรงิน กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ           
กำรจัดกำรทัไวเป คอมพิวตอร์ ศรษฐศำสตร์กำรงิน ศรษฐศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  

2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพทคนิคหรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง
บัญชี  พำณิชยกำร ลขำนุกำร กำรตลำด กำรขำย กำรธนำคำรละธุรกิจกำรงิน กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ            
กำรจัดกำรทัไวเป คอมพิวตอร์ ศรษฐศำสตร์กำรงิน ศรษฐศำสตร์ ทำงบัญชี พำณิชยกำร ลขำนุกำ ร 
กำรตลำด กำรขำย กำรธนำคำรละธุรกิจกำรงิน กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ  กำรจัดกำรทัไวเป คอมพิวตอร์ 
ศรษฐศำสตร์กำรงิน ศรษฐศำสตร์  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูงหรือทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ฿นสำขำวิชำหรือทำงบัญชี 
พำณิชยกำร ลขำนุกำร กำรตลำด กำรขำย กำรธนำคำรละธุรกิจกำรงิน กำรจัดกำร บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำร
ทัไวเป คอมพิวตอร์ ศรษฐศำสตร์กำรงิน ศรษฐศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.
อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 

 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนจัดกใบรำยเดຌ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนจัดกใบรำยเดຌ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนกำรจัดกใบรำยเดຌ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไน 
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ  
 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ  
ปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนกำรงินละบัญชี ปฏิบัติงำนทีไ
ตຌองตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ควบคุม ตรวจสอบควำมถูกตຌองของรำยกำรทีไจຌง฿นกำรจัดกใบภำษี คำธรรมนียม 

หรือรำยเดຌตำงโ ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌกำรจัดกใบรำยเดຌป็นเปอยำงครบถຌวนละถูกตຌอง 
1.2 ดูล ติดตำม ละตรวจสอบ กำรรงรัด ติดตำม กำรจัดกใบภำษี คำธรรมนียม ละ

รำยเดຌตำงโ ทีไคຌำงช ำระ พืไอ฿หຌกำรด ำนินกำรถูกตຌอง ป็นเปดຌวยควำมรียบรຌอย ละสำมำรถจัดกใบเดຌอยำง
ครบถຌวน 

1.3 ควบคุม ตรวจสอบกำรรับงิน กใบรักษำ น ำสงงิน ละออก฿บสรใจ฿นกำรจัดกใบ
รำยเดຌ พืไอ฿หຌกำรด ำนินกำรถูกตຌอง ละป็นเปตำมกฎหมำย ระบียบ หลักกณฑ์ ขຌอบังคับ ค ำสัไง 

1.4 ควบคุม ละดูลกำรจัดกใบขຌอมูล สถิติ อกสำร ฿บส ำคัญ ละรำยงำนทำงกำร
จัดกใบรำยเดຌตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌงำยละสะดวก฿นกำรคຌนหำ ละป็นหลักฐำนส ำคัญ฿นกำรอຌำงอิงกำร
ด ำนินกำรตำงโ ทำงกำรจัดกใบรำยเดຌ 

1.5 ดูล ติดตำมกำรจัดท ำทะบียนควบคุมกำรจัดกใบรำยเดຌ สถิติกำรจัดกใบรำยเดຌต
ละประภท รวมถึงจัดกใบขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌขຌอมูลมีควำมถูกตຌองละสำมำรถคຌนหำขຌอมูลเดຌอยำงสะดวก
รวดรใวยิไงขึๅน 

1.6 ศึกษำ คຌนควຌำหำขຌอมูล฿หมโ กีไยวกับกฎหมำย ละระบียบกีไยวกับกำรปฏิบัติงำน
ดຌำนกำรจัดกใบภำษี คำธรรมนียม หรือรำยเดຌอืไนโ ทีไรับผิดชอบ พืไอพัฒนำละปรับปรุงวิธีกำรท ำงำน฿หຌทันสมัย
ละมีประสิทธิภำพ 

1.7 ศึกษำ วิครำะห์ สนอควำมหในกีไยวกับงำนดຌำนกำรจัดกใบภำษี คำธรรมนียม 
ละรำยเดຌตำงโ ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอจัดท ำรำยงำนสนอผูຌบังคับบัญชำ 

1.8 จัดท ำผนงำน ครงกำรประชำสัมพันธ์กำรช ำระภำษี คำธรรมนียมละรำยเดຌ
อืไนโ ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌกำรจัดกใบภำษี คำธรรมนียม ละรำยเดຌตำงโ เดຌตรงตำม
ป้ำหมำยทีไก ำหนด  
 



 

2. ดຌานการก ากับดูล 
2.1 ก ำกับดูล ตรวจสอบอกสำรตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับกำรจัดกใบภำษี คำธรรมนียม 

ละรำยเดຌ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนด ำนินเปอยำงมีประสิทธิภำพ 
2.2 ควบคุม ก ำกับดูล ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนดຌำนกำรจัดกใบรำยเดຌ พืไอ฿หຌกำร 

ด ำนินงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด  
2.3 วำงผน ประมินผล ละกຌเขปัญหำขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนกำรจัดกใบรำยเดຌ 

฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนป็นเปอยำงตอนืไอง มีประสิทธิภำพละประสิทธิผล  

3. ดຌานการการบริการ                 
3.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ชีๅจงกีไยวกับงำนกำรจัดกใบรำยเดຌ ทีไมีควำมซับซຌอน

กจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ หนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอถำยทอดควำมรูຌ ควำมช ำนำญ 
กผูຌทีไสน฿จ  

3.2 ประสำนงำน฿นระดับกองหรือหนวยงำนทีไสูงกวำ หนวยงำนรำชกำร ละอกชน 
หรือประชำชนทัไวเป พืไอขอควำมชวยหลือละควำมรวมมือ฿นงำนกำรจัดกใบรำยเดຌ ละลกปลีไยนควำมรูຌ 
ควำมชีไยวชำญทีไป็นประยชน์ตอกำรท ำงำนของหนวยงำน 

 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนจัดกใบรำยเดຌ ระดับปฏิบัติงำน ละ  
2. ด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำนจัดกใบรำยเดຌ หรือ

งำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ป ีก ำหนดวลำ 6 ปี ฿หຌลดป็น 
5 ปีส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนจัดกใบรำยเดຌ ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น 
4 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนจัดกใบรำยเดຌ ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 3 หรือด ำรง
ต ำหนงอยำงอืไนทีไตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนจัดกใบรำยเดຌ หรือ
งำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย  
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ 3 
1.6 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนจัดกใบรำยเดຌ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนจัดกใบรำยเดຌ 
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก   

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนกำรจัดกใบรำยเดຌคอนขຌำงยำกมำก มีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีไหลำกหลำย ปฏิบัติงำนทีไ
ตຌองตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ
ปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนกำรจัดกใบรำยเดຌ ปฏิบัติงำนทีไ
ตຌองตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ควบคุม ตรวจสอบควำมถูกตຌองของรำยกำรทีไจຌง฿นกำรจัดกใบภำษี คำธรรมนียม 

หรือรำยเดຌตำงโ ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌกำรจัดกใบรำยเดຌป็นเปอยำงครบถຌวนละถูกตຌอง 
1.2 ก ำกับ ดูล ติดตำม กำรรงรัดกำรจัดกใบภำษี คำธรรมนียม ละรำยเดຌตำงโ        

ทีไคຌำงช ำระ พืไอ฿หຌกำรด ำนินกำรถูกตຌอง ป็นเปดຌวยควำมรียบรຌอย ละสำมำรถจัดกใบเดຌอยำงครบถຌวน 
1.3 ก ำกับ ดูล ตรวจสอบกำรรับงิน กใบรักษำ น ำสงงิน ละออก฿บสรใจ฿นกำรจัดกใบ

รำยเดຌ พืไอ฿หຌกำรด ำนินกำรถูกตຌอง ละป็นเปตำมกฎหมำย ระบียบ หลักกณฑ์ ขຌอบังคับ ค ำสัไง 
1.4 ควบคุม ละดูลกำรจัดกใบขຌอมูล สถิติ อกสำร ฿บส ำคัญ ละรำยงำนทำงกำร

จัดกใบรำยเดຌตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌงำยละสะดวก฿นกำรคຌนหำ ละป็นหลักฐำนส ำคัญ฿นกำรอຌำงอิงกำร
ด ำนินกำรตำงโ ทำงกำรจัดกใบรำยเดຌ 

1.5 ควบคุม ก ำกับ ดูล ละตรวจสอบกำรจัดท ำบัญชีละทะบียนกำรจัดกใบรำยเดຌ 
สถิติกำรจัดกใบรำยเดຌตละประภท รวมถึงจัดกใบขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌขຌอมูลมีควำมถูกตຌอง 

1.6 ศึกษำ วิครำะห์ขຌอมูล฿หมโ กีไยวกับกฎหมำย ละระบียบกีไยวกับกำรปฏิบัติงำน
ดຌำนกำรจัดกใบภำษี คำธรรมนียม หรือรำยเดຌอืไนโ ทีไรับผิดชอบ พืไอพัฒนำละปรับปรุงวิธีกำรท ำงำน฿หຌทันสมัย
ละมีประสิทธิภำพ 

1.7 ศึกษำ วิครำะห์ สนอควำมหในกีไยวกับงำนดຌำนกำรจัดกใบภำษี คำธรรมนียม 
ละรำยเดຌตำงโ ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอจัดท ำรำยงำนสนอผูຌบังคับบัญชำ 

1.8 จัดท ำมำตรกำร นวทำง ผนงำน ครงกำรประชำสัมพันธ์กำรช ำระภำษี 
คำธรรมนียมละรำยเดຌอืไนโ ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌกำรจัดกใบภำษี คำธรรมนียม ละรำยเดຌ
ตำงโ เดຌตรงตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด  
 
 



1.9 วำงผนกำรด ำนินกำรกีไยวกับกำรจัดกใบรำยเดຌตำงโ ขององค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน พืไอ฿หຌป็นเปตำมกฎหมำย กฎ ระบียบทีไก ำหนดเวຌ 

1.10 วำงผน ประมินผลงำน ดຌำนกำรจัดกใบรำยเดຌ พืไอ฿หຌงำนมีประสิทธิภำพตรง
ตำมวัตถุประสงค ์ 

2. ดຌานการก ากับดูล 
2.1   ก ำกับ ดูล ตรวจสอบอกสำรตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับกำรจัดกใบรำยเดຌ พืไอ฿หຌกำร 

ปฏิบัติงำนด ำนินเปอยำงมีประสิทธิภำพ 
2.2  ควบคุม ก ำกับดูล ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนดຌำนกำรจัดกใบรำยเดຌ พืไอ฿หຌกำร  

ด ำนินงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด  
2.3 วำงผน ประมินผล ละกຌเขปัญหำขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนกำรจัดกใบรำยเดຌ ฿น 

หนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนป็นเปอยำงตอนืไอง มีประสิทธิภำพละ ประสิทธิผล  
3. ดຌานการบริการ 

3.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ตอบปัญหำ ชีๅจงกีไยวกับงำนกำรจัดกใบรำยเดຌ ทีไมีควำม 
ซับซຌอน กจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ หนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอถำยทอดควำมรูຌ 
ควำมช ำนำญ กผูຌทีไสน฿จ 

3.2 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ตอบขຌอหำรือ ตลอดจนผยพรประชำสัมพันธ์ขຌอมูลขำวสำร 
กีไยวกับกำรสียภำษี คำธรรมนียมตำงโ พืไออ ำนวยควำมสะดวกละ฿หຌกิดควำมขຌำ฿จ฿นกำรช ำระภำษี ละ
คำธรรมนียม 

3.3 ประสำนงำน฿นระดับกองหรือหนวยงำนทีไสูงกวำ ละหนวยงำนรำชกำร อกชน  
หรือประชำชนทัไวเป พืไอขอควำมชวยหลือละควำมรวมมือ฿นงำนกำรจัดกใบรำยเดຌ ละลกปลีไยนควำมรูຌ 
ควำมชีไยวชำญทีไป็นประยชน์ตอกำรท ำงำนของหนวยงำน ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนจัดกใบรำยเดຌ ระดับปฏิบัติงำน ละ 
2. ด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับช ำนำญงำน ละปฏิบัติงำนกำรจัดกใบรำยเดຌ หรือ

งำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ป ีหรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ 
ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนจัดกใบรำยเดຌ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำม
ระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3  
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองบัญชีละระบบบัญชี    ระดับ 3 
1.6 ควำมรูຌรืไองจัดซืๅอจัดจຌำงละกฎระบียบพัสดุ   ระดับ 3 

 
 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป    
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์ 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ  ทีไปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับกำรผยพรขำวสำร  ควำมรูຌ  ควำมขຌำ฿จ  ผยพรสนับสนุนผลงำนละนยบำยขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไนละรัฐบำล  ผยพรศิลปวัฒนธรรมของชำติละของทຌองถิไน  ป็นสืไอชืไอมยงระหวำงองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนกับประชำชนละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   จຌำพนักงำนประชำสัมพันธ์  ระดับปฏิบัติงำน 
   จຌำพนักงำนประชำสัมพันธ์  ระดับช ำนำญงำน 
   จຌำพนักงำนประชำสัมพันธ์  ระดับอำวุส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.จ. ก ำหนดมืไอ 26 พฤศจิกำยน 2558 

4301 



 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนประชำสัมพันธ์  
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนดຌำนประชำสัมพันธ์ ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌกำร
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 รวบรวมขຌอมูล ขำวสำร อกสำร รำยงำน ละประดในตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอป็น

ขຌอมูลทีไป็นประยชน์฿นกำรด ำนินงำนดຌำนกำรผยพรประชำสัมพันธ์ของหนวยงำน 
1.2 ส ำรวจละรวบรวมควำมคิดหในของประชำชน ผูຌรับบริกำร ละหนวยงำนตำงโ   

พืไอป็นขຌอมูล฿นกำรด ำนินงำน ละปรับปรุงพัฒนำงำนภำย฿นหนวยงำน ฿หຌมีประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน 
1.3 ปรับปรุงทะบียนสืไอมวลชน พืไอกใบรวบรวมเวຌป็นขຌอมูลของหนวยงำน 
1.4 ฿หຌบริกำรดຌำนประชำสัมพันธ์฿นกำรติดตอ ตຌอนรับ ชีๅจงทัไว โ เป พืไอเขขຌอขຌอง

฿จละชวยตอบค ำถำม฿หຌกประชำชน  
1.5 ด ำนินกำรประชำสัมพันธ์ดยวิธีกำรตำง โ พืไอผยพร ฿หຌควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ

อันดี กีไยวกับกำรด ำนินงำน หรือผลงำนของหนวยงำนหรือของรัฐบำล หรือนยบำยของรัฐบำล 
1.6 กຌเขปัญหำตำงโ ฿นบืๅองตຌนดຌำนงำนประชำสัมพันธ์ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำน

ป็นเปอยำงถูกตຌอง มีประสิทธิภำพ ละสอดคลຌองตำมกฎระบียบทีไก ำหนดเวຌ 
1.7 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ           

ทีไกีไยวขຌองกับงำนประชำสัมพันธ์ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
1.8 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร

ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 
2. ดຌานการบริการ 

2.1 ผยพร  จกจ ำยข ำวสำร  ละอกสำร กีไ ย วกับควำมรูຌ ฿น ดຌ ำนต ำงโ                  
พืไอประชำสัมพันธ์งำนของหนวยงำน            

2.2 ฿หຌค ำนะน ำกีไยวกับระบียบละวิธีกำรปฏิบัติงำนทีไอยู฿นควำมรับผิดชอบก 
ผูຌรวมงำนหรือหนวยงำนทีไกีไยวขຌองพืไอควำมขຌำ฿จอันดี฿นกำรปฏิบัติงำน ละเหຌกำรด ำนินงำนส ำรใจ ลุลวง  

2.3 ประสำนงำนกับบุคคลภำย฿นหนวยงำนดียวกัน ตำงหนวยงำน หรือประชำชน
ทัไวเป พืไอ฿หຌบริกำร หรือขอควำมรวมมือกีไยวกับขຌอมูลพืไอ฿ชຌ฿นงำนประชำสัมพันธ์ทีไตนรับผิดชอบ 

2.4 อ ำนวยควำมสะดวกกผูຌมำติดตอ ดຌวยกำร฿หຌควำมรูຌ฿นดຌำนตำง โ ตำมทีไตน
ปฏิบัติ หนຌำทีไอยู฿นอ ำนำจหนຌำทีไ พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับบริกำรดຌำนขຌอมูลขำวสำรทีไดีจำกรัฐ 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ทียบเดຌ ฿นระดับดียวกัน                  
฿นสำขำวิชำหรือทำงบัญชี  กำรขำย พณิชยกำร ลขำนุกำร  ทคนิคกำรตลำด กำรจัดกำร กำรธนำคำรละ
ธุรกิจกำรงิน  ภำษำตำงประทศ  บริหำรธุรกิจ  คอมพิวตอร์ กำรฆษณำ กำรรงรม  กำรประชำสัมพันธ์ 
กำรทองทีไยว นิทศศำสตร์  สืไอสำรมวลชน หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนด   
วำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพทคนิคหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน                  
฿นสำขำวิชำหรือทำงบัญชี  กำรขำย พณิชยกำร ลขำนุกำร  ทคนิคกำรตลำด กำรจัดกำร กำรธนำคำรละ
ธุรกิจกำรงิน  ภำษำตำงประทศ  บริหำรธุรกิจ  คอมพิวตอร์ กำรฆษณำ กำรรงรม  กำรประชำสัมพันธ์ 
กำรทองทีไยว นิทศศำสตร์  สืไอสำรมวลชน หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. ละ ก.อบต.  ก ำหนด  
วำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชัๅนสู งหรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ทียบเดຌ เมตไ ำกวำนีๅ                    
฿นสำขำวิชำหรือทำงบัญชี  กำรขำย พณิชยกำร ลขำนุกำร  ทคนิคกำรตลำด กำรจัดกำร กำรธนำคำรละ
ธุรกิจกำรงิน  ภำษำตำงประทศ  บริหำรธุรกิจ  คอมพิวตอร์ กำรฆษณำ กำรรงรม  กำรประชำสัมพันธ์ 
กำรทองทีไยว นิทศศำสตร์  สืไอสำรมวลชน หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนด  
วำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.2 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 1 
3.2.3 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนประชำสัมพันธ์  
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน  ซึไ งเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ          

ดยตຌอง ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน  ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนประชำสัมพันธ์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก 
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ  
       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ 
ปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนประชำสัมพันธ์ ปฏิบัติงำนทีไตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 รวบรวมขຌอมูลขำวสำร ละตรวจสอบควำมถูกตຌองของขຌอมูลกอนกำรผยพร 

ด ำนินกำรประชำสัมพันธ์ดยวิธีกำรตำง โ พืไอผยพรควำมรูຌควำมขຌำ฿จกีไยวกับกำรด ำนินงำน หรือผลงำน
ของหนวยงำนหรือของรัฐบำล หรือศิลปวัฒนธรรมของชำติ หรือวิถีชีวิตควำมป็นอยูของชุมชน 

1.2 ส ำรวจ รวบรวม สรุป วิครำะห์ควำมคิดหในละทำทีของผูຌรับบริกำร บุคคล ละ
ประชำชนทัไวเป พืไอป็นขຌอมูล฿หຌกับผูຌบริหำร฿ชຌ฿นกำรก ำหนดนยบำยดຌำนกำรสืไอสำรประชำสัมพันธ์        
กำรปรับปรุง ละพัฒนำระบบงำนประชำสัมพันธ์฿หຌมีคุณภำพ ละประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน 

1.3 ด ำนินกำรประมินผลกำรผยพรประชำสัมพันธ์ กำร฿ชຌสืไอ กำรผลิตสืไอ ละกำร
จัดครงกำรละกิจกรรมตำงโ พืไอปรับปรุงกำรผยพรประชำสัมพันธ์ กำร฿ชຌสืไอ กำรผลิตสืไอ ละกำรจัด
ครงกำรละกิจกรรมตำงโ ฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน ละสอดคลຌองกับกลุมป้ำหมำย 

1.4 ศึกษำละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ       
ทีไกีไยวขຌองกับงำนประชำสัมพันธ์ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.5 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

2. ดຌานการก ากับดูล 

2.1 ควบคุม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไหรือปกครองผูຌทีไอยู฿ตຌบังคับบัญชำ 
พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนมีประสิทธิภำพละประสิทธิผล 

2.2 ก ำหนดนยบำย฿นกำรปฏิบัติงำน  พิจำรณำวำงอัตรำก ำลังจຌำหนຌำทีไละ
งบประมำณ ของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนส ำรใจลุลวง 

2.3 ฝຄกอบรมละ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำนกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ 
ตอบปัญหำละ ชีๅจงรืไองตำง โ กีไยวกับงำน฿นหนຌำทีไ พืไอ฿หຌผูຌปฏิบัติงำนมีทักษะ ควำมรูຌ ฿นกำรปฏิบัติงำน
พิไมมำกขึๅน 
 
 



 

3. ดຌานการบริการ  
3.1 ประสำนงำนละป็นตัวทนขององค์กรขຌำรวมประชุมของสวนรำชกำรทีไสังกัด 

ละหนวยงำนภำยนอก พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูล฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนกำรศึกษำ วิครำะห์ วิจัย หรือสนอนะ ละ฿หຌ
ค ำปรึกษำ รวมทัๅงขຌอมูลพืไอกำรผยพรประชำสัมพันธ์  

3.2 ด ำนินกำร฿หຌบริกำรดຌำนประชำสัมพันธ์กีไยวกับกำรติดตอตຌอนรับ ชีๅจง นะน ำ 
พืไอ อ ำนวย ควำมสะดวกกผูຌมำรับบริกำรหรือมำติดตอ รวมทัๅงติดตอประสำนงำนกับสืไอมวลชนทุกขนง พืไอ 
กำรผยพรประชำสัมพันธ์ ละสริมสรຌำงภำพลักษณ์ทีไดี฿หຌกับองค์กร 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนประชำสัมพันธ์  ระดับปฏิบัติงำน ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำนดຌำน

ประชำสัมพันธ์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ  6 ปี 
ก ำหนดวลำ  ๆ ปี ฿หຌลดป็น 5 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนประชำสัมพันธ์ 
ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น 4 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำน
ประชำสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌ         
เมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนประชำสัมพันธ์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.2 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 2 
3.2.3 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนประชำสัมพันธ์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนประชำสัมพันธ์  
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน  ซึไ งเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ          
ดยตຌอง ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน  ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนประชำสัมพันธ์ คอนขຌำงสูง มีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีไหลำกหลำย 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 รวมก ำหนดงบประมำณ  ละค ำ฿ชຌ จ ำย ฿นกำรด ำนิ น งำนกำรสืไ อสำร

ประชำสัมพันธ์ พืไอ฿หຌสำมำรถมีงินงบประมำณทีไหมำะสมละพียงพอ฿นกำรด ำนินงำน 
1.2 ตรวจสอบกำรรวบรวมขຌอมูลขำวสำร ละตรวจสอบควำมถูกตຌองของขຌอมูลกอน

กำร ผยพร จัดท ำอกสำรขำวสำรตำง โ ทีไจะน ำเป฿ชຌ฿นกำรผยพรประชำสัมพันธ์  ตรวจสอบกำร 
ด ำนินกำรประชำสัมพันธ์ดยวิธีกำร ตำง โ พืไอผยพรควำมรูຌควำมขຌำ฿จกีไยวกับกำรด ำนินงำน  หรือ 
ผลงำนของหนวยงำนหรือของรัฐบำล หรือศิลปวัฒนธรรมของชำติ หรือวิถีชีวิตควำมป็นอยูของชุมชน  

1.3 ตรวจสอบกำรส ำรวจ  รวบรวม  สรุป วิครำะห์ควำมคิดหในละทำทีของ
ประชำชน พืไอป็นขຌอมูล฿หຌกับผูຌบริหำร฿ชຌ฿นกำรก ำหนดนยบำยดຌำนกำรวำงผนงำนประชำสัมพันธ์พืไอ 
ประยชน์฿นงำนดຌำนผยพรประชำสัมพันธ์  

1.4 ควบคุม ดูล ละติดตำมกำรประมินผลกำรผยพรประชำสัมพันธ์ กำร฿ชຌสืไอ    
กำรผลิตสืไอ ละกำรจัดครงกำรละกิจกรรมตำงโ พืไอปรับปรุงกำรผยพรประชำสัมพันธ์ กำร฿ชຌสืไอ       
กำรผลิตสืไอ ละกำรจัดครงกำรละกิจกรรมตำงโ ฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน ละสอดคลຌองกับกลุมป้ำหมำย 

1.5 สนอนะ ละ฿หຌนวทำงกำรกຌเขปรับปรุง ละกำรพัฒนำระบบงำนสืไอสำร
ประชำสัมพันธ์ กำร฿ชຌ/ผลิตสืไอ ละกำรผยพรขຌอมูลขำวสำร พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนมีคุณภำพ 
มำตรฐำน ละประสิทธิภำพสูงขึๅน 

1.6 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ           
ทีไกีไยวขຌองกับงำนประชำสัมพันธ์ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.7 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

2. ดຌานการก ากับดูล   
2.1 ก ำกับตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ ฿นฐำนะผูຌชวยหัวหนຌำหนวยงำน

หรือ หัวหนຌำงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด  
2.2 ก ำหนดนวทำง ละกຌเขปัญหำขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติ งำนดຌำนผยพร 

ประชำสัมพันธ์฿นหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนป็นเปอยำงตอนืไอง มีประสิทธิภำพ ละ
ประสิทธิผล 
 



 
3. ดຌานการบริการ 

3.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ชีๅจง กีไยวกับระบียบละวิธีกำรปฏิบัติงำนดຌำนกำร 
ผยพรประชำสัมพันธ์ทีไอยู฿นควำมรับผิดชอบกผูຌรวมงำน  หนวยงำนทีไกีไยวขຌอง หรือประชำชนทัไวเป       
พืไอควำมขຌำ฿จอันดี฿นกำรปฏิบัติงำน฿หຌส ำรใจลุลวง ละพืไอ฿หຌผูຌสน฿จเดຌทรำบขຌอทใจจริง฿นดຌำนขຌอมูล ตำงโ  

3.2 ประสำนงำน฿นหนวยงำน อกชนหรือประชำชนทัไวเป ดย฿หຌบริกำรงำน ดຌำนกำร
ผยพรประชำสัมพันธ์ทีไอยู฿นควำมรับผิดชอบ พืไอควำมรวมมือละลกปลีไยนควำมรูຌทีไป็น ประยชน์ตอกำร
ท ำงำนของหนวยงำน  

3.3 ประมวลฐำนขຌอมูลสำรสนทศ฿นงำนดຌำนกำรผยพรประชำสัมพันธ์ พืไอ฿ชຌป็น
ฐำนขຌอมูล฿นกำรผยพรประชำสัมพันธ์งำนของหนวยงำน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง จຌำพนักงำนประชำสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติงำน ละ  
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับช ำนำญงำน ละปฏิบัติงำน

ดຌำนประชำสัมพันธ์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ  6 ปี หรือ
ด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนประชำสัมพันธ์
หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.2 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 2 
3.2.3 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป    
 

สายงาน              ปฏิบัติงำนสงสริมกำรทองทีไยว 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ  ทีไปฏิบัติงำนควบคุมละสงสริมกำรทองทีไยวซึไงมีลักษณะ
งำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรสงสริมผยพรกำรทองทีไยว  กำรควบคุมบริกำรทองทีไยวละจัดระบียบธุรกิจกำร
ทองทีไยวขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  กำรตຌอนรับอ ำนวยควำมสะดวก  จัดบริกำรน ำทีไยว  ด ำนินธุรกิจ
กำรทองทีไยว  ฿หຌค ำนะน ำ  ควำมรูຌ  ผยพรหลงทองทีไยวหรือกิจกรรมตำง โ  กีไยวกับกำรทองทีไยว฿น 
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ฿หຌป็นทีไรูຌจักกันพรหลำยละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   จຌำพนักงำนสงสริมกำรทองทีไยว  ระดับปฏิบัติงำน 
   จຌำพนักงำนสงสริมกำรทองทีไยว  ระดับช ำนำญงำน 
   จຌำพนักงำนสงสริมกำรทองทีไยว  ระดับอำวุส 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนสงสริมกำรทองทีไยว 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนสงสริมกำรทองทีไยว  
 

ระดับต าหนง    ปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนดຌำนกำรสงสริมกำรทองทีไยว ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติงำนผยพร ฿หຌค ำนะน ำ ละประชำสัมพันธ์ขຌอมูล ขำวสำร กิจกรรม 

ละควำมรูຌทีไกีไยวกับหลงทองทีไยว฿นพืๅนทีไ พืไอป็นกำรสงสริมกำรทองทีไยวละกระตุຌนศรษฐกิจของชุมชน
฿นพืๅนทีไ 

1.2 รวมป็นมัคคุทศก์  จัดบริกำรน ำทีไยว  จัดท ำปรกรม฿นกำรน ำทีไยว อ ำนวย
ควำมสะดวก ละ฿หຌบริกำรตำงโ ทีไกีไยวกับธุรกิจกำรทองทีไยว พืไอสงสริมกำรทองทีไยว฿นพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ 

1.3 ชวยจัดท ำรำยงำนละสถิติ ละรวบรวมขຌอมูลขำวสำรดຌำนธุรกิจกำรทองทีไยว
ละอุตสำหกรรมอืไนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿ชຌวิครำะห์฿นกำรวำงผนกำรสงสริมกำรทองทีไยวทีไมีประสิทธิภำพ 

1.4 ควบคุม ดูล กีไยวกับธุรกิจกำรทองทีไ ยว พืไอ฿หຌถูกตຌองตำมมำตรฐำน 
หลักกณฑ์ ระบียบ ละขຌอบังคับทีไกฎหมำยก ำหนด ละป็นเปตำมนยบำยของหนวยงำน 

1.5 รวมพิจำรณำออก฿บอนุญำตละหนังสือรับรองตำงโ กีไยวกับธุรกิจกำรทองทีไยว 
เดຌก  กำรจดทะบียน กำรพิจำรณำตอ฿บอนุญำต กำรกຌเขปลีไยนปลงรำยกำร฿น฿บอนุญำต ป็นตຌน        
฿หຌป็นเปตำมกฎหมำยละระบียบขຌอบังคับ ละนยบำยของหนวยงำน   

1.6 ติดตำม ประสำนงำน ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำละตอบปัญหำกีไยวกับงำนควบคุม
ละสงสริมกำรทองทีไยวกประชำชนผูຌสน฿จ ละหนวยงำนตำงโ พืไอสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌองละ
สรຌำงภำพลักษณ์อันดีตอหลงทองทีไยวละหนวยงำน 

1.7 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำนกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ ละถำยทอด
ประสบกำรณ์฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอจຌำหนຌำทีไสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌองมีประสิทธิภำพ 

1.8 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ           
ทีไกีไยวขຌองกับงำนสงสริมกำรทองทีไยวละอุตสำหกรรมกำรทองทีไยว พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำน
เดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.9 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 
 
 
 
 



 
2. ดຌานการบริการ 

2.1 ตอบปัญหำ ชีๅจงรืไองตำงโ ทีไกีไยวกับงำนพัฒนำกำรทองทีไยว พืไอ฿หຌมีควำมรูຌ
ควำมขຌำ฿จกีไยวกับงำนพัฒนำกำรทองทีไยวทีไถูกตຌองหมำะสม  

2.2 ประชำสัมพันธ์฿หຌขຌอมูลทองทีไยวกประชำชนละนักทองทีไยว ฿หຌเดຌรับขຌอมูลทีไ
ถูกตຌองละสำมำรถดินทำงทองทีไยวเดຌอยำงปลอดภัยละสงสริมอุตสำหกรรมกำรทองทีไยว 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ทียบเดຌ ฿นระดับดียวกัน                  
฿นสำขำวิชำหรือทำงบัญชี  กำรขำย พณิชยกำร ลขำนุกำร ภำษำตำงประทศ  กำรตลำด กำรรงรม        
กำรทองทีไยว ประชำสัมพันธ์ คอมพิวตอร์ กำรงินกำรธนำคำร ทคนิคกำรตลำด บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำร 
กำรฆษณำ กำรธนำคำรละธุรกิจกำรงิน หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌ
ป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพทคนิคหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน                  
฿นสำขำวิชำหรือทำงบัญชี  กำรขำย พณิชยกำร ลขำนุกำร ภำษำตำงประทศ กำรตลำด กำรรงรม        
กำรทองทีไยว ประชำสัมพันธ์ คอมพิวตอร์ กำรงินกำรธนำคำร ทคนิคกำรตลำด บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำร 
กำรฆษณำ กำรธนำคำรละธุรกิจกำรงิน หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌ
ป็นคุณสมบตัิฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

3. เดຌ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสู งหรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ทียบเดຌ เมตไ ำกวำนีๅ                  
฿นสำขำวิชำหรือทำงบัญชี พณิชยกำร ลขำนุกำร ภำษำตำงประทศ  กำรตลำด กำรขำย กำรรงรม         
กำรทองทีไยว ประชำสัมพันธ์ คอมพิวตอร์ กำรงินกำรธนำคำร ทคนิคกำรตลำด บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำร 
กำรฆษณำ กำรธนำคำรละธุรกิจกำรงิน หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌ
ป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 

 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.2 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 1 
3.2.3 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนสงสริมกำรทองทีไยว 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนสงสริมกำรทองทีไยว  
 

ระดับต าหนง    ช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง

ก ำกับนะน ำตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนกำรสงสริมกำรทองทีไยว  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ
ปริญญำดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนกำรสงสริมกำรทองทีไยว  ปฏิบัติงำน
ทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ควบคุมดูล ผยพร ฿หຌค ำนะน ำ ละประชำสัมพันธ์ขຌอมูล ขำวสำร กิจกรรม 

ละควำมรูຌทีไกีไยวกับหลงทองทีไยว฿น อปท. พืไอป็นกำรสงสริมกำรทองทีไยว฿นพืๅนทีไละป็นกำรกระตุຌน
ศรษฐกิจของชุมชน฿นพืๅนทีไ 

1.2 ป็นมัคคุทศก์  จัดบริกำรน ำทีไยว  จัดท ำปรกรม฿นกำรน ำทีไยวส ำหรับ อ ำนวย
ควำมสะดวก ละ฿หຌบริกำรตำงโ ทีไกีไยวกับธุรกิจกำรทองทีไยว พืไอสงสริมกำรทองทีไยว฿นพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ  

1.3 รวมจัดท ำผนกำรสงสริมกำรทองทีไยวทีไมีประสิทธิภำพ ดยวิครำะห์จำก
รำยงำน สถิติ ละขຌอมูลขำวสำรดຌำนธุรกิจกำรทองทีไยวละอุตสำหกรรมอืไนทีไกีไยวขຌอง ฿หຌตรงกับควำม
ตຌองกำรของประชำชน ละสภำพศรษฐกิจ   

1.4 กำรควบคุมกำรประกอบกำรธุรกิจกำรทองทีไยว พืไอ฿หຌถูกตຌองตำมมำตรฐำน 
หลักกณฑ์ ระบียบ ละขຌอบังคับทีไกฎหมำยก ำหนด ละป็นเปตำมนยบำยของหนวยงำน 

1.5 พิจำรณำออก฿บอนุญำตละหนังสือรับรองตำงโ กีไยวกับธุรกิจกำรทองทีไยว 
เดຌก  กำรจดทะบียน กำรพิจำรณำตอ฿บอนุญำต กำรกຌเขปลีไยนปลงรำยกำร฿น฿บอนุญำต ป็นตຌน       
฿หຌป็นเปตำมกฎหมำยละระบียบขຌอบังคับ ละนยบำยของหนวยงำน   

1.6 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำละตอบปัญหำกีไยวกับงำนควบคุมละสงสริมกำร
ทองทีไยวกประชำชนผูຌสน฿จ ละหนวยงำนตำงโ พืไอสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌองละสรຌำงภำพลักษณ์
อันดีตอหลงทองทีไยวละหนวยงำน 

1.7 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำนกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ ละถำยทอด
ประสบกำรณ์฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอจຌำหนຌำทีไสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌองมีประสิทธิภำพ 

1.8 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ          
ทีไกีไยวขຌองกับงำนสงสริมกำรทองทีไยวละอุตสำหกรรมกำรทองทีไยว พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำน
เดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.9 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 
 



 

2. ดຌานการก ากับดูล 

2.1. ควบคุม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน ละก ำกับดูลกำรปฏิบัติงำนของผูຌ฿ตຌบังคับ  
บัญชำ  พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบป็นเปป้ำหมำยทีไก ำหนด 

2.2. วำงผน ประมินผล ละกຌเขปัญหำขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนทีไ
รับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนป็นเปอยำงตอนืไอง มีประสิทธิภำพ 

3. ดຌานการบริการ  
3.1 ติดตอประสำนงำน ละสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนทีไกีไยวขຌองกับกำรสงสริมกำร

ทองทีไยว พืไอ฿หຌกำรด ำนินกำรตำงโ ป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 
3.2 ตอบปัญหำ ชีๅจงรืไองตำงโ ทีไกีไยวกับงำนพัฒนำกำรทองทีไยว พืไอ฿หຌมีควำมรูຌ 

ควำมขຌำ฿จกีไยวกับงำนพัฒนำกำรทองทีไยวทีไถูกตຌองหมำะสม  
3.3 ประชำสัมพันธ์฿หຌขຌอมูลทองทีไยวกประชำชนละนักทองทีไยว ฿หຌเดຌรับขຌอมูลทีไ

ถูกตຌองละสำมำรถดินทำงทองทีไยวเดຌอยำงปลอดภัยละสงสริมอุตสำหกรรมกำรทองทีไยว 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนสงสริมกำรทองทีไยว  ระดับปฏิบัติงำนละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำนดຌำน

สงสริมกำรทองทีไยว  หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ  6 ปี 
ก ำหนดวลำ  ๆ ปี  ฿หຌลดป็น  5 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติ ฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนสงสริม            
กำรทองทีไยว ระดับปฏิบัติงำน  ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น 4 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง       
จຌำพนักงำนสงสริมกำรทองทีไยว  ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ       
ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ   ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนสงสริมกำรทองทีไยว หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำม
ระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดบั 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 

 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.2 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 2 
3.2.3 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนสงสริมกำรทองทีไยว 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนสงสริมกำรทองทีไยว  
 

ระดับต าหนง    อำวุส 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน หรือทียบทำ ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ
ปริญญำ ดยตຌองก ำกับนะน ำตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนกำรสงสริมกำรทองทีไยวทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย 

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ก ำกับดูลกำรผยพรละประชำสัมพันธ์ขຌอมูล ขำวสำร กิจกรรม ละควำมรูຌทีไ

กีไยวกับหลงทองทีไยว฿น อปท. พืไอป็นกำรสงสริมกำรทองทีไยว฿นพืๅนทีไของหนวยงำน ละป็นกำรกระตุຌน
ศรษฐกิจของชุมชน฿นพืๅนทีไ 

1.2 ป็นมัคคุทศก์  จัดบริกำรน ำทีไยว  จัดท ำปรกรม฿นกำรน ำทีไยวส ำหรับ
นักทองทีไยว  พืไอสงสริมกำรทองทีไยว฿นพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ  

1.3 วำงผนกำรสงสริมกำรทองทีไยวทีไมีประสิทธิภำพ ดยวิครำะห์จำกรำยงำน 
สถิติ ละขຌอมูลขำวสำรดຌำนธุรกิจกำรทองทีไยวละอุตสำหกรรมอืไนทีไกีไยวขຌอง ฿หຌตรงกับควำมตຌองกำรของ
ประชำชน ละสภำพศรษฐกิจ   

1.4 ก ำกับดูลกำรปฏิบัติงำนกีไยวกับกำรควบคุมกำรประกอบกำรธุรกิจกำรทองทีไยว 
พืไอ฿หຌถูกตຌองตำมมำตรฐำน หลักกณฑ์ ระบียบ ละขຌอบังคับทีไกฎหมำยก ำหนด ละป็นเปตำมนยบำยของ
หนวยงำน 

1.5 ก ำกับดูลกำรพจิำรณำละตรวจสอบกำรออก฿บอนุญำตละหนังสือรับรองตำงโ 
กีไยวกับธุรกิจกำรทองทีไยว เดຌก  กำรจดทะบียน กำรพิจำรณำตอ฿บอนุญำต กำรกຌเขปลีไยนปลงรำยกำร
฿น฿บอนุญำต ป็นตຌน ฿หຌป็นเปตำมกฎหมำยละระบียบขຌอบังคับ ละนยบำยของหนวยงำน 

1.6 ติดตำมประสำนงำนกับบุคลำกรทัๅงจำกภำย฿นละภำยนอกหนวยงำน พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนตำงโ ป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.7 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำละตอบปัญหำกีไยวกับงำนควบคุมละสงสริมกำร
ทองทีไยวกประชำชนผูຌสน฿จ ละหนวยงำนตำงโ พืไอสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌองละสรຌำงภำพลักษณ์
อันดีตอหลงทองทีไยวละหนวยงำน 

1.8 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำนกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ ละถำยทอด
ประสบกำรณ์฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอจຌำหนຌำทีไสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌองมีประสิทธิภำพ 

1.9 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ       
ทีไกีไยวขຌองกับงำนสงสริมกำรทองทีไยวละอุตสำหกรรมกำรทองทีไยว พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำน
เดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.10 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 



 

2. ดຌานการก ากับดูล   
2.1 ดูลกำรปฏิบัติงำนของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ  พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนทีไ

รับผิดชอบป็นเปป้ำหมำยทีไก ำหนด 
2.2 วำงผน ประมินผล ละกຌเขปัญหำขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนทีไ

รับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนป็นเปอยำงตอนืไอง มีประสิทธิภำพ 

3. ดຌานการบริการ 
3.1 ติดตอประสำนงำน ละสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนทีไกีไยวขຌองกับกำรสงสริมกำร

ทองทีไยว พืไอ฿หຌกำรด ำนินกำรตำงโ ป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 
3.2 ตอบปัญหำ ชีๅจงรืไองตำงโ ทีไกีไยวกับงำนพัฒนำกำรทองทีไยว พืไอ฿หຌมีควำมรูຌ 

ควำมขຌำ฿จกีไยวกับงำนพัฒนำกำรทองทีไยวทีไถูกตຌองหมำะสม  
3.3 ประชำสัมพันธ์฿หຌขຌอมูลทองทีไยวกประชำชนละนักทองทีไยว ฿หຌเดຌรับขຌอมูลทีไ

ถูกตຌองละสำมำรถดินทำงทองทีไยวเดຌอยำงปลอดภัยละสงสริมอุตสำหกรรมกำรทองทีไยว 
3.4 ป็นวิทยำกรฝຄกอบรม พืไอผยพรควำมรูຌควำมขຌำ฿จกีไยวกับหลักกำรละวิธีกำร

ของงำนดຌำนพัฒนำกำรทองทีไยว 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง จຌำพนักงำนสงสริมกำรทองทีไยว ระดับปฏิบัติงำน ละ  
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับช ำนำญงำน ละปฏิบัติงำน

ดຌำนสงสริมกำรทองทีไยว หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ป ี
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนสงสริม
กำรทองทีไยว หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 3 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 

 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.2 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 2 
3.2.3 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 2 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป    
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนกำรกษตร 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงดຌำนกำรกษตร ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับกำรกษตรดຌำนตำงโ ชน กำรพำะปลูก กำร฿ชຌปุ๋ย กำรปรับปรุงดิน กำรป้องกันละกำรก ำจัดศัตรูพืช 
กำรสงสริมละผยพรวิชำกำรกษตรกกษตรกร กำรควบคุมกำรน ำขຌำละสงออกของพืชละผลิตผลจำก
พืชละวัสดุกำรกษตร ตลอดจนกำรชวยหลือนักวิชำกำรกษตร฿นกำรศึกษำ คຌนควຌำ ทดลอง วิครำะห์ วิจัย 
กีไยวกับวิชำกำรกษตร ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   จຌำพนักงำนกำรกษตร   ระดับปฏิบัติงำน 
   จຌำพนักงำนกำรกษตร   ระดับช ำนำญงำน 
   จຌำพนักงำนกำรกษตร   ระดับอำวุส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.จ. ก ำหนดมืไอ 26 พฤศจิกำยน 2558 

4401 



 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนกำรกษตร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนกำรกษตร  
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ  
ปฏิบัติงำนดຌำนกำรกษตร ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ 
ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ชวยท ำกำรศึกษำ คຌนควຌำ วิจัย พัฒนำ ทดลอง ทดสอบ วิครำะห์ ตรวจสอบ 

รับรอง ทำงดຌำนวิชำกำรกษตร พืไอพิไมผลผลิตทำงกำรกษตรละ฿หຌมีกำร฿ชຌทคนลยีทีไหมำะสม  
1.2 ผลิต ละ฿หຌบริกำร ดຌำนพืช เหม ละปัจจัยกำรผลิต พืไอ฿หຌเดຌผลผลิตตำม

ป้ำหมำย ละมีคุณภำพตำมมำตรฐำน  
1.3 ปฏิบัติกำรดຌำนวิชำกำรกษตร ชน กำรด ำนินกำร฿หຌป็นเปตำมกฎหมำย      

กำรพัฒนำ ทีไดิน กำรสงสริมกำรกษตร กำรจัดกำรเรนำ  กำร฿ชຌนๅ ำ ป็นตຌน พืไอสนับสนุนงำนวิชำกำร ละ
ผยพรควำมรูຌกกษตรกรละบุคคลทัไวเป            

1.4 ชวยวำงผน สงสริมกำรผลิต จัดท ำครงกำรสนับสนุนกำรผลิตของกษตรกร 
ละสงสริมกระบวนกำรรียนรูຌดຌำนธรรมชำติละสิไงวดลຌอม ชนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูกำรปลูกพืชประจ ำถิไน    
กำรอนุรักษ์ธรรมชำติดยลดกำร฿ชຌสำรคมี฿นกำรกษตร พืไอป็นกำรพิไมผลผลิตของกษตรกรละอนุรักษ์
พันธ์พืชหำยำก 

1.5 ชวยตรวจละควบคุมกำรน ำขຌำ สงออก ละกำรน ำผำนของพืช ผลผลิตจำกพืช
ละวัสดุกำรกษตรละชวยตรวจสอบพืไอออก฿บอนุญำต ละพืไอควบคุมพืชละวัสดุกำรกษตร฿หຌป็นเปตำม
กฎหมำย 

1.6 จัดตรียม ตรวจสอบ ดูลรักษำครืไองมือ อุปกรณ์ตำงโ ทีไ฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำน
พืไอ฿หຌสำมำรถน ำเป฿ชຌเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ  

1.7 ปฏิบัติงำนละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไ เดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

2. ดຌานการบริการ 
2.1 สำธิต นะน ำ สงสริม ฝຄกอบรม ละถำยทอดทคนลยีกำรกษตร กกษตรกร          

ยุวกษตร หรือบุคคลทัไวเป พืไอน ำควำมรูຌ เปปฏิบัติ  
2.2 ประสำนงำนกับหนวยงำนตำงโ ละนะนวทำงกำรกຌเขปัญหำกำรกษตร 

พืไอ฿หຌ มีกำรกຌเขปัญหำอยำงมีประสิทธิภำพ 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ทียบเดຌ ฿นระดับดียวกัน                  
฿นสำขำวิชำหรือทำงกษตรศำสตร์ กำรกษตร ธุรกิจกษตร ชำงกลกษตร อุตสำหกรรมกษตร ศรษฐศำสตร์
กำรกษตร  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับ
ต ำหนงนีๅเดຌ  

2. เดຌ รับประกำศนียบัตร ทคนิคหรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ทียบเดຌ ฿นระดับ ดียวกัน                      
฿นสำขำวิชำหรือทำงกษตรศำสตร์ กำรกษตร ธุรกิจกษตร ชำงกลกษตร อุตสำหกรรมกษตร ศรษฐศำสตร์
กำรกษตร  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับ
ต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสู งหรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ทียบเดຌ เมตไ ำกวำนีๅ                      
฿นสำขำวิชำหรือทำงกษตรศำสตร์ กำรกษตร ธุรกิจกษตร ชำงกลกษตร อุตสำหกรรมกษตร ศรษฐศำสตร์
กำรกษตร  ทคนลยีภูมิทัศน์หรืออนุปริญญำหลักสูตร ใ ปี ตอจำกประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
หรือทียบทำ ฿นสำขำวิชำหรือทำงกษตรศำสตร์ กำรกษตร ธุรกิจกษตร ชำงกลกษตร อุตสำหกรรมกษตร 
ศรษฐศำสตร์กำรกษตร ธุรกิจละสหกรณ์ ทคนลยีภูมิทัศน์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ 
ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 



3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.4 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนกำรกษตร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนกำรกษตร  
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน  ซึไ งเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ          

ดยตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน  ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ละควำมช ำนำญงำนดຌำนกำรกษตรปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีคอนขຌำงยำกละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ
ปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนกำรกษตร ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จ
หรือกຌเขปัญหำทีคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ     
1.1 ชวยท ำกำรศึกษำ คຌนควຌำ วิจัย พัฒนำ ทดลอง ทดสอบ วิครำะห์ ตรวจสอบ 

รับรองทำงดຌำนวิชำกำรกษตร ฿นงำนทีไยุงยำกซับซຌอน 
1.2 ผลิต ละ฿หຌบริกำร ดຌำนพืช เหม ละปัจจัยกำรผลิต พืไอ฿หຌเดຌผลผลิตตำม

ป้ำหมำยละมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
1.3 ปฏิบัติกำรดຌำนวิชำกำรกษตร ชน กำรด ำนินกำร฿หຌป็นเปตำมกฎหมำย       

กำรพัฒนำทีไดิน กำรสงสริมกำรกษตร กำรจัดกำรเรนำ กำร฿ชຌนๅ ำ ป็นตຌน พืไอสนับสนุนงำนวิชำกำรละ
ผยพรควำมรูຌกกษตรกร 

1.4 ชวยวำงผน สงสริมกำรผลิต จัดท ำครงกำรสนับสนุนกำรผลิตของกษตรกร ละ
สงสริมกระบวนกำรรียนรูຌดຌำนธรรมชำติละสิไงวดลຌอม ชนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูกำรปลูกพืชประจ ำถิไน กำรอนุรักษ์
ธรรมชำติดยลดกำร฿ชຌสำรคมี฿นกำรกษตร พืไอป็นกำรพิไมผลผลิตของกษตรกรละอนุรักษ์พันธ์พืชหำยำก 

1.5 ตรวจละควบคุมกำรน ำขຌำ สงออก ละกำรน ำผำนของพืช ผลผลิตจำกพืชละวัสดุ
กำรกษตรละตรวจสอบพืไอออก฿บอนุญำต ละพืไอควบคุมพืชละวัสดุกำรกษตร฿หຌป็นเปตำมกฎหมำย 

1.6 จัดตรียม ตรวจสอบ ดูลรักษำครืไองมือ อุปกรณ์ตำงโ ทีไ฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำน
พืไอ฿หຌสำมำรถน ำเป฿ชຌเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ  

1.7 วำงผน ควบคุม ดูล กำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ 
2. ดຌานการก ากับดูล 

2.1 ควบคุมดูลกำรปฏิบัติงำนของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรท ำงำนป็นเปอยำงมี
ประสิทธิภำพ 

2.2 ฿หຌค ำปรึกษำละสนอนะกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ พืไอ฿หຌกิดควำมขຌำ฿จ
ละสำมำรถปฏิบัติงำนอยำงถูกตຌอง 

2.3 ควบคุมดูลงำนดຌำนกำรกษตร พืไอ฿หຌงำนด ำนินเปเดຌอยำงรำบรืไน 
 



 

3. ดຌานการบริการ                
3.1 สำธิต นะน ำ สงสริม ฝຄกอบรม ละถำยทอดทคนลยีกำรกษตรกกษตรกร 

ยุวกษตร หรือบุคคลทัไวเป พืไอน ำควำมรูຌเปปฏิบัติ  
3.2 ประสำนงำนกับหนวยงำนตำงโ ละนะนวทำงกำรกຌเขปัญหำกำรกษตร 

พืไอ฿หຌ มีกำรกຌเขปัญหำอยำงมีประสิทธิภำพ 
3.3 ติดตำม ประมินผล กำรด ำนินงำน ละส ำรวจควำมพึงพอ฿จของกษตรกร    

พืไอทรำบปัญหำละอุปสรรค ตลอดจนวิธีกำรกຌเข 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนกำรกษตร  ระดับปฏิบัติงำน ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำนดຌำน

กำรกษตร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี ก ำหนดวลำ     
ๆ ปี ฿หຌลดป็น 5 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนกำรกษตร ระดับปฏิบัติงำน      
ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น 4 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนกำรกษตร  ระดับปฏิบัติงำน 
ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำน
กำรกษตร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.4 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนกำรกษตร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนกำรกษตร  
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน  ซึไ งเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ          
ดยตຌอง ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน  ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนกำรกษตร คอนขຌำงสูง มีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีไหลำกหลำย 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 รวมท ำกำรศึกษำ คຌนควຌำ วิจัย พัฒนำ ทดลอง ทดสอบ วิครำะห์ ตรวจสอบ 

รับรอง ทำงดຌำนวิชำกำรกษตร ฿นงำนทีไยุงยำกซับซຌอน ตຌอง฿ชຌประสบกำรณ์ควำมช ำนำญทีไสัไงสมมำป็นวลำ 
พอสมควรพืไอ฿หຌมีกำร฿ชຌทคนลยีทีไหมำะสม  

1.2 ควบคุมกำรผลิต ละ฿หຌบริกำร ดຌำนพืช เหม ละปัจจัยกำรผลิต พืไอ฿หຌเดຌ
ผลผลิต ตำมป้ำหมำยละมีคุณภำพตำมมำตรฐำน  

1.3 ควบคุมละด ำนินกำรดຌำนวิชำกำรกษตร ชน กำรด ำนินกำร฿หຌป็นเปตำม 
กฎหมำย กำรพัฒนำทีไดิน กำรสงสริมกำรกษตร กำรจัดกำรเรนำ กำร฿ชຌนๅ ำชลประทำน ป็นตຌน พืไอ 
สนับสนุนงำนวิชำกำรละผยพรควำมรูຌกกษตรกร  

1.4 รวมวำงผน สงสริมกำรผลิต จัดท ำครงกำรสนับสนุนกำรผลิตของกษตรกร 
ละสงสริมกระบวนกำรียนรูຌดຌำนธรรมชำติละสิไงวดลຌอม ชนกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูกำรปลูกพืชประจ ำถิไน กำร
อนุรักษ์ธรรมชำติดยลดกำร฿ชຌสำรคมี฿นกำรกษตร พืไอป็นกำรพิไมผลผลิตของกษตรกรละอนุรักษ์พันธ์พืช
หำยำก 

1.5 กำรตรวจละควบคุมกำรน ำขຌำ กำรสงออก ละกำรน ำผำนของพืช ผลผลิตจำก
พืช ละวัสดุกำรกษตร ละตรวจสอบ พืไอออก฿บอนุญำต ละพืไอควบคุมพืชละวัสดุกำรกษตร฿หຌป็นเป
ตำมกฎหมำย  

1.6 ตรวจสอบ ก ำกับดูลรักษำครืไองมือ อุปกรณ์ตำงโ ทีไ฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำน ฿หຌอยู
฿นสภำพดี ละพียงพอตอกำร฿ชຌงำน พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ  

1.7 วำงผน ควบคุม ดูล กำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ ระดับรองลงมำหรือ
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ 
 

 

 

 

 

 



   

2. ดຌานการก ากับดูล  

2.1 ก ำกั บ  ต รวจสอบ กำรป ฏิ บั ติ งำน ของจຌ ำห นຌ ำทีไ ร ะดั บ รองล งมำห รื อ
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำน ป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 

2.2 ก ำหนดนวทำงละกຌเขปัญหำขຌอขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำน฿นหนวยงำน         
ทีไรับผิดชอบพืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงตอนืไอง มีประสิทธิภำพละประสิทธิผล  

2.3 ประสำนงำนกับหนวยงำนหรือสวนรำชกำร ละนะนวทำงกำรกຌเขปัญหำ
กำรกษตร พืไอ฿หຌมีกำรกຌเขปัญหำอยำงมีประสิทธิภำพ 

2.4 ติดตำม ประมินผล กำรด ำนินงำนละส ำรวจควำมพึงพอ฿จของกษตรกร    
พืไอทรำบปัญหำละอุปสรรค ตลอดจนวิธีกำรกຌเข 

2.5 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ถำยทอดควำมรูຌกีไยวกับกำรปฏิบัติงำนดຌำนวิชำกำรกษตร
กจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำหรือผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌองละปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพ 

3. ดຌานการบริการ 
3.1 สำธิต นะน ำ สงสริม ฝຄกอบรม ละถำยทอดทคนลยีกำรกษตร ฿หຌก

ประชำชนละผูຌสน฿จ พืไอน ำควำมรูຌ เปปฏิบัติ  
3.2 ประสำนงำนกับหนวยงำนตำงโ ละนะนวทำงกำรกຌเขปัญหำกำรกษตร 

พืไอ฿หຌ มีกำรกຌเขปัญหำอยำงมีประสิทธิภำพ 
3.3 ติดตำม ประมินผล กำรด ำนินงำน ละส ำรวจควำมพึงพอ฿จของกษตรกร    

พืไอทรำบปัญหำละอุปสรรค ตลอดจนวิธีกำรกຌเข 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง จຌำพนักงำนกำรกษตร ระดับปฏิบัติงำน ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับช ำนำญงำน ละปฏิบัติงำน

ดຌำนกำรกษตร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี หรือด ำรง
ต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรกษตร หรืองำน
อืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 



2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดบั 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.4 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป    
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนประมง 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

 สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโทีไปฏิบัติงำนทำงประมง ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับ  
กำร ควบคุมกำรประมง฿หຌป็นเปตำมกฎหมำยประมง ชน กำรรับค ำขออนุญำตละจดทะบียนตำงโ       
ตำมกฎหมำยประมง กำรตรวจสอบควำมถูกตຌองละสนอควำมหในกีไยวกับกำรขออนุญำตตำงโ  กีไยวกับ  
กำรประมง  กำรด ำนินกำรดຌำนประมงสงครำะห์  ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนตำงโพืไอชวยนักวิชำกำร฿น 
กำรศึกษำคຌนควຌำทดลองวิครำะห์ละวิจัยทำงวิชำกำรประมง ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
 

  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   จຌำพนักงำนประมง   ระดับปฏิบัติงำน 
   จຌำพนักงำนประมง   ระดับช ำนำญงำน 
   จຌำพนักงำนประมง   ระดับอำวุส 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนประมง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนประมง   
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนดຌำนประมง ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ 
ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ชวยงำนศึกษำทดลอง วิครำะห์ ละวิจัยทำงวิชำกำรดຌำนกำรประมง พืไออ ำนวย 

ควำมสะดวก฿นงำนศึกษำทดลอง    
1.2 ชวยงำนส ำรวจ  ศึกษำ ทดลอง วิครำะห์  ละวิจัยทำงวิชำกำรทีไ กีไยวกับ

ทรัพยำกร สัตว์นๅ ำ ละสิไงวดลຌอม฿นระบบนิวศทำงทะลละชำยฝัດง 
1.3 ด ำนินกำรตำมผนกำรอนุรักษ์ละฟ้ืนฟูทรัพยำกรสัตว์นๅ ำละสิไงวดลຌอม 
1.4 จัดท ำทะบียนจับสัตว์นๅ ำ ละทะบียนอืไนโ กีไยวกับกำรประมง พืไอควบคุม฿หຌ

กำร ด ำนินกำรตำงโ ป็นเปตำมประกำศละกฎระบียบของทำงรำชกำร  
1.5 รวบรวมขຌอมูลละจัดท ำรำยงำนกำรด ำนินงำนกีไยวกับกำรประกอบกำรประมง 

พืไอ ประกอบกำรวำงผนงำนละนยบำยของหนวยงำน 
1.6 ดูลกำรประกอบกำรประมงของผูຌประกอบอำชีพกำรพำะลีๅยงสัตว์นๅ ำ  ละ 

ชำวประมง พืไอ฿หຌป็นเปตำมทีไกฎหมำยก ำหนด ปลอดภัย ป็นเปตำมมำตรฐำน ละเมท ำลำยสมดุลของ
สิไงวดลຌอม 

1.7 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจง กีไยวกับงำนประมงทีไตนมีควำมรับผิดชอบ 
กผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ หรือจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ พืไอถำยทอดควำมรูຌ ควำมช ำนำญ ทีไจ ำป็น฿นกำร 
ปฏิบัติงำน 

1.8 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ       
ทีไกีไยวขຌองกับงำนประมง พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการบริการ 
2.1 ถำยทอดควำมรูຌทำงดຌำนประมงตำงโ ชน สำธิตทคนิคกีไยวกับกำรพำะลีๅยง

สัตว์นๅ ำ กผูຌประกอบอำชีพกำรพำะลีๅยงสัตว์นๅ ำ ละชำวประมง พืไอ฿หຌน ำเปปฏิบัติละป็นกำรพิไมผลผลิต 
2.2 ประสำนงำน฿นระดับกลุม กับหนวยงำนรำชกำรอกชน หรือประชำชนทัไวเป   

พืไอ ขอควำมชวยหลือละรวมมือ฿นงำนกำรประมง ละลกปลีไยนควำมรูຌควำมชีไยวชำญทีไป็นประยชน์ 
ตอกำรท ำงำนของหนวยงำน   
 

 



 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ทียบเดຌ ฿นระดับดียวกัน                  
฿นสำขำวิชำหรือทำงกษตรกรรม กำรประมง ธุรกิจกษตรกำรกษตร พำะลีๅยงสัตว์นๅ ำ ปรรูปสัตว์นๅ ำ   
ประมงทะล กำรควบคุมรือประมง อุตสำหกรรมสัตว์นๅ ำ  ธุรกิจกษตรละสหกรณ์  อุตสำหกรรมกำรกษตร 
หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพทคนิคหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน                  
฿นสำขำวิชำหรือทำงกษตรกรรม กำรประมง ธุรกิจกษตรกำรกษตร พำะลีๅยงสัตว์นๅ ำ ปรรูปสัตว์นๅ ำ   
ประมงทะล กำรควบคุมรือประมง อุตสำหกรรมสัตว์นๅ ำ  ธุรกิจกษตรละสหกรณ์  อุตสำหกรรมกำรกษตร 
หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสู งหรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ทียบเดຌ เมตไ ำกวำนีๅ                  
฿นสำขำวิชำหรือทำงกษตรกรรม กำรประมง ธุรกิจกษตรกำรกษตร พำะลีๅยงสัตว์นๅ ำ ปรรูปสัตว์นๅ ำ   
ประมงทะล กำรควบคุมรือประมง อุตสำหกรรมสัตว์นๅ ำ  ธุรกิจกษตรละสหกรณ์  อุตสำหกรรมกำรกษตร 
หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

 
 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1  
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.4 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนประมง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนประมง   
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง  
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนประมงปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีjคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำยหรือ 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ
ปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนประมง ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จ
หรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ชวยงำนศึกษำทดลอง วิครำะห์ ละวิจัยทำงวิชำกำรดຌำนกำรประมง พืไออ ำนวย

ควำมสะดวก฿นงำนศึกษำทดลองทีไมีควำมละอียดละซับซຌอน    
1.2 ชวยงำนส ำรวจ  ศึกษำ ทดลอง วิครำะห์  ละวิจัยทำงวิชำกำรทีไ กีไยวกับ

ทรัพยำกรสัตว์นๅ ำ ละสิไงวดลຌอม฿นระบบนิวศทำงทะลทีไมคีวำมละอียดละซับซຌอน 
1.3 ก ำกับดูลกำรจัดท ำทะบียนจับสัตว์นๅ ำ ละทะบียนอืไนทีไกีไยวกับกำรประมงพืไอ

ควบคุม฿หຌกำรด ำนินกำรตำงโ ป็นเปตำมประกำศละกฎระบียบของทำงรำชกำร 
ก ำกับดูลกำรประกอบกำรประมงของผูຌประกอบอำชีพกำรพำะลีๅยงสัตว์นๅ ำ ละ 
1.4 ชำวประมง พืไอ฿หຌป็นเปตำมทีไกฎหมำยก ำหนด ปลอดภัย ป็นเปตำมมำตรฐำน 

ละเมท ำลำยสมดุลของสิไงวดลຌอม 
1.5 ด ำนินกำรละติดตำมประมินผลตำมผนกำรอนุรักษ์ ละฟ้ืนฟูทรัพยำกรสัตว์

นๅ ำละสิไงวดลຌอม 
1.6 ประสำนงำนกับชุมชน ภำคอกชน ละภำครัฐพืไอด ำนินกิจกรรมกำรอนุรักษ์

ละฟ้ืนฟูทรัพยำกรสัตว์นๅ ำละสิไงวดลຌอม 
1.7 ควบคุมกำรจัดท ำรำยงำนกำรด ำนินงำน ละกำรรวบรวมขຌอมูลตำงโ กีไยวกับ

กำรประกอบกำรประมง พืไอประกอบกำรวำงผนงำนละนยบำยของหนวยงำน 
1.8 พิจำรณำค ำรຌองรืไองรำวตำงโ กีไยวกับกำรประมง พืไอชวยหลือผูຌประกอบอำชีพ

กำรพำะลีๅยงสัตว์นๅ ำละชำวประมง฿หຌเดຌรับควำมอนุครำะห์กีไยวกับกำรประกอบอำชีพ฿หຌค ำนะน ำ      
ตอบปัญหำ ละชีๅจงกีไยวกับงำนประมงทีไซับซຌอน กผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำพืไอถำยทอดควำมรูຌ ควำมช ำนำญ     
ทีไจ ำป็น฿นกำรปฏิบัติงำน 

 
 



 

2. ดຌานการก ากับดูล 

2.1 ก ำกับตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนประมงของจຌำหนຌำทีไหรือปกครองผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ 
฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 

2.2 วำงผน ประมินผล ละกຌเขปัญหำขัดขຌอง ฿นกำรปฏิบัติงำนประมงของ
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบป็นเปอยำงตอนืไอง 
มีประสิทธิภำพละประสิทธิผล 

3. ดຌานการบริการ 
3.1 ถำยทอดควำมรูຌละหำนวทำงสงสริมกำรประมงดຌำนตำงโ พืไอ฿หຌน ำเปปฏิบัติ

ละป็นกำรพิไมผลผลิต 
3.2 ประสำนงำน฿นระดับกอง หรือหนวยงำนทีไสูงกวำ กับหนวยงำนรำชกำร อกชน

หรือประชำชนทัไว เป พืไอขอควำมชวยหลือละควำมรวมมือ฿นงำนกำรประมง 
3.3 ฿หຌค ำปรึกษำ ตอบปัญหำ ชีๅจงกีไยวกับงำนดຌำนกำรประมงกกษตรกร 

หนวยงำนรำชกำร อกชนหรือประชำชนทัไวเป   
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนประมง  ระดับปฏิบัติงำนละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำนดຌำน

ประมง หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี ก ำหนดวลำ     
ๆ ปี ฿หຌลดป็น 5 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนประมง ระดับปฏิบัติงำน  ขຌอ 2 
ละ฿หຌลดป็น 4 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนประมง  ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 3 
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนประมง 
หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 

 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.4 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนประมง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนประมง   
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนประมง คอนขຌำงสูง มีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีไหลำกหลำย ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือ
กຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 รวมท ำกำรศึกษำทดลอง วิครำะห์ ละวิจัยทำงวิชำกำรดຌำนกำรประมง พืไอ

อ ำนวยควำมสะดวก฿นงำนศึกษำทดลองทีไมีควำมละอียดละซับซຌอน ตຌอง฿ชຌประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญทีไสัไง
สมมำป็นวลำพอสมควรพืไอ฿หຌมีกำร฿ชຌทคนลยีทีหมำะสม 

1.2 รวมท ำกำรส ำรวจ ศึกษำ ทดลอง วิครำะห์ ละวิจัยทำงวิชำกำรทีไ กีไยวกับ
ทรัพยำกรสัตว์นๅ ำ ละสิไงวดลຌอม฿นระบบนิวศทำงทะลทีไมีควำมละอียดละซับซຌอน ตຌอง฿ชຌประสบกำรณ์
ควำมช ำนำญทีไสัไงสมมำป็นวลำพอสมควร พืไอ฿หຌมีกำร฿ชຌทคนลยีทีไหมำะสม 

1.3 วำงผนละควบคุมกำรจัดท ำทะบียนจับสัตว์นๅ ำ ละทะบียนอืไนโ กีไยวกับกำร
ประมง พืไอควบคุม฿หຌกำรด ำนินกำรตำงโ ป็นเปตำมประกำศละกฎระบียบของทำงรำชกำร 

1.4 วำงผนละควบคุมกำรประกอบกำรประมงของผูຌประกอบอำชีพกำรพำะลีๅ ยง
สัตว์นๅ ำ ละชำวประมง พืไอ฿หຌป็นเปตำมทีไกฎหมำยก ำหนดปลอดภัยป็นเปตำมมำตรฐำน ละเมท ำลำย
สมดุลของสิไงวดลຌอม 

1.5 ก ำหนดผนงำนละประมินผลตำมผนกำรอนุรักษ์ ละฟ้ืนฟูทรัพยำกรสัตว์นๅ ำ
ละสิไงวดลຌอม 

1.6 ประสำนงำนกับชุมชน ภำคอกชน ละภำครัฐ พืไอด ำนินกิจกรรมกำรอนุรักษ์
ละฟ้ืนฟูทรัพยำกรสัตว์นๅ ำละสิไงวดลຌอม 

1.7 ก ำหนดผนละควบคุมกำรจัดท ำรำยงำนกำรด ำนินงำน ละกำรรวบรวมขຌอมูล
ตำงโ กีไยวกับกำรประกอบกำรประมง พืไอประกอบกำรวำงผนงำนละนยบำยของหนวยงำน 

2. ดຌานการก ากับดูล 

2.1 ก ำกับตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ ฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำน฿นระดับ
ตไ ำกวำกอง หรือปฏิบัติรำชกำร฿นบังคับบัญชำดยตรงตอหนวยงำนระดับกองหรือสูงกวำกอง  พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนของหนวยงำนป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 

2.2 ก ำหนดนวทำงละกຌเขปัญหำขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำนพืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน
ของหนวยงำนทีไรับผิดชอบป็นเปอยำงตอนืไอง มีประสิทธิภำพละประสิทธิผล 

 



 

3. ดຌานการบริการ 
3.1 ควบคุมละด ำนินกำรถำยทอดควำมรูຌละหำนวทำงสงสริมกำรประมง฿นดຌำน

ตำงโ พืไอ฿หຌน ำควำมรูຌเปปฏิบัติละป็นกำรพิไมผลผลิต 
3.2 ประสำนงำนกับหนวยงำนรำชกำรอืไนอกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอขอควำม

ชวยหลือละรวมมือ฿นงำนกำรประมง ละลกปลีไยนควำมรูຌควำมชีไยวชำญทีไป็นประยชน์ตอกำรท ำงำน
ของหนวยงำน 

3.3 ฿หຌค ำปรึกษำ ตอบปัญหำ ชีๅจงกีไยวกับงำนดຌำนกำรประมงทีไมีควำมยุงยำก
ซับซຌอนกกษตรกร หนวยงำนรำชกำร อกชนหรือประชำชนทัไวเป  
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนประมง  ระดับปฏิบัติงำนละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับช ำนำญงำน ละปฏิบัติงำน

ดຌำนประมง หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี หรือด ำรง
ต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนประมง หรืองำนอืไน
ทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

 
 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.4 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป    
 

สายงาน     สัตวบำล 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโทีไปฏิบัติงำนทำง สัตวบำล ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับ 
กำรลีๅยงสัตว์ละผสมพันธุ์สัตว์ กำรผสมอำหำร กำรปลูกพืชอำหำรสัตว์ ละกำรถนอมอำหำรสัตว์ ชวยปฏิบัติงำน
ดຌำนกำรควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ละวัตถุดิบ ป็นตຌน ละกำรปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   สัตวบำล     ระดับปฏิบัติงำน  
   สัตวบำล     ระดับช ำนำญงำน  
   สัตวบำล     ระดับอำวุส 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    สัตวบำล 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   สัตวบำล 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนดຌำนสัตวบำล ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ 
ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงำนดຌำนกำรลีๅยงสัตว์ กำร฿หຌอำหำรสัตว์ กำรสุขำภิบำลรงรือนส ำหรับ

สัตว์ กำรดูลสุขำภิบำลสัตว์ กำรผสมอำหำรสัตว์  กำรปลูกพืชอำหำรสัตว์ละบ ำรุงรักษำ    กำรก ำหนด฿หຌ
สัตว์฿ชຌทุงหญຌำ  กำรถนอมอำหำรสัตว์  ส ำรวจจ ำนวนสัตว์  คัดลือกสัตว์  ตอนสัตว์  ผสมพันธ์สัตว์  สงวนพันธ์
สัตว์ ท ำทะบียนสัตว์  รวมทัๅงปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย กฎระบียบ ขຌอบังคับ ทีไกีไยวขຌอง  

1.2 ส ำรวจ กใบตัวอยำงอำหำรสัตว์ละวัตถุดิบอำหำรสัตว์  ตรวจรงงำน  กำรบรรจุ
หีบหออำหำรสัตว์ บันทึก กใบรวบรวมละตรวจสอบ ขຌอมูลปศุสัตว์ละขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง 

1.3 ฿หຌค ำนะน ำปฏิบัติกำรดຌำนปศุสัตว์บืๅองตຌนกจຌำหนຌำทีไละกษตรกร พืไอ฿หຌ
กำร ลีๅยงสัตว์มีประสิทธิภำพ พืไอพิไมผลผลิตดຌำนปศุสัตว์  

1.4 ชวยหลือละสนับสนุนงำนวิจัยดຌำนปศุสัตว์  
1.5 สงสริมปศุสัตว์ ละ฿หຌบริกำรดຌำนทคนลยีชีวภำพกำรปศุสัตว์  
1.6 สงสริมดຌำนปฏิบัติกำรปศุสัตว์อินทรีย์ละกำร฿ชຌพืชสมุนเพร฿นกำรลีๅยงสัตว์  

2. ดຌานการบริการ  
2.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจง กีไยวกับงำนดຌำนปศุสัตว์ทีไตนมีควำม

รับผิดชอบ กจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ กษตรกร หนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ
ถำยทอด ควำมรูຌ ควำมช ำนำญ กผูຌทีไสน฿จ  

2.2 ประสำนงำนกับกลุม หนวยงำนรำชกำร อกชน ละประชำชนทัไวเป ฿นระดับ 
ปฏิบัติงำนพืไอขอควำมชวยหลือละรวมมือ฿นงำนปศุสัตว์  ละลกปลีไยนควำมรูຌควำมชีไยวชำญทีไป็น 
ประยชน์ตอกำรท ำงำนของหนวยงำน 
 

 

 

 

 

 

 



 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไง ดังตอเปนีๅ 
  แ. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นสำขำวิชำ
หรือทำงกษตรศำสตร์ สัตวศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับ ต ำหนงนีๅเดຌ  
  โ . เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูงหรือทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ฿นสำขำวิชำหรือทำง
กษตรศำสตร์ สัตวศำสตร์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ  ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.4 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 
 
 
 



 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    สัตวบำล 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   สัตวบำล 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนสัตวบำลปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำน อืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย หรือ ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำ
ระดับ ปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนสัตวบำล ปฏิบัติงำนทีไ
ตຌอง ตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ควบคุมกำรลีๅยงสัตว์ กำรผสมอำหำรสัตว์  กำรสุขำภิบำลสัตว์ กำรปลูกพืช

อำหำรสัตว์ละกำรถนอมอำหำรสัตว์ ศึกษำประวัติพันธุ์สัตว์พืไอประยชน์฿นกำรคัดลือกพันธุ์  ผสมพันธุ์ ละ
ตอนสัตว์    ปรับปรุงพันธุ์สัตว์   ตรวจรับรองละควบคุมมำตรฐำนดຌำนกำรปศุสัตว์  รวมทัๅงปฏิบัติงำนตำม
กฎหมำย กฎระบียบ ขຌอบังคับ ทีไกีไยวขຌอง  

1.2 ด ำนินกำรส ำรวจ กใบตัวอยำง กใบรวบรวมละตรวจสอบ ขຌอมูลปศุสัตว์ละ
ขຌอมูล ทีไกีไยวขຌองละขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง พืไอกำรวำงผนดຌำนกำรปศุสัตว์  

1.3   กำรกใบตัวอยำงอำหำรสัตว์ละวัตถุดิบอำหำรสัตว์   กำรตรวจสภำพรงงำน  
รຌำนคຌำอำหำรสัตว์  กำรตรวจสอบกำรบรรจุหีบหอ  พืไอ฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำน 

1.4 ชวยนักวิชำกำร ฿นกำรศึกษำ คຌนควຌำ ละพัฒนำดຌำนลีๅยงสัตว์ ดຌำนอำหำรสัตว์ 
ดຌำนพืชอำหำรสัตว์ ดຌำนกำรจัดกำรละดຌำนกำรผสมทียม  

1.5 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำละถำยทอดควำมรูຌดຌำนปศุสัตว์กจຌำหนຌำทีไละกษตรกร 
พืไอ฿หຌกำรลีๅยงสัตว์มีประสิทธิภำพ พืไอพิไมผลผลิตดຌำนปศุสัตว์  

1.6 สงสริมปศุสัตว์ ละ฿หຌบริกำรดຌำนทคนลยีชีวภำพกำรปศุสัตว์  
1.7 สงสริมดຌำนปฏิบัติกำรปศุสัตว์อินทรีย์ละกำร฿ชຌพืชสมุนเพร฿นกำรลีๅยงสัตว์ 

2. ดຌานการก ากับดูล 
2.1 ก ำกับตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนปศุสัตว์ของจຌำหนຌำทีไ  ฿นฐำนะผูຌชวยหัวหนຌำ

หนวยงำน หรือหัวหนຌำงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด  
2.2 วำงผนปฏิบัติงำน ประมินผล ละกຌเขปัญหำ ฿นกำรปฏิบัติงำนปศุสัตว์ของ 

ผูຌรวมงำนหรือผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ฿นงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนของงำนทีไรับผิดชอบป็นเปอยำง 
ตอนืไอง ละบรรลุวัตถุประสงค์  
 
 



 
3. ดຌานการบริการ  

3.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ชีๅจง กีไยวกับงำนปศุสัตว์ทีไมีควำมซับซຌอน ทีไอยู฿น
ควำม รับผิดชอบ กผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ หรือจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ กษตรกร หนวยงำนรำชกำร อกชน หรือ 
ประชำชนทัไวเป พืไอถำยทอดควำมรูຌ ควำมช ำนำญ กผูຌทีไสน฿จ  

3.2 ประสำนงำน฿นระดับผนงำน หรือหนวยงำนทีไสูงกวำ กับหนวยงำนรำชกำรละ 
อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอขอละ/หรือ฿หຌควำมชวยหลือ รวมมือ฿นงำนปศุสัตว์ ละลกปลีไยน ควำมรูຌ
ควำมชีไยวชำญทีไป็นประยชน์ตอกำรท ำงำนของหนวยงำน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงสัตวบำล ระดับปฏิบัติงำนละ 
2. ด ำรงหรือคยด ำรงต ำหนงสัตวบำล ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำนดຌำนสัตวบำล หรือ

งำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ ๆ ปี  ก ำหนด ๆ ปี ฿หຌลดหลือ  
ไ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณวุฒิฉพำะส ำหรับต ำหนงสัตวบำล ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ โ  หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ 
ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนสัตวบำล หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำม
ระยะวลำทีไก ำหนดดຌวยดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.4 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 



 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    สัตวบำล 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   สัตวบำล 
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนสัตวบำล คอนขຌำงสูง มีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีไหลำกหลำย ปฏิบัติงำนทีไตຌอง ตัดสิน฿จ
หรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

       ผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌ ส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดย฿ชຌ
ควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนสัตวบำลคอนขຌำงสูง ปฏิบัติงำนตຌองตัดสิน฿จ
หรือ กຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 วำงผน  ควบคุม  ศึกษำ คຌนควຌำ ละพัฒนำดຌำนกำรลีๅยงสัตว์ ดຌำนอำหำรสัตว์ 

ดຌำนพืชอำหำรสัตว์ ดຌำนกำรจัดกำรละดຌำนกำรผสมทียม ดຌำนสุขำภิบำลสัตว์  ตำมกฎหมำย  กฎระบียบ  
ขຌอบังคับ  ทีไกีไยวขຌอง 

1.2 ชวยปฏิบัติงำนดຌำนกำรศึกษำ คຌนควຌำ ละพัฒนำดຌำนกำรลีๅยงสัตว์ ดຌำนอำหำร
สัตว์ ดຌำนพืชอำหำรสัตว์ ดຌำนกำรจัดกำรละดຌำนกำรผสมทียม  

1.3 ด ำนินงำนดຌำนกำรลีๅยงสัตว์ กำรผสมอำหำรสัตว์  กำรสุขำภิบำลสัตว์ กำรปลูก
พืชอำหำรสัตว์ละกำรถนอมอำหำรสัตว์ ศึกษำประวัติพันธุ์สัตว์พืไอประยชน์฿นกำรคัดลือกพันธุ์  ผสมพันธุ์ 
ละตอนสัตว์    ปรับปรุงพันธุ์สัตว์   ตรวจรับรองละควบคุมมำตรฐำนดຌำนกำรปศุสัตว์ รวมทัๅงปฏิบัติงำนตำม
กฎหมำย กฎระบียบ ขຌอบังคับ ทีไกีไยวขຌอง  

1.4 ก ำหนดผนงำน ฿นกำรส ำรวจ กำรกใบตัวอยำง ตรวจสอบ ขຌอมูลปศุสัตว์ละขຌอมูล 
ทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงสรุปละประมินผล  

1.5 ก ำหนดผนละควบคุมกำร฿หຌบริกำร ดຌำนลีๅยงสัตว์ ดຌำนอำหำรสัตว์ ดຌำนพืชอำหำร 
สัตว์ ดຌำนกำรจัดกำรละดຌำนกำรผสมทียม รวมทัๅงปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย กฎระบียบ ขຌอบังคับ ทีไกีไยวขຌอง  

1.6 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำปฏิบัติกำรดຌำนปศุสัตว์กจຌำหนຌำทีไละกษตรกร พืไอ฿หຌกำร 
ลีๅยงสัตว์มีประสิทธิภำพ พืไอพิไมผลผลิตดຌำนปศุสัตว์  

1.7 วำงผน ประมินผล ละกຌเขปัญหำขัดขຌอง ฿นกำรปฏิบัติงำนปศุสัตว์ของ 
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ ละระหวำงหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนทีไ 
รับผิดชอบป็นเปอยำงตอนืไอง มีประสิทธิภำพละประสิทธิผล  

1.8 สงสริมปศสุัตว์ ละ฿หຌบริกำรดຌำนทคนลยีชีวภำพกำรปศุสัตว์  
 
 
 



 
2. ดຌานก ากับดูล  

2.1 ก ำกับ ตรวจสอบกำรปฏิ บั ติ งำนปศุ สั ต ว์ของจຌ ำหนຌ ำทีไ  หรือปกครอง
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด  

2.2 วำงผน ประมินผล ละกຌเขปัญหำขัดขຌอง ฿นกำรปฏิบัติงำนปศุสัตว์ของ 
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบป็นเป  อยำง
ตอนืไอง มีประสิทธิภำพละประสิทธิผล  

3. ดຌานการบริการ  
3.1 ฿หຌค ำปรึกษำ ตอบปัญหำ ชีๅจง กีไยวกับงำนปศุสัตว์ทีไมีควำมซับซຌอน ทีไตนมี

ควำม รับผิดชอบ กผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ หรือจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ กษตรกร หนวยงำนรำชกำร อกชน หรือ 
ประชำชนทัไวเป พืไอถำยทอดควำมรูຌ ควำมช ำนำญ กผูຌทีไสน฿จ  

3.2 ประสำนงำน฿นระดับกอง หรือหนวยงำนทีไสูงกวำ กับหนวยงำนรำชกำรละ
อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอขอควำมชวยหลือละรวมมือ฿นงำนปศุสัตว์ ละลกปลีไยนควำมรูຌควำม 
ชีไยวชำญทีไป็นประยชน์ตอกำรท ำงำนของหนวยงำน  

3.3 ป็นวิทยำกรถำยทอดควำมรูຌดຌำนปศุสัตว์ ส ำหรับจຌำหนຌำทีไละกษตรกรเดຌ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงสัตวบำล ระดับปฏิบัติงำนละ 
3. ด ำรงหรือคยด ำรงต ำหนงสัตวบำล ระดับช ำนำญงำน ละปฏิบัติงำนดຌำนสัตวบำล 

หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ ๆ ปี  หรือด ำรงต ำหนง
อยำงอืไนทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนสัตวบำล หรืองำนอืไนทีไ
กีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวยดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 

 
 
 



 
 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.4 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป    
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนสวนสำธำรณะ 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนสวนสำธำรณะ ซึไงมีลักษณะงำนทีไ
ปฏิบัติกีไยวกับกำรจัดสถำนทีไพักผอนหยอน฿จ คอยตรวจสอบก ำกับดูล ฿หຌมีละบ ำรุงรักษำสวนสำธำรณะ   
จัดตกตงสวนหยอม จัดท ำรือนพำะช ำ บ ำรุงรักษำตຌนเมຌริมถนน฿หຌรมยในกผูຌสัญจรเปมำ บ ำรุงรักษำ     
ชำนหญຌำ อนุสำวรีย์ ตลอดจน฿หຌค ำนะน ำละผยพรวิชำกำร฿หຌกประชำชน ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไ
กีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   จຌำพนักงำนสวนสำธำรณะ  ระดับปฏิบัติงำน 
   จຌำพนักงำนสวนสำธำรณะ  ระดับช ำนำญงำน 
   จຌำพนักงำนสวนสำธำรณะ  ระดับอำวุส 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนสวนสำธำรณะ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนสวนสำธำรณะ  
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนดຌำนสวนสำธำรณะ ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ 
ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 จัด ประดับตกตง ละบ ำรุงตຌนเมຌ เมຌดอกละเมຌประดับ฿นสวนสำธำรณะ

สถำนทีไพักผอนหยอน฿จ สวนหยอมทัไวเป฿นขต อปท. บริวณริมถนน ละพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกิดควำม
สวยงำมกประชำชนผูຌพบหใน ละสงสริมคุณภำพชีวิตทีไดี฿หຌกับประชำชน 

1.2 ดูล ละบ ำรุงรักษำตຌนเมຌริมถนน สนำมดใกลน สนำมหญຌำทัไวเป อนุสำวรีย์ 
ละภูมิทัศน์ตำงโ ฿นพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกิดควำมสวยงำมกประชำชนผูຌพบหใน 

1.3 ประดับตกตงเมຌดอกเมຌประดับ฿นงำนประพณี งำนพระรำชพิธี งำนพิธีกำร฿น
บริวณหนวยงำนทีไรับผิดชอบละตำมกำรรຌองขอจำกประชำชน พืไอ฿หຌกิดควำมสวยงำมกผูຌพบหใน 

1.4 จัดท ำรือนพำะช ำกลຌำเมຌละพันธุ์ เมຌดอกเมຌประดับตำงโ พืไอประหยัด
งบประมำณ฿นกำรจัดซืๅอ 

1.5 ฿หຌค ำนะน ำละผยพรวิชำกำรกษตรละควำมรูຌควำมขຌำ฿จดຌำนกำรดูล
ตຌนเมຌละพรรณเมຌ฿หຌหมำะกับกับตละประภท พืไอสงสริม฿หຌประชำชนรักกำรปลูกตຌนเมຌ  

1.6 บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌ ละครืไองจักรกล พืไอ฿หຌกิดควำม
ปลอดภัย฿นกำร฿ชຌงำน 

1.7 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ          
ทีไกีไยวขຌองกับงำนสวนสำธำรณะ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.8 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

2. ดຌานการบริการ 

  ประสำนงำนกับหนวยงำนตำงโ ฿นงำนสวนสำธำรณะละงำนอืไนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ปฏิบัติงำนดังกลำวป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 

 

 

 

 



 

 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ  

1. เดຌ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ทียบเดຌ ฿นระดับดียวกัน                  
฿นสำขำวิชำหรือทำงกษตรกรรม ภูมิสถำปัตย์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนด
วำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

2. เดຌรับประกำศนียบัตรทคนิค  หรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน                  
฿นสำขำวิชำหรือทำงกษตรกรรม ภูมิสถำปัตย์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนด
วำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสู งหรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ที ยบเดຌ เมตไ ำกวำนีๅ                  
฿นสำขำวิชำหรือทำงกษตรกรรม ภูมิสถำปัตย์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนด
วำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.4 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 



 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนสวนสำธำรณะ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนสวนสำธำรณะ  
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนสวนสำธำรณะ  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีคอนขຌำงยำกละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีเดຌรับมอบหมำย หรือ 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ
ปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนสวนสำธำรณะ ปฏิบัติงำนทีไตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ชวยควบคุมละจัด ประดับตกตง ละบ ำรุงตຌนเมຌ เมຌดอกละเมຌประดับ฿น

สวนสำธำรณะ สถำนทีไพักผอนหยอน฿จ สวนหยอมทัไวเป฿นขตองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน บริวณริมถนน 
ละพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกิดควำมสวยงำมกประชำชนผูຌพบหใน ละสงสริมคุณภำพชีวิตทีไดี฿หຌกับ
ประชำชน 

1.2 ชวยควบคุมละบ ำรุงรักษำลำนหญຌำ สนำมดใกลน สนำมหญຌำทัไวเป อนุสำวรีย์ 
ละภูมิทัศน์ตำงโ ฿นพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกิดควำมสวยงำมกประชำชนผูຌพบหใน 

1.3 ชวยควบคุมละประดับตกตงเมຌดอกเมຌประดับ฿นงำนประพณี งำนพระรำชพิธี  
งำนพิธีกำร฿นบริวณหนวยงำนทีไรับผิดชอบละตำมกำรรຌองขอจำกประชำชน พืไอ฿หຌกิดควำมสวยงำมกผูຌพบหใน 

1.4 ควบคุมละจัดท ำรือนพำะช ำกลຌำเมຌละพันธุ์ เมຌดอกเมຌประดับต ำงโ          
พืไอประหยัดงบประมำณ฿นกำรจัดซืๅอ 

1.5 ฿หຌค ำนะน ำละผยพรควำมรูຌควำมขຌำ฿จดຌำนกำรดูลตຌนเมຌละพรรณเมຌ฿หຌ
หมำะกับกับตละประภท พืไอสงสริม฿หຌประชำชนรักกำรปลูกตຌนเมຌ  

1.6 ตรวจสอบกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌ ละครืไองจักรกล พืไอ฿หຌ
กิดควำมปลอดภัย฿นกำร฿ชຌงำน 

1.7 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ            
ทีไกีไยวขຌองกับงำนสวนสำธำรณะ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.8 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 
 
 



 
 

2. ดຌานการก ากับดูล 

2.1 ควบคุม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรท ำงำนป็นเป
อยำงมีประสิทธิภำพ 

2.2 ฿หຌค ำนะน ำกຌปัญหำขຌอขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำนกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ
พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงตอนืไองอยำงมีประสิทธิภำพ 

2.3 วำงผน ควบคุมกำรด ำนินกำรปรับปลีไยนตຌนเมຌ เมຌดอกเมຌประดับ ระหวำงปี
ละชวงงำนประจ ำปี พืไอ฿หຌมีจ ำนวนพียงพอตอกำร฿ชຌงำนตลอดปี 

3. ดຌานการบริการ 

 ประสำนงำนกับหนวยงำนตำงโ ฿นงำนสวนสำธำรณะละงำนอืไนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ปฏิบัติงำนดังกลำวป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับจຌำพนักงำนสวนสำธำรณะ ระดับปฏิบัติงำน ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำนดຌำน

สวนสำธำรณะ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ  6 ปี 
ก ำหนดวลำ  ๆ ปี ฿หຌลดป็น 5 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนสวนสำธำรณะ 
ระดับปฏิบัติงำน  ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น 4 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำน
สวนสำธำรณะ ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  
ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนสวนสำธำรณะ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2  
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 

 
 
 
 



 
 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.4 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนสวนสำธำรณะ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนสวนสำธำรณะ  
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนสวนสำธำรณะคอนขຌำงสูง มีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีไหลำกหลำย ปฏิบัติงำนทีไตຌอง 
ตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำน อืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ควบคุมดูลกำรจัด ประดับตกตง ละบ ำรุงตຌนเมຌ เมຌดอกละเมຌประดับ฿น

สวนสำธำรณะ สถำนทีไพักผอนหยอน฿จ สวนหยอมทัไวเป฿นขตองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน บริวณริมถนน 
ละพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกิดควำมสวยงำมกประชำชนผูຌพบหใน ละสงสริมคุณภำพชีวิตทีไดี฿หຌกับ
ประชำชน 

1.2 ควบคุมดูลกำรบ ำรุงรักษำลำนหญຌำ สนำมดใกลน สนำมหญຌำทัไวเป อนุสำวรีย์ 
ละภูมิทัศน์ตำงโ ฿นพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกิดควำมสวยงำมกประชำชนผูຌพบหใน 

1.3 ก ำกับดูลกำรประดับตกตงเมຌดอกเมຌประดับ฿นงำนประพณี งำนพระรำชพิธี     
งำนพิธีกำร฿นบริวณหนวยงำนทีไรับผิดชอบละตำมกำรรຌองขอจำกประชำชน พืไอ฿หຌกิดควำมสวยงำมกผูຌพบหใน 

1.4 ควบคุมดูลกำรจัดท ำรือนพำะช ำกลຌำเมຌละพันธุ์เมຌดอกเมຌประดับตำงโ          
พืไอประหยัดงบประมำณ฿นกำรจัดซืๅอ 

1.5 วิครำะห์จัดหำละดูลกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์  ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌ  ละ
ครืไองจักรกล พืไอ฿หຌกิดควำมปลอดภัย฿นกำร฿ชຌงำน 

1.6 ปฏิบัติงำน  ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำยพืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

2. ดຌานการก ากับดูล 

2.1 วำงผนกำรปฏิบัติของหนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนดังกลำว
ป็นเปอยำมีประสิทธิภำพ 

2.2 ก ำกับดูลกຌปัญหำขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำนกจຌำหนຌำทีไระดับรองำพืไอ฿หຌกำร
ปฏิบัติงำนป็นเปอยำงตอนืไองอยำงมีประสิทธิภำพ 

2.3 ก ำกับดูล ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรท ำงำน
ป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 
 
 



 
 

3. ดຌานการบริการ 

 ประสำนงำนกับหนวยงำนตำงโ ฿นงำนสวนสำธำรณะละงำนอืไนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำร
ปฏิบัติงำนดังกลำวป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ   
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนสวนสำธำรณะ ระดับปฏิบัติงำนละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับช ำนำญงำน ละปฏิบัติงำน

ดຌำนสวนสำธำรณะ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ  6 ปี หรือ
ด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนสวนสำธำรณะ 
หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 3 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 3 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.4 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 



 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป    
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนวิทยำศำสตร์ 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

 สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโ ทีไปฏิบัติงำนทำงวิทยำศำสตร์ดยทัไวเป ซึไงมีลักษณะงำนทีไ
ปฏิบัติกีไยวกับกำรชวยนักวิทยำศำสตร์ วิครำะห์ วิจัย ทำงวิทยำศำสตร์ละทคนลยี รวบรวมขຌอมูลละ
จัดท ำรำยงำนผลกำรวิครำะห์ กำรทดสอบ ชวยนักวิทยำศำสตร์ระดับสูงปฏิบัติงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย ละ
ปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อละระดับของต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ คือ 
   จຌำพนักงำนวิทยำศำสตร์   ระดับปฏิบัติงำน  
   จຌำพนักงำนวิทยำศำสตร์   ระดับช ำนำญงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.จ. ก ำหนดมืไอ 26 พฤศจิกำยน 2558 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนวิทยำศำสตร์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนวิทยำศำสตร์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบ 

   ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ  
ปฏิบัติงำนดຌำนวิทยำศำสตร์ ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ 
ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 จัดตรียม ดูลรักษำครืไองมือ อุปกรณ์ คมีภัณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำน

วิทยำศำสตร์ละทคนลยี  รวมทัๅงจัดท ำทะบียน กำรบิกจำยวัสดุ ละคมีภัณฑ์ พืไอ฿หຌสำมำรถน ำเป฿ชຌเดຌ
อยำงถูกตຌองหมำะสม 

1.2 ชวยปฏิบัติงำนวิครำะห์ทดสอบ สอบทียบ วิจัยบืๅองตຌน ละชวยรวบรวมขຌอมูล 
พืไอ฿หຌนักวิทยำศำสตร์สำมำรถท ำงำนเดຌอยำงรวดรใว 

1.3 ชวยปฏิบัติงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำยจำกนักวิทยำศำสตร์ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน
ดังกลำวถูกตຌองตำมหลักวิทยำศำสตร์ละป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.4 วิครำะห์ทดสอบทำงกำยภำพ ทำงคมี ละทำงจุลชีวิทยำของตัวอยำงอำหำร นๅ ำ 
สำรอินทรีย์ สำรอนินทรีย์ ละวัตถุตัวอยำงอืไนโ พืไอหำองค์ประกอบหรือคุณสมบัติทำงวิทยำศำสตร์   

1.5 กใบรักษำตัวอยำง วัตถุดิบ คมีภัณฑ์ อุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ ละครืไองมือ
อืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอรักษำคุณภำพของคมีภัณฑ์ละ฿หຌกิดควำมปลอดภัยกผูຌปฏิบัติงำน 

1.6 ปรับตัๅงครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ พืไอ฿หຌมีควำมทีไยงตรง มนย ำ
ละถูกตຌองตำมหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ 

1.7 ชัไง ละตวง อัตรำสวนสำรคมีทีไ฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนทำงวิทยำศำสตร์ พืไอ฿หຌกิด
ควำมถูกตຌองละป็นเปตำมหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ 

1.8 ฿หຌค ำนะน ำ฿นกำร฿ชຌสำรคมีกับนๅ ำบริภค พืไอ฿หຌ กิดควำมปลอดภัยก
ประชำชน  

1.9 รวบรวมขຌอมูลละจัดท ำรำยงำนผลกำรวิครำะห์ กำรทดสอบกำรปฏิบัติกำรทำง
วิทยำศำสตร์ พืไอ฿ชຌป็นขຌอมูล฿นกำรด ำนินงำนอืไนตอเป 

1.10 ชวยนักวิทยำศำสตร์฿นกำรศึกษำ วิจัย ฿นรืไองตำงโ ตำมทีไ เดຌรับมอบหมำย 
พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนดังกลำวป็นเปอยำงปลอดภัยละมีประสิทธิภำพ 

1.11 ติดตอ ประสำนงำนกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌองกับกำรด ำนินงำนทำงวิทยำศำสตร์
ละทคนลยี พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูล วิธีด ำนินกำร ละทคนลยี 
 
 
 
 



 
1.12 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ

กีไยวขຌองกับงำนวิทยำศำสตร์ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
1.13 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร

ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 
2. ดຌานการบริการ 

       ฿หຌค ำนะน ำ ละค ำปรึกษำกบุคคลทีไกีไยวขຌอง฿นรืไองกีไยวกับงำนทีไรับผิดชอบ ทำง
วิทยำศำสตร์ พืไอสงสริมควำมรูຌควำมขຌำ฿จ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       
1. เดຌรับประกำศนียบัตรจຌำหนຌำทีไวิทยำศำสตร์กำรพทย์ หรือซึไงมีระยะวลำกำรศึกษำตอ

จำกประยคมัธยมศึกษำตอนตຌนสำยสำมัญ หรือเดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ฿น
สำขำวิชำหรือทำงทคนิคกำรคมี คมี สิไงทอ  ทำงคมีปฏิบัติ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ 
ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพทคนิค หรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿น
สำขำวิชำหรือทำงทคนิคกำรคมี คมีสิไงทอ ทำงคมีปฏิบัติ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ุ ก.ท.หรือ     
ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง หรืออนุปริญญำหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿น
ระดับดียวกัน฿นสำขำวิชำหรือทำงทคนิค กำรคมี คมีสิไงทอ ทำงคมีปฏิบัติ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ 
ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅ 

4. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำพนักงำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ ประกำศนียบัตรวิชำพนักงำน
วิทยำศำสตร์กำรพทย์ซลล์วิทยำ ประกำศนียบัตรซลล์วิทยำ  ประกำศนียบัตรซลล์วิทยำซึไงมีหลักสูตร
ก ำหนดวลำศึกษำตอจำกประยคมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยสำมัญ 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1   
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.5 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 1 

 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1  
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรวิครำะห์ละบูรณำกำร    ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนวิทยำศำสตร์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนวิทยำศำสตร์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบ 

   ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนวิทยำศำสตร์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ  
ปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนวิทยำศำสตร์ ปฏิบัติงำนทีไตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงำนรวมกับ หรือชวยนักวิทยำศำสตร์฿นกำรวิครำะห์ทดสอบ สอบทียบ 

วิจัยทำงวิทยำศำสตร์ละทคนลยีทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ ละประสบกำรณ์ พืไอ฿หຌนักวิทยำศำสตร์สำมำรถท ำงำน
เดຌสะดวกละรวดรใว 

1.2 ปฏิบัติงำนตำมทีไเดຌรับมอบหมำยจำกนักวิทยำศำสตร์ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน
ดังกลำวถูกตຌองตำมหลักวิทยำศำสตร์ละป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.3 ควบคุม ตรวจสอบ ละวิครำะห์ทดสอบทำงกำยภำพ ทำงคมี ละทำงจุลชี
วิทยำของตัวอยำงอำหำร นๅ ำ สำรอินทรีย์ สำรอนินทรีย์ ละวัตถุตัวอยำงอืไนโ พืไอหำองค์ประกอบหรือ
คุณสมบัติทำงวิทยำศำสตร์   

1.4 ควบคุมละกใบรักษำตัวอยำง วัตถุดิบ คมีภัณฑ์ อุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ ละ
ครืไองมืออืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอรักษำคุณภำพของคมีภัณฑ์ละ฿หຌกิดควำมปลอดภัยกผูຌปฏิบัติงำน 

1.5 ควบคุมละปรับตัๅงครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ พืไอ฿หຌมีควำม
ทีไยงตรง มนย ำละถูกตຌองตำมหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ 

1.6 ควบคุมละชัไง ละตวง อัตรำสวนสำรคมีทีไ฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนทำงวิทยำศำสตร์ 
พืไอ฿หຌกิดควำมถูกตຌองละป็นเปตำมหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ 

1.7 ฿หຌค ำนะน ำ฿นกำร฿ชຌสำรคมีกับนๅ ำบริภค พืไอ฿หຌ กิดควำมปลอดภัยก
ประชำชน  

1.8 ตรวจสอบละจัดท ำรำยงำนผลกำรวิครำะห์ กำรทดสอบกำรปฏิบัติกำรทำง
วิทยำศำสตร์ พืไอ฿ชຌป็นขຌอมูล฿นกำรด ำนินงำนอืไนตอเป 

1.9 ชวยนักวิทยำศำสตร์฿นกำรศึกษำ วิจัย ฿นรืไองตำงโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนดังกลำวป็นเปอยำงปลอดภัยละมีประสิทธิภำพ 
 



 
1.10 ฿หຌค ำนะน ำ ปรึกษำกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ฿นกำรปฏิบัติหนຌำทีไ พืไอชวย฿หຌ

กำรด ำนนิงำนป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 
1.11 ติดตอ ประสำนงำนกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌองกับกำรด ำนินงำนทำงวิทยำศำสตร์

ละทคนลยี พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูล วิธีด ำนินกำร ละทคนลยี 
1.12 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ

กีไยวขຌองกับงำนวิทยำศำสตร์ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
1.13 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร

ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 
2. ดຌานการก ากับดูล 

            ควบคุมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน
ป็นเปอยำงหมำะสมละมีประสิทธิภำพ 

3. ดຌานการบริการ 
            ฿หຌค ำนะน ำ ละค ำปรึกษำกประชำชนทัไวเป฿นรืไองกีไยวกับงำนทีไรับผิดชอบทำง
วิทยำศำสตร์ พืไอสงสริมควำมรูຌควำมขຌำ฿จทำงวิทยำศำสตร์ 
  

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนวิทยำศำสตร์ ระดับปฏิบัติงำน  ละ 
2. ด ำรงหรือคยด ำรงต ำหนงจຌำพนักงำนวิทยำศำสตร์ ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติ     

จຌำพนักงำนวิทยำศำสตร์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ     
ๆ ปี ก ำหนดวลำ 6 ปี ฿หຌลดป็น 5 ปีส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนวิทยำศำสตร์ 
ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น 4 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนวิทยำศำสตร์ 
ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 3 หรือขຌอ 4 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำ
กวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนจຌำพนักงำนวิทยำศำสตร์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย  
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะกำร฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  ระดับ 2 

 
 



 
 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรวิครำะห์ละบูรณำกำร    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป    
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนสำธำรณสุข 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนกำรสำธำรณสุข ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับ สำธำรณสุขบบผสมผสำน ทัๅงกำรรักษำพยำบำลบืๅองตຌน กำรฟ้ืนฟูสุขภำพ กำรควบคุมป้องกันรค 
กำรสงสริมสุขภำพละอนำมัย งำนสุขำภิบำล ซึๅงรวมถึงงำนวำงผนครอบครัว งำนอนำมัยมละดใก งำน
อนำมัยรงรียน งำนอนำมัยสิไงวดลຌอม งำน฿หຌสุขศึกษำละภูมิคุຌมกันรค งำนภชนำกำร ละงำน ทันต
สำธำรณสุข ปฏิบัติงำนทำงดຌำนระบำดวิทยำ งำนผยพร อบรม สำธิต ฿หຌควำมรูຌดຌำนสำธำรณสุขมูล ฐำนก
จຌำหนຌำทีไ ผูຌน ำทຌองถิไน ชุมชน ประชำชน ละอำสำสมัครทีไปฏิบัติงำนดຌำนสำธำรณสุข หรือ ปฏิบัติงำน฿น
ลักษณะสงสริมสนับสนุนกำรด ำนินงำนของหนวยงำนสำธำรณสุข฿นระดับตำง โ ประสำนงำน฿หຌควำมรวมมือ
กับพทย์ หรือจຌำหนຌำทีไฝຆำยรักษำพยำบำล฿นงำนสำธำรณสุข รวมทัๅงรวม ปฏิบัติงำนศึกษำ วิจัย ส ำรวจ ละ
ปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง    
  

ชื่อละระดับของต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ คือ 
   จຌำพนักงำนสำธำรณสุข   ระดับปฏิบัติงำน 
   จຌำพนักงำนสำธำรณสุข   ระดับช ำนำญงำน 
   จຌำพนักงำนสำธำรณสุข   ระดับอำวุส 
พนักงำนหຌองสมุด   ระดับอำวุส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.จ. ก ำหนดมืไอ 26 พฤศจิกำยน 2558 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนสำธำรณสุข 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนสำธำรณสุข  
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ  
ปฏิบัติงำนดຌำนกำรสำธำรณสุข ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌ กำรก ำกับ 
นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ฿หຌบริกำรทำงสำธำรณสุข เดຌก กำรบริกำรออกตรวจสุขภำพรำงกำย กำร฿หຌ

ค ำนะน ำชวยหลือสงครำะห์ กำร฿หຌภูมิคุຌมกันรคกผูຌปຆวยหรือประชำชนทัไวเป กำร฿หຌควำมรูຌดຌำนกำร
รักษำพยำบำลบืๅองตຌน กำรสงสริมสุขภำพอนำมัยมละดใก งำนทันตสำธำรณสุข กำรสุขำภิบำล กำรควบคุม
ป้องกันรค ป็นตຌน พืไอ฿หຌประชำชนมีสุขภำพขใงรง 

1.2 ฿หຌบริกำรสำธำรณสุข฿นดຌำนวชภัณฑ์ละครืไองมือครืไอง฿ชຌทำงสงสริมสุขภำพ
ละสิไงวดลຌอม ชน ครืไองพนยำฆำลูกนๅ ำ ครืไองตรวจวัดระดับอลกอฮอล์ ผงทรำยอะบท ป็นตຌน พืไอ฿หຌ
กำรด ำนินงำนตำงโ ป็นเปอยำงรำบรืไน ละกิดควำมปลอดภัยกประชำชน 

1.3 ดูลควำมสะอำดรียบรຌอยของชุมชนละสิไงวดลຌอม ชน กำรจัดหำถังขยะ฿หຌ
พียงพอ กำรยกประภทขยะส ำหรับกำรน ำเปรีเซคิล พืไอ฿หຌประชำชนมีสุขภำวะทีไดีละมีสภำพวดลຌอมทีไดี 

1.4 ส ำรวจ รวบรวมขຌอมูลละจัดท ำรำยงำนสถิติ พืไอ฿ชຌ฿นงำนสงสริมสุขภำพ฿นดຌำน
อนำมัยมละดใก ดຌำนสงสริมภูมิคุຌมกันรค ดຌำนภชนำกำร ดຌำนสุขำภิบำล   

1.5 ฿หຌค ำนะน ำละสำธิตวิธีกำรละนวทำง฿นกำรสงสริมสุขภำพ เดຌก กำร
ป้องกันรคติดตอตำมฤดูกำล กำรป้องกันอุบัติหตุ งำนสุขำภิบำลทีไพักอำศัยละชุมชน งำนอนำมัยสิไงวดลຌอม 
งำนภชนำกำร กำรวำงผนครอบครัว กำรปฐมพยำบำลบืๅองตຌน งำนทันตสำธำรณสุข ป็นตຌน พืไอ฿หຌ
ประชำชนมีสุขภำพทีไดี 

1.6 ฿หຌบริกำรยีไยมยียนประชำชนตำมชุมชนตำงโ พรຌอมทัๅง฿หຌค ำนะน ำ฿นงำน
สงสริมสุขภำพตำงโ พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับบริกำรอยำงทัไวถึง 

1.7 จัดท ำครงกำร฿นงำนสงสริมสุขภำพตำงโ ชน กำรควบคุมละป้องกันรคติดตอ
ตำมฤดูกำล กำรปรับปรุงดຌำนภชนำกำรตำมรຌำนอำหำร฿นชุมชน กำรปรับปรุงดຌำนอนำมัยสิไงวดลຌอมกชุมชน 
พืไอ฿หຌประชำชนมีสุขภำวะทีไดี 

1.8 จัดฝຄกอบรมละทบทวนควำมรูຌ฿นงำนสงสริมสุขภำพกอำสำสมัครสำธำรณสุข 
พืไอพิไมศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุข฿นชุมชน 

1.9 จัดกใบ ดูลรักษำ ละจัดตรียมอุปกรณ์ครืไองมือครืไอง฿ชຌ฿นงำนสงสริมสุขภำพ
฿หຌมีสภำพละจ ำนวนพียงพอตอกำร฿ชຌงำน 
 
 



 
1.10 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ

กีไยวขຌองกับงำนสงสริมสุขภำพละสิไงวดลຌอม พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด 

2. ดຌานการบริการ 

2.1 ฿หຌควำมรูຌ ประชำสัมพันธ์ ฿นงำนดຌำนสำธำรณสุขบืๅองตຌน กประชำชน  พืไอ฿ชຌ
฿นกำรดูลสุขภำพตนองเดຌอยำงหมำะสม 

2.2 ประสำนงำนกับบุคคลภำย฿นหนวยงำนดียวกัน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเป
อยำงรำบรืไนละมีประสิทธิภำพ 
        

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ 
  1. เดຌรับประกำศนียบัตรทำงกำรสำธำรณสุข กำรพยำบำล ภชนำกำร กำรพทย์ผนเทย  
ซึไงมีระยะวลำกำรศึกษำเมนຌอยกวำ 2 ปีตอจำกมัธยมศึกษำตอนปลำยทีไศึกษำวิชำสำมัญ  หรือคุณวุฒิอยำงอืไน
ทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ุ ก.ท.หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะ
ส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  
  2. เดຌรับประกำศนียบัตรทำงกำรสำธำรณสุข กำรพยำบำล ภชนำกำร กำรพทย์ผนเทย
พยำธิวิทยำ ซลล์วิทยำ ซึไงมีระยะวลำกำรศึกษำเมนຌอยกวำ 3 ปี ตอจำกมัธยมศึกษำตอนปลำยทีไศึกษำวิชำ
สำมัญหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ุ ก.ท.หรือ ก.อบต. 
ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  
  3. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูงหรือทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ฿นสำขำวิชำหรือทำงกำร
สำธำรณสุข ภชนำกำร กำรพทย์ผนเทย วชกิจฉุกฉิน หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ุ ก.ท.หรือ ก.อบต. 
ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1  
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1  

 



  
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์  ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนสำธำรณสุข 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนสำธำรณสุข 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละ ปฏิบัติงำน
อืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ  

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ  
ปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนกำรสำธำรณสุข ปฏิบัติงำนทีไ
ตຌองตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ฿หຌบริกำรทำงสำธำรณสุข พรຌอมทัๅงประยุกต์กำรปฏิบัติงำนหรือวิธีกำรท ำงำน฿น

ดຌำนกำรบริกำรออกตรวจสุขภำพรำงกำย กำร฿หຌค ำนะน ำชวยหลือสงครำะห์ กำร฿หຌภู มิคุຌมกันรคกผูຌปຆวย
หรือประชำชนทัไวเป กำร฿หຌควำมรูຌดຌำนกำรรักษำพยำบำลบืๅองตຌน กำรสงสริมสุขภำพอนำมัยมละดใก งำน
ทันตสำธำรณสุข กำรสุขำภิบำล กำรควบคุมป้องกันรค ป็นตຌน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงมี
ประสิทธิภำพละประชำชนมีสุขภำพขใงรง 

1.2 ควบคุมกำร฿หຌบริกำรสำธำรณสุข฿นดຌำนวชภัณฑ์ละครืไองมือครืไอง฿ชຌทำง
สงสริมสุขภำพละสิไงวดลຌอม ชน ครืไองพนยำฆำลูกนๅ ำ ครืไองตรวจวัดระดับอลกอฮอล์ ผงทรำยอะบท 
ป็นตຌน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนตำงโ ป็นเปอยำงรำบรืไน ละกิดควำมปลอดภัยกประชำชน 

1.3 ตรวจสอบควำมสะอำดรียบรຌอยของชุมชนละสิไงวดลຌอม ชน กำรจัดหำถังขยะ
฿หຌพียงพอ กำรยกประภทขยะส ำหรับกำรน ำเปรีเซคิล พืไอ฿หຌประชำชนมีสุขภำวะทีไดีละมีสภำพวดลຌอมทีไดี 

1.4 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย จัดท ำรำยงำนขຌอมูลทำงดຌำนสำธำรณสุข พืไอ฿ชຌ
ประกอบกำรวำงผน ละกำรพัฒนำคุณภำพงำนเดຌอยำงหมำะสม  

1.5 ปรับปรุงละพัฒนำกำรปฏิบัติงำน  วิธีกำรท ำงำน พรຌอมทัๅงตัดสิน฿จกຌเขปัญหำ 
฿นงำนสงสริมสุขภำพ พืไอพัฒนำกำรท ำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ  

1.6 ศึกษำ วิครำะห์ขຌอมูล รำยงำนละสถิติ พืไอ฿ชຌ฿นงำนสงสริมสุขภำพ฿นดຌำน
อนำมัยมละดใก ดຌำนสงสริมภูมิคุຌมกันรค ดຌำนภชนำกำร ดຌำนสุขำภิบำล   

1.7 ฿หຌค ำนะน ำละสำธิตวิธีกำรละนวทำง฿นกำรสงสริมสุขภำพ เดຌก กำร
ป้องกันรคติดตอตำมฤดูกำล กำรป้องกันอุบัติหตุ งำนสุขำภิบำลทีไพักอำศัยละชุมชน งำนอนำมัยสิไงวดลຌอม 
งำนภชนำกำร กำรวำงผนครอบครัว กำรปฐมพยำบำลบืๅองตຌน งำนทันตสำธำรณสุข ป็นตຌน พืไอ฿หຌ
ประชำชนมีสุขภำพทีไดี 
 



 
1.8 ฿หຌบริกำรยีไยมยียนประชำชนตำมชุมชนตำงโ พรຌอมทัๅง฿หຌค ำนะน ำ฿นงำน

สงสริมสุขภำพตำงโ พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับบริกำรอยำงทัไวถึง 
1.9 จัดท ำครงกำร฿นงำนสงสริมสุขภำพตำงโ ชน กำรควบคุมละป้องกันรคติดตอ

ตำมฤดูกำล กำรปรับปรุงดຌำนภชนำกำรตำมรຌำนอำหำร฿นชุมชน กำรปรับปรุงดຌำนอนำมัยสิไงวดลຌอมกชุมชน 
พืไอ฿หຌประชำชนมีสุขภำวะทีไดี 

1.10 ควบคุมกำรฝຄกอบรมละทบทวนควำมรูຌ฿นงำนสงสริมสุขภำพกอำสำสมัคร
สำธำรณสุข พืไอพิไมศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุข฿นชุมชน 

1.11 ควบคุมกำรดูลรักษำละกำรจัดตรียมอุปกรณ์ครืไองมือครืไอง฿ชຌ฿นงำนสงสริม
สุขภำพ฿หຌมีสภำพละจ ำนวนพียงพอตอกำร฿ชຌงำน 

1.12 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนสงสริมสุขภำพละสิไงวดลຌอม พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการก ากับดูล 

       โ.แ  ก ำกับดูลกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน฿นระดับรองลงมำ พืไอ฿หຌสำมำรถ
ปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌอง 
       โ.โ  วำงระบบละผนกำรปฏิบัติงำนของตนอง พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพ 

3. ดຌานการบริการ 

3.1 ฿หຌควำมรูຌ นะน ำ ประชำสัมพันธ์฿นงำนดຌำนสงสริมสุขภำพละสิไงวดลຌอม ก
ประชำชน พืไอ฿ชຌ฿นกำรดูลสุขภำพตนองเดຌอยำงหมำะสม 

3.2 ติดตอ ประสำนงำนกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌองทัๅงภำย฿นละภำยนอก พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละมีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนงคุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง  

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนสำธำรณสุข ระดับปฏิบัติงำน  ละ 
2. ด ำรงหรือคยด ำรงต ำหนงจຌำพนักงำนสำธำรณสุข ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำน

ดຌำนสำธำรณสุข หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ  5 ป ี
ก ำหนดวลำ 5 ปี ฿หຌลดป็น ไ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณวุฒิฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนสำธำรณสุข ขຌอ โ หรือ
ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำน
สำธำรณสุข หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  

2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2   

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์  ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนสำธำรณสุข 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนสำธำรณสุข 
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนสำธำรณสุข คอนขຌำงสูง มีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีไหลำกหลำย ปฏิบัติงำนทีไ ตຌองตัดสิน฿จ
หรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

       ปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนสำธำรณสุข คอนขຌำงสูง ปฏิบัติงำนตຌองตัดสิน฿จ หรือ
กຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
    

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ตรวจสอบละควบคุมกำร฿หຌบริกำรทำงสำธำรณสุข พรຌอมทัๅงประยุกต์กำร

ปฏิบัติงำนหรือวิธีกำรท ำงำน฿นดຌำนกำรบริกำรออกตรวจสุขภำพรำงกำย กำร฿หຌค ำนะน ำชวยหลือสงครำะห์ 
กำร฿หຌภูมิคุຌมกันรคกผูຌปຆวยหรือประชำชนทัไวเป กำร฿หຌควำมรูຌดຌำนกำรรักษำพยำบำลบืๅองตຌน กำรสงสริม
สุขภำพอนำมัยมละดใก งำนทันตสำธำรณสุข กำรสุขำภิบำล กำรควบคุมป้องกันรค ป็ นตຌน พืไอ฿หຌกำร
ปฏิบัติงำนป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละประชำชนมีสุขภำพขใงรง 

1.2 วิครำะห์ปัญหำทีไกิดขึๅน฿นกำรปฏิบัติงำนละกຌปัญหำทีไกิดขึๅน฿นงำนดຌำน
สำธำรณสุข  ประยุกต์กำรปฏิบัติงำนพืไอพัฒนำกำรท ำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ 

1.3 ประมินละสรุปสถำนกำรณ์ดຌำนสำธำรณสุขละสิไงวดลຌอมชุมชน พืไอวำง
ผนกำรด ำนินงำนทีไหมำะสมกับบริบทของพืๅนทีไ  

1.4 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ จัดท ำรำยงำนดຌำนสำธำรณสุข พืไอน ำเป฿ชຌ฿นกำร
วำงผนปรับปรุงระบบงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ 

1.5 วำงผน฿นกำรด ำนินกำรควบคุม ตรวจสอบ ดูล บ ำรุงรักษำ วชภัณฑ์ 
ครืไองมืออุปกรณ์ดຌำนสงสริมสุขภำพละสิไงวดลຌอม พืไอ฿หຌมีจ ำนวนทีไพียงพอตอกำร฿ชຌงำน อยู฿นสภำพ
พรຌอม฿ชຌงำนละ฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำน 

1.6 ควบคุมกำร฿หຌบริกำรสำธำรณสุข฿นดຌำนวชภัณฑ์ละครืไองมือครืไอง฿ชຌทำง
สงสริมสุขภำพละสิไงวดลຌอม ชน ครืไองพนยำฆำลูกนๅ ำ ครืไองตรวจวัดระดับอลกอฮอล์ ผงทรำยอะบท 
ป็นตຌน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนตำงโ ป็นเปอยำงรำบรืไน ละกิดควำมปลอดภัยกประชำชน 

1.7 ตรวจสอบควำมสะอำดรียบรຌอยของชุมชนละสิไงวดลຌอม ชน กำรจัดหำถังขยะ฿หຌ
พียงพอ กำรยกประภทขยะส ำหรับกำรน ำเปรีเซคิล พืไอ฿หຌประชำชนมีสุขภำวะทีไดีละมีสภำพวดลຌอมทีได ี
 
 



 
1.8 วิครำะห์ปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนละกຌเขปัญหำทีไกิดขึๅน พืไอพัฒนำกำรท ำงำน

฿หຌมีประสิทธิภำพ 
1.9 ประมินละสรุปสถำนกำรณ์฿นงำนสงสริมสุขภำพ฿นพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ  พืไอวำง

ผนกำรด ำนินงำนทีไหมำะสมกับบริบทของตละชุมชน  
1.10 ศึกษำ วิครำะห์ขຌอมูล รำยงำนละสถิติ  พืไอ฿ชຌ฿นงำนสงสริมสุขภำพ฿นดຌำน

อนำมัยมละดใก ดຌำนสงสริมภูมิคุຌมกันรค ดຌำนภชนำกำร ดຌำนสุขำภิบำล   
1.11 ฿หຌค ำนะน ำละสำธิตวิธีกำรละนวทำง฿นกำรสงสริมสุขภำพ เดຌก กำร

ป้องกันรคติดตอตำมฤดูกำล กำรป้องกันอุบัติหตุ งำนสุขำภิบำลทีไพักอำศัยละชุมชน งำนอนำมัยสิไงวดลຌอม 
งำนภชนำกำร กำรวำงผนครอบครัว กำรปฐมพยำบำลบืๅองตຌน งำนทันตสำธำรณสุข ป็นตຌน พืไอ฿หຌ
ประชำชนมีสุขภำพทีไดี 

1.12 จัดท ำครงกำร฿นงำนสงสริมสุขภำพตำงโ ชน กำรควบคุมละป้องกันรคติดตอ
ตำมฤดูกำล กำรปรับปรุงดຌำนภชนำกำรตำมรຌำนอำหำร฿นชุมชน กำรปรับปรุงดຌำนอนำมัยสิไงวดลຌอมกชุมชน 
พืไอ฿หຌประชำชนมีสุขภำวะทีไดี 

1.13 วำงผนกำรฝຄกอบรมละทบทวนควำมรูຌ฿นงำนสงสริมสุขภำพกอำสำสมัคร
สำธำรณสุข พืไอพิไมศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุข฿นชุมชน 

1.14 วำงผน฿นกำรดูลรักษำอุปกรณ์ครืไองมือครืไอง฿ชຌ฿นงำนสงสริมสุขภำพ ฿หຌ
ป็นเปตำมมำตรฐำน มีสภำพละจ ำนวนพียงพอตอกำร฿ชຌงำน 

1.15 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย จัดท ำรำยงำนขຌอมูลทำงดຌำนสำธำรณสุข พืไอ฿ชຌ
ประกอบกำรวำงผน ละกำรพัฒนำคุณภำพงำนเดຌอยำงหมำะสม  

1.16 ฝຄกอบรมละถำยทอดควำมรูຌดຌำนสงสริมสุขภำพละสิไงวดลຌอมกจຌำหนຌำทีไ
ละอำสำสมัคร พืไอพิไมทักษะ฿นกำรปฏิบัติงำน฿หຌป็นมำตรฐำนตำมหลักวิชำกำร 

1.17 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนสงสริมสุขภำพละสิไงวดลຌอม พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด 

2. ดຌานการก ากับดูล 

2.1 ควบคุม ก ำกับ ดูลกำรปฏิบัติงำนของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน
บรรลุป้ำหมำยละวัตถุประสงค์ของหนวยงำน 

2.2 ควบคุม ก ำกับ ดูลครงกำรดຌำนสงสริมสุขภำพละสิไงวดลຌอม พืไอ฿หຌกำร
บริหำรจัดกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยงำน 

3. ดຌานการบริการ 

3.1 ประชุม ตอบปัญหำ สนอควำมหในกีไยวกับงำนดຌำนสำธำรณสุข กองค์กร หรือ
ชุมชน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปตำมป้ำหมำยของหนวยงำน   

3.2 ประสำนงำนกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง฿นงำนดຌำนสำธำรณสุข พืไอสรຌำงควำม
รวมมือละกำรสนับสนุน฿นกำรบริกำรดຌำนสำธำรณสุข ทีไป็นประยชน์ตอกำรท ำงำนของหนวยงำน 

3.3 จัดท ำอกสำร ต ำรำ คูมือ อกสำรสืไอผยพรทีไกีไยวขຌองกับงำนดຌำนสำธำรณสุข
฿นรูปบบตำงโ พืไอกำรรียนรูຌละควำมขຌำ฿จกจຌำหนຌำทีไภำย฿นหนวยงำน ละประชำชน 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนสำธำรณสุข ระดับปฏิบัติงำน  ละ 
3. ด ำรงหรือคยด ำรงต ำหนงจຌำพนักงำนสำธำรณสุข ระดับช ำนำญงำน ละปฏิบัติงำน

ดຌำนสำธำรณสุข หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ  6 ปี หรือ
ด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ   ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนสำธำรณสุข 
หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2  
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2    

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์  ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 
 

 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป    
 

สายงาน     พยำบำลทคนิค 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนกำรพยำบำลซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับ 
กำรพยำบำลขัๅนมูลฐำน หรือกำรพยำบำลผูຌปຆวยทีไมีปัญหำเมซับซຌอน  ผูຌทุพพลภำพ หญิงมีครรภ์ ทำรก          
คนปัญญำออน คนชรำ หรือผูຌปຆวยทำงจิต ซึไงป็นลักษณะกำรพยำบำลทีไเมจ ำป็นตຌองปฏิบัติดยผูຌเดຌรับ 
฿บอนุญำตประกอบรคศิลปะ สำขำกำรพยำบำล หรือสำขำกำรพยำบำลละกำรผดุงครรภ์ขัๅนหนึไง ตลอดจน
ปฏิบัติกีไยวกับกำร ตรียมครืไองมือครืไอง฿ชຌละอุปกรณ์กำรพยำบำล฿นสถำนพยำบำลละ ปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไ
กีไยวขຌอง  
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับของต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   พยำบำลทคนิค     ระดับปฏิบัติงำน  
   พยำบำลทคนิค     ระดับช ำนำญงำน 
   พยำบำลทคนิค     ระดับอำวุส 
 

   จຌำพนักงำนหຌองสมุด   ระดับอำวุส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ก.จ. ก ำหนดมืไอ 26 พฤศจิกำยน 2558 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    พยำบำลทคนิค 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน    พยำบำลทคนิค 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

   ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนดຌำนกำรพยำบำล ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌ กำรก ำกับ นะน ำ 
ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1. ปฏิบัติกำรพยำบำลบืๅองตຌนทีไเมยุงยำกซับซຌอน ชน ฿หຌกำรพยำบำลตำมผนกำร

รักษำละผนกำรพยำบำล  ฿หຌยำละสำรนๅ ำกผูຌปຆวย   กำรช ำระรำงกำย  กำรป้อนอำหำร ดูลกำรปฏิบัติ
กิจวัตรประจ ำวัน  ฿หຌกำรปฐมพยำบำลบืๅองตຌน  พืไอ฿หຌผูຌปຆวยเดຌรับกำรดูลทีไถูกตຌอง 

1.2.  สังกตอำกำร ฝ้ำระวัง รำยงำนอำกำรปลีไยนปลงของผูຌปຆวย พืไอด ำนินกำร
พยำบำลเดຌอยำงถูกตຌอง รวดรใว  มีประสิทธิภำพ 

1.3. จัดละควบคุมดูลควำมสะอำด฿นหอผู ຌป ຆวยละบริวณที ไปฏิบ ัต ิงำน฿หຌ
หมำะสม ถูกสุขลักษณะ พืไอกำรรักษำควำมสะอำด ป้องกันกำรติดชืๅอ ลดภำวะทรกซຌอนละกำรพรกระจำย
ของชืๅอรค 

1.4. จัดตรียมละกใบรักษำอุปกรณ์  สิไงของครืไอง฿ชຌทุกชนิดทีไ ฿ชຌ฿นกำรตรวจ
รักษำพยำบำล พีไอ฿หຌอยู฿นสภำพทีไพรຌอม฿ชຌกำรเดຌดีอยูสมอ 

1.5. สงสริมสุขภำพละป้องกันรค ชน กำร฿หຌควำมรูຌดຌำนสุขศึกษำกประชำชน
ทัไวเป กำรออกตรวจสุขภำพมำรดำละทำรกหลังคลอด กำรวำงผนครอบครัว กำรสริมสรຌำงภูมิคุຌมกันรค 
กำรตรวจคัดกรองรคตำงโ พืไอสนับสนุนละสริมสรຌำง฿หຌประชำชนมีสุขภำพทีไดี 

1.6. จัดสิไงวดลຌอม฿หຌหมำะสมกับงำนบริกำร พืไอควำมปลอดภัยละควำมสุขสบำย
ของผูຌ฿ชຌบริกำร 

2. ดຌานการบริการ  
2.1. ประชำสัมพันธ์ สอน นะน ำ ฿หຌควำมรูຌกีไยวกับกำรดูลสุขภำพบืๅองตຌนก

ผูຌ฿ชຌบริกำรละญำต ิ พืไอ฿หຌมีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง  กีไยวกับวิธีปฏิบัติตน฿หຌปลอดภัยจำกรค   
2.2. ติดตอประสำนงำนภำย฿นกลุมงำนดียวกัน รวมทัๅงหนวยงำนภำครัฐหรืออกชน 

พืไอ฿หຌสำมำรถบริกำรผูຌปຆวยเดຌอยำงมี ประสิทธิภำพ   
 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

  เดຌรับประกำศนียบัตร฿นสำขำวิชำหรือทำงกำรพยำบำลละผดุงครรภ์  ซึไงมีระยะวลำ
กำรศึกษำเมนຌอยกวำ โ ปี ตอจำกชัๅนประยคมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือหลักสูตรกำรพยำบำลทียบเดຌ       
เมตไ ำกวำหลักสูตรดังกลำว หรือเดຌรับประกำศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยำงอืไ น฿นสำขำวิชำหรือทำงทีไ ก.จ. ุ      
ก.ท. หรือ ก.อบต.ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
       

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1    

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์  ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
      

ชื่อต าหนงนนสายงาน   พยำบำลทคนิค  
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนกำรพยำบำล ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละ ปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์  ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ
ปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนกำรพยำบำล ปฏิบัติงำน ทีไตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
   

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติกำรพยำบำลบืๅองตຌนทีไเมยุงยำกซับซຌอน ทีไตຌอง฿ชຌกำรตัดสิน฿จ฿นกำรดูล 

ผูຌปຆวยป็นครัๅงครำว พืไอ฿หຌผูຌปຆวยเดຌรับกำรดูลทีไถูกตຌอง  
1.2 ฝ้ำระวังอำกำรปลีไยนปลง ละชวยหลือบืๅองตຌนกผูຌปຆวย พืไอบรรทำอำกำร

ละ รำยงำน฿หຌพยำบำลวิชำชีพทรำบ  
1.3 ก ำหนดผนกำรปฏิบัติงำนของกลุมทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌ 

อยำงมีประสิทธิภำพ  
1.4 จัดละควบคุมดูลควำมสะอำด฿นหอผูຌปຆวยละบริวณทีไปฏิบัติงำน฿หຌหมำะสม 

ถูกสุขลักษณะ พืไอกำรรักษำควำมสะอำด ป้องกันกำรติดชืๅอ ลดภำวะทรกซຌอนละกำรพรกระจำยของชืๅอรค 
1.5 จัดตรียม ดูล บ ำรุงรักษำอุปกรณ์  สิไ งของครืไอง฿ชຌทุกชนิดทีไ ฿ ชຌ ฿นกำร

รักษำพยำบำล พีไอ฿หຌอยู฿นสภำพทีไพรຌอม฿ชຌกำรเดຌดีอยูสมอ 
1.6 สงสริมสุขภำพละป้องกันรค ชน กำร฿หຌควำมรูຌดຌำนสุขศึกษำกประชำชน

ทัไวเป กำรออกตรวจสุขภำพมำรดำละทำรกหลังคลอด กำรวำงผนครอบครัว กำรสริมสรຌำงภูมิคุຌมกันรค 
กำรตรวจคัดกรองรคตำงโ พืไอสนับสนุนละสริมสรຌำง฿หຌประชำชนมีสุขภำพทีไดี  

1.7 จัดสิไงวดลຌอม฿หຌหมำะสมกับงำนบริกำร พืไอควำมปลอดภัยละควำมสุขสบำย
ของผูຌ฿ชຌบริกำร 

2. ดຌานการก ากับดูล  
2.1 ก ำกับดูลกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำนระดับรองลงมำ พืไอ฿หຌสำมำรถ 

ปฏิบัติงำนเดຌถูกตຌอง  
2.2 วำงระบบละผนกำรปฏิบัติงำนของตนอง พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี 

ประสิทธิภำพ 
 
 
 



 
3. ดຌานการบริการ  

3.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ สงสริม ละผยพรควำมรูຌบืๅองตຌนกีไยวกับกำร฿ชຌยำ กำรรักษำ
สุขภำพพืไอ฿หຌประชำชนทีไมำ฿ชຌบริกำรเดຌมีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ 

3.2 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ พยำบำลฝຄกหัด พืไอกำร
ปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌองหมำะสมละมีประสิทธิภำพ 

3.3 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌองภำย฿น พืไออ ำนวยควำมสะดวก฿น
กำรด ำนินงำน รวมถึงกิดควำมขຌำ฿จทีไตรงกันละรวมปฏิบัติงำนเดຌตรงตำมป้ำหมำยของหนวยงำน 

3.4 รวมกับคณะปฏิบัติงำน฿นกำร฿หຌบริกำรชิงรุก พืไอกำรดูลรักษำอยำงตอนืไอง 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงพยำบำลทคนิค ระดับปฏิบัติงำน ละ  

   2,  ด ำรงหรือคยด ำรงต ำหนงพยำบำลทคนิค ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำนดຌำนละปฏิบัติงำนดຌำน
พยำบำลทคนิค  หรืหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ   55  ปี ปี หรือ
ด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนพยำบำล
ทคนิค หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย  
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดบั 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2    

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

 
 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  

3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์  ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
      

ชื่อต าหนงนนสายงาน   พยำบำลทคนิค  
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำดยตຌอง 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน    ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญงำนดຌำนพยำบำลทคนิค คอนขຌำงสูง มีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีไหลำกหลำย ปฏิบัติงำนทีไ 
ตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

       ปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนพยำบำลทคนิค คอนขຌำงสูง ปฏิบัติงำนตຌองตัดสิน฿จ 
หรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿น
ดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
  

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติกำรพยำบำลบืๅองตຌนทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌ  ควำมช ำนำญดຌำนกำรพยำบำล

ทคนิค  ชน  ฿หຌกำรพยำบำลตำมผนกำรรักษำละผนกำรพยำบำล ฿หຌยำละสำรนๅ ำกผูຌปຆวยตำมผนกำร
รักษำ  จัดตรียมผูຌปຆวยกอนกำร฿หຌยำระงับควำมรูຌสึก  ชวยพทย์฿นกำร฿ชຌครืไองมืออุปกรณ์ตำงโ ควบคุม  
พืไอ฿หຌผูຌปຆวยหรือผูຌรับบริกำรเดຌรับบริกำรทำงกำรพทย์อยำงถูกตຌอง  

1.2 ฝ้ำระวังอำกำรปลีไยนปลง ศึกษำหำสำหตุละชวยหลือบืๅองตຌนกผูຌปຆวย พืไอ
บรรทำอำกำร  ละรำยงำน฿หຌพยำบำลวิชำชีพทรำบ 

1.3 ก ำหนดผนกำรปฏิบัติงำนของกลุมทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌ
อยำงมีประสิทธิภำพ 

1.4 ควบคุ  ตรวจสอบ  ดูลควำมสะอำด฿นหอผูຌปຆวยละบริวณทีไปฏิบัติงำน฿หຌ
หมำะสม ถูกสุขลักษณะ พืไอกำรรักษำควำมสะอำด ป้องกันกำรติดชืๅอ ลดภำวะทรกซຌอนละกำรพรกระจำย
ของชืๅอรค 

1.5 ควบคุม  ดูล  กำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ สิไงของครืไอง฿ชຌทุกชนิดทีไ฿ชຌ฿นกำร
รักษำพยำบำล พีไอ฿หຌอยู฿นสภำพทีไพรຌอม฿ชຌกำรเดຌดีอยูสมอ 

1.6 วำงผนกำรสงสริมสุขภำพละป้องกันรค ชน กำร฿หຌควำมรูຌดຌำนสุขศึกษำกประชำชน
ทัไวเป กำรออกตรวจสุขภำพมำรดำละทำรกหลังคลอด กำรวำงผนครอบครัว กำรสริมสรຌำงภูมิคุຌมกันรค 
กำรตรวจคัดกรองรคตำงโ   พืไอสนับสนุนละสริมสรຌำง฿หຌประชำชนมีสุขภำพทีไดี  

1.7 จัดท ำผนงำนครงกำรทีไสงสริมกำรสรຌำงสุขภำวะทีไดีของประชำชน฿นพืๅนทีไ   
พืไอ฿หຌประชำชนมีสุขภำพทีไดี 

1.8 ชวยควบคุมกำรฝຄกปฏิบัติ พรຌอมทัๅง฿หຌค ำปรึกษำนะน ำกนักรียนพยำบำล฿น
หลักสูตรกำรพยำบำลระดับตຌน พืไอถำยทอดทักษะละควำมรูຌ฿นกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 



 
2. ดຌานการก ากับดูล 

2.1 ก ำกับตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 

2.2 วำงผน ประมินผล฿หຌค ำนะน ำปรึกษำ ละกຌเขปัญหำขຌอขัดขຌอง฿นกำร
ปฏิบัติงำน฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนดังกลำวป็นเปอยำงตอนืไอง มีประสิทธิภำพ 

3. ดຌานการบริการ 

3.1 จัดท ำอกสำร ขຌอมูลสำรสนทศ  สืไอประชำสัมพันธ์ตำง โ กำรจัดบอร์ด  
นิทรรศกำรกีไยวกับสุขภำพ  สิไงวดลຌอม  กฎหมำย  ละกำรปลีไยนปลงตำง โ ตำมสถำนกำรณ์  พืไอ
ผยพรป็นควำมรูຌทีไถูกตຌอง฿หຌกับประชำชน  ซึไงสำมำรถน ำเปปฏิบัติ฿นชีวิตประจ ำวันเดຌ 

3.2 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับรองลงมำ พยำบำลฝຄกหัด พืไอกำร
ปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌองหมำะสมละมีประสิทธิภำพ 

3.3 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌองภำย฿น พืไออ ำนวยควำมสะดวก฿น
กำรด ำนินงำน รวมถึงกิดควำมขຌำ฿จทีไตรงกันละรวมปฏิบัติงำนเดຌตรงตำมป้ำหมำยของหนวยงำน 

3.4 ฿ชຌทคนลยี฿นกำรปรับปรุงรูปบบกำร฿หຌบริกำร หนวยงำน฿หຌทันสมัยตำม
สถำนกำรณ์ พืไอควำมสะดวก รวดรใว กิดประสิทธิภำพสูงสุด฿นกำร฿หຌบริกำรสุขภำพกประชำชน   
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงพยำบำลทคนิค ระดับปฏิบัติงำน ละ  
2. ด ำรงหรือคยด ำรงต ำหนงพยำบำลทคนิค ระดับช ำนำญงำน ละปฏิบัติงำนดຌำนละปฏิบัติงำนดຌำน

พยำบำลทคนิค  หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ   66  ปี ปี หรือ
ด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนพยำบำล
ทคนิค หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย  
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดบั 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 

    



3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์  ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 
 
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป    
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนวชกรรมฟ้ืนฟู 
 

ลักษณะงานดยทั่วไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโ ทีไปฏิบัติงำนขัๅนตຌนทำงดຌำนวชกรรมฟ้ืนฟู ซึไงมีลักษณะงำน 
ทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรประมินสภำพผูຌปຆวยพิกำร กำรดูลชวยหลือผูຌปຆวยพิกำรดยวิธีนวด วิธีออกก ำลัง กำย 
วิธี฿ชຌควำมรຌอนควำมยในอยำงถูกหลักวิชำกำร ฝຄกผูຌปຆวย฿หຌชวยหลือตัวองเดຌ กำรดูลละฟ้ืนฟู สภำพผูຌพิกำร
ทำงกำรคลืไอนเหว ผูຌปຆวยทีไมีปัญหำระบบหำย฿จ ผูຌสูงอำยุ กำรกระตุຌนพัฒนำกำรปกติ฿หຌก ดใกทีไมีพัฒนำกำร
ลำชຌำ กำร฿หຌค ำนะน ำครอบครัว฿นกำรดูลผูຌปຆวย฿นระยะฟ้ืนฟูสภำพนะน ำกำร  ดัดปลง กຌเขสืๅอผຌำ 
ครืไอง฿ชຌละสภำพวดลຌอม ตลอดจนอำชีพ฿หຌหมำะสมกับสภำพควำมพิกำร ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   จຌำพนักงำนวชกรรมฟ้ืนฟู  ระดับปฏิบัติงำน 
   จຌำพนักงำนวชกรรมฟ้ืนฟู  ระดับช ำนำญงำน 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.จ. ก ำหนดมืไอ 26 พฤศจิกำยน 2558 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนวชกรรมฟ้ืนฟู 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนวชกรรมฟ้ืนฟู 
 

ระดับต าหนง    ระดบัปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนวชกรรมฟ้ืนฟู ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ
ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมที เดຌรับมอบหมำย ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงำนขัๅนตຌนกีไยวกับงำนวชกรรมฟ้ืนฟู ชน กำรประมินสภำพทัไวเปของ

ผูຌปຆวย ดูล ฟ้ืนฟูละชวยหลือผูຌปຆวยพิกำรดยกำรนวด กำรออกก ำลังกำยพืๅนฐำน กำร฿ชຌควำมรຌอน ควำมยใน
เดຌอยำงถูกหลักวิชำ ฝຄกผูຌปຆวย฿หຌชวยหลือตนอง฿นกำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน กำรยຌำยละพำตนองเปทีตำงโ 
ดย฿ชຌครืไองชวย ดูลละฟ้ืนฟูผูຌปຆวยทีไมีปัญหำระบบหำย฿จฉพำะรำยทีไมีกำรจ ำกัดกำรคลืไอนเหวหรือยึดติด
ของขຌอตอ ผูຌสูงอำยุ รวมทัๅงกระตุຌนกำรพัฒนำกำรกดใกทีไพัฒนำลำชຌำทีไเมซับซຌอนพืไอ฿หຌผูຌปຆวยมีสภำพรำงกำย
ละจิต฿จทีไดีขึๅน ละสำมำรถด ำนินชีวิตประจ ำวันเดຌ฿กลຌคียงกับสภำพปกติมำกทีไสุด 

1.2 ดูล ตรวจสอบกำรบ ำรุงรักษำ จัดตรียมอุปกรณ์ละครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นงำนวช
กรรมฟ้ืนฟู฿หຌหมำะสม พืไอ฿หຌสำมำรถ฿หຌบริกำรผูຌปຆวยเดຌอยำงตอนืไองละทันทวงท ี

1.3 รวบรวมสถิติละขຌอมูลกีไยวกับผูຌปຆวยทีรับกำรบริกำร พืไอ฿ชຌป็นฐำนขຌอมูลละ
฿ชຌ฿นกำรประมินปัญหำหรือขຌอบกพรอง฿นกำร฿หຌบริกำรเดຌ 

2. ดຌานการบริการ 
       ฿หຌควำมรูຌละค ำนะน ำกผูຌปຆวย ญำติ ละผูຌ฿กลຌชิด กีไยวกับกำร฿ชຌอุปกรณ์ กำรดูล
สุขภำพ สุขศึกษำ วิธีกำรตงตัว วิธีกำร฿ชຌครืไอง฿ชຌ ละสภำพวดลຌอมบำงอยำง ละกำรนะน ำอำชีพ฿หຌ
หมำะสมกับสภำพของผูຌปຆวย ตลอดจนมีสวนรวม฿นกำรออกยีไยมผูຌปຆวยทีบຌำนพืไอกำรดูลผูຌปຆวยอยำงถูกตຌอง
ตอนืไอง ละป้องกันรคหรือควำมพิกำรซๅ ำซຌอนทีไอำจกิดขึๅน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  เดຌรับประกำศนียบัตรพนักงำนวชกรรมฟ้ืนฟู ซึไงมีระยะวลำกำรศึกษำเมนຌอยกวำ โ ปีตอ
จำกมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  หรือประกำศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยำงอืไน฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงอืไนทีไ ก.จ.ก.ท.หรือ ก.อบต.ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 
 
 
 
 
 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1  

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์  ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนวชกรรมฟ้ืนฟู  
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนวชกรรมฟ้ืนฟู 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนวชกรรมฟ้ืนฟู ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละ ปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ  

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ  
ปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนวชกรรมฟ้ืนฟู ปฏิบัติงำน ทีไ
ตຌองตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

   ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
1. ดຌานการปฏิบัติการ     

1.1 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหรือผูຌชวยหัวหนຌำหนวยงำนระดับผนก ดยควบคุม 
ตรวจสอบกำรท ำงำน ละ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ เดຌก จຌำพนักงำนวชกรรมฟ้ืนฟู ละ 
บุคลำกร฿นสำยงำนระดับรองลงมำ พืไอตรียมควำมพรຌอมละพัฒนำคุณภำพกำรท ำงำนของบุคลำกร ฿หຌเดຌตรง
ตำมมำตรฐำนของวิชำชีพ  

1.2 ปฏิบัติงำนทีไคอนขຌำงยำกถึงยำกมำกกีไยวกับงำนวชกรรมฟ้ืนฟู กำรประมิน
สภำพ ผูຌปຆวย ดูล ฟ้ืนฟูละชวยหลือฝຄกผูຌปຆวย ตลอดจนกระตุຌนพัฒนำกำรกดใกทีไพัฒนำลำชຌำ พืไอ฿หຌผูຌปຆวย 
มีสภำพรำงกำยละจิต฿จทีไดีขึๅน สำมำรถพึไงพำละดูลตนอง ละสำมำรถด ำนินชีวิตประจ ำวันเดຌ ฿กลຌคียง
กับสภำพปกติมำกทีไสุด  

1.3 ศึกษำวิครำะห์ขຌอมูลหรือรำยงำนทีไเดຌรับจำกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿ชຌป็นนวทำง 
฿นกำรพัฒนำกำรด ำนินงำนหรือ฿หຌบริกำร฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน   

1.4 ศึกษำ ดูงำน ละคຌนควຌำควำมรูຌพิไมติมกีไยวกับงำนวชกรรมฟ้ืนฟู พืไอพิไมพูน
ควำมรูຌ ละศักยภำพซึไงกอ฿หຌกิดกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำนขององค์กร  

2. ดຌานการก ากับดูล  
2.1 ควบคุมดูลละตรวจสอบกำรจัดหำ กำรบิกจำย กำรบ ำรุงรักษำ กำรจัดตรียม

ละ ลือก฿ชຌอุปกรณ์ละครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นงำนวชกรรมฟ้ืนฟู฿หຌหมำะสมพืไอ฿หຌสำมำรถ฿หຌบริกำรผูຌปຆวย  เดຌ
อยำงตอนืไองละทันทวงที  

2.2 มีสวนรวม฿นกำรวำงผน จัดระบบ ละจัดท ำผนงบประมำณละผนกำร
ปฏิบัติงำน ประจ ำปีของหนวยงำน พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูง  
 
 
 



 

3. ดຌานการบริการ  
3.1 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำหรือผูຌชวยหัวหนຌำหนวยงำนระดับผนก ดยควบคุม 

ตรวจสอบกำรท ำงำน ละ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ เดຌก จຌำพนักงำนวชกรรมฟ้ืนฟู ละ 
บุคลำกร฿นสำยงำนระดับรองลงมำ พืไอตรียมควำมพรຌอมละพัฒนำคุณภำพกำรท ำงำนของบุคลำกร  ฿หຌเดຌ
ตรงตำมมำตรฐำนของวิชำชีพ  

3.2 ปฏิบัติงำนทีไคอนขຌำงยำกถึงยำกมำกกีไยวกับงำนวชกรรมฟ้ืนฟู ชน กำรประมิน 
สภำพผูຌปຆวย ดูล ฟ้ืนฟูละชวยหลือฝຄกผูຌปຆวย ตลอดจนกระตุຌนพัฒนำกำรกดใกทีไพัฒนำลำชຌำ พืไอ฿หຌ ผูຌปຆวย
มีสภำพรำงกำยละจิต฿จทีไดีขึๅน สำมำรถพึไงพำละดูลตนอง ละสำมำรถด ำนินชีวิตประจ ำวันเดຌ ฿กลຌคียง
กับสภำพปกติมำกทีไสุด  

3.3 ศึกษำวิครำะห์ขຌอมูลหรือรำยงำนทีไเดຌรับจำกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿ชຌป็นนวทำง 
฿นกำรพัฒนำกำรด ำนินงำนหรือ฿หຌบริกำร฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน  

3.4 ศึกษำ ดูงำน ละคຌนควຌำควำมรูຌพิไมติมกีไยวกับงำนวชกรรมฟ้ืนฟู พืไอพิไมพูน
ควำมรูຌ ละศักยภำพซึไงกอ฿หຌกิดกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำนขององค์กร 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนวชกรรมฟ้ืนฟู  ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงจຌำพนักงำนวชกรรมฟ้ืนฟู ระดับปฏิบัติงำน ละละ

ปฏิบัติปฏิบัติงำนวชกรรมฟ้ืนฟู  หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.   ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ         
55  ปี ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำน
พยำบำลทคนิค หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย  
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2 

 
 
 



   
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดบั 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์  ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป    
 

สายงาน              ปฏิบัติงำนสุขำภิบำล 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ  ทีไปฏิบัติงำนทำงสุขำภิบำลซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับกำรด ำนินงำนดຌำนปฏิบัติกำรพืไอสงสริมละพัฒนำกำรสุขำภิบำล  ซึไงหมำยรวมถึงอนำมัยทีไกีไยวขຌอง
กับภำวะสิไงวดลຌอมทัไวเป  อันมีผลกระทบตอชีวิตควำมป็นอยูของประชำชน พืไอสนับสนุนงำนสำธำรณสุขขัๅน
มูลฐำนของชุมชน  ปฏิบัติงำนกีไยวกับกำรจัดหำนๅ ำสะอำด  กำรจัดละปรับปรุงหลงนๅ ำ ควบคุมคุณภำพนๅ ำ
ดืไม นๅ ำ฿ชຌ ควรสงสริม฿หຌมีกำร฿ชຌสຌวมทีไถูกสุขลักษณะ กำรก ำจัดนๅ ำสีย กำรขนถำยละท ำลำยขยะมูลฝอย    
มูลสัตว์ สิไงปฏิกูล กำรจัด฿หຌมีสงสวำงละกำรระบำยอำกำศ กำรปรับปรุงสิไงวดลຌอม  กำรป้องกันหตุร ำคำญ
ตำมหลักสุขำภิบำล กำรควบคุมสถำนทีไผลิตละจ ำหนำยอำหำร ครืไองดืไม นๅ ำขใง กำรจัดตลำด อบรมผยพร
ควำมรูຌกีไยวกับกำรจัดกำรสุขำภิบำล อำหำร นๅ ำ สิไงปฏิกูลอำคำรสถำนทีไ  ละสิไงวดลຌอมกผูຌน ำทຌองถิไนละ
ประชำชนทัไวเปอำจปฏิบัติงำนรักษำพยำบำล งำนสงสริมสุขภำพ งำนควบคุมรคละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไ
กีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   จຌำพนักงำนสุขำภิบำล   ระดับปฏิบัติงำน 
   จຌำพนักงำนสุขำภิบำล   ระดับช ำนำญงำน 
   จຌำพนักงำนสุขำภิบำล   ระดับอำวุส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.จ. ก ำหนดมืไอ 26 พฤศจิกำยน 2558 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนสุขำภิบำล 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนสุขำภิบำล   
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ  
ปฏิบัติงำนดຌำนสุขำภิบำล ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌ กำรก ำกับ นะน ำ 
ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ส งสริมละพัฒ นำงำนสุขำภิบำลของชุมชน ฿หຌ ป็น เปตำมมำตรฐำน            

พืไอสนับสนุนงำนสำธำรณสุขขัๅนมูลฐำนของชุมชนป็นเปอยำงทัไวถึง เดຌก กำรจัดหำหลงนๅ ำพืไออุปภค
บริภค จัดท ำสุขำทีไถูกสุขลักษณะ กำรบ ำบัดละก ำจัดนๅ ำสียละสิไงปฏิกูล กำรป้องกันรคติดตอตำมฤดูกำล
ละรคเมติดตอ ป็นตຌน    

1.2 ออกตรวจสถำนทีไผลิตละจ ำหนำยอำหำร ครืไองดืไม นๅ ำขใง ฿หຌมีควำมสะอำด 
ละถูกตຌองตำมหลักภชนำกำร  พืไอควำมปลอดภัย฿นกำรบริภค 

1.3 อบรม ฿หຌค ำนะน ำ ละผยพรควำมรูຌกีไยวกับกำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำร นๅ ำ 
สิไงปฏิกูล อำคำรสถำนทีไละสิไงวดลຌอมทัไวเปกจຌำหนຌำทีไทีไกีไยวขຌองผูຌน ำทຌองถิไนละประชำชนทัไวเป  พืไอ฿หຌ
บุคคลหลำนัๅนมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง ละสำมำรถน ำเป฿ชຌเดຌจริง฿นชีวิตประจ ำวัน 

1.4 ด ำนินครงกำรดຌำนสุขำภิบำลตำงโ ชน ครงกำรลดขยะจำกครัวรือน ครงกำร
ขัดยกขยะมีพิษ ครงกำรรณรงค์ลดลกรຌอน ครงกำรหนຌำบຌำนนำมองชุมชนนำอยู ป็นตຌน พืไอสงสริม฿หຌกิด
สภำวะวดลຌอมทีไดีกชุมชน 

1.5 ด ำนินครงกำรสงสริมสุขภำพตำงโ ชน กำรคัดกรองรค กำรสงสริมกำรออก
ก ำลังกำย ป็นตຌน พืไอ฿หຌประชำชนมีสุขภำพทีไขใงรง 

1.6 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ       
ทีไกีไยวขຌองกับงำนสุขำภิบำล พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการบริการ 
2.1 ฿หຌควำมรูຌ ประชำสัมพันธ์ กีไยวกับกำรจัดกำรสุขำภิบำล กประชำชน พืไอน ำเป

ปฏิบัติองเดຌอยำงหมำะสม  
2.2 ประสำนงำนกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือ฿นกำรด ำนินงำนเป

อยำงรำบรืไนละมีประสิทธิภำพ 
 

 

 

 



 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       
1. เดຌรับประกำศนียบัตรทำงกำรสำธำรณสุข ภชนำกำร ซึไงมีหลักสูตรกำรก ำหนดวลำ 

ศึกษำตอจำกประยคมัธยมศึกษำตอนตຌนสำยสำมัญเมนຌอยกวำ 1 ปี หรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับ
ดียวกัน฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ุ ก.ท.หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  

2. เดຌรับประกำศนียบัตรจຌำพนักงำนสำธำรณสุข ิพนักงำนอนำมัยี ซึไงมีระยะวลำกำรศึกษำ  
เมตไ ำกวำ 2 ปี ตอจำกประยคมัธยมศึกษำตอนปลำยทีไศึกษำวิชำสำมัญ หรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับ
ดียวกัน฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูงหรือทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ฿นสำขำวิชำหรือทำงกำร 
สำธำรณสุข ภชนำกำร หรือหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ฿นสำขำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุก.ท.หรือ      
ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1   

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดบั 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์  ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 



 
ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนสุขำภิบำล 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนสุขำภิบำล   
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนกำรสุขำภิบำล ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละ ปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ  

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ  
ปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนกำรสุขำภิบำล ปฏิบัติงำนทีไตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ควบคุมกำรปฏิบัติงำนสงสริมละพัฒนำงำนสุขำภิบำลของชุมชน ฿หຌป็นเปตำม

มำตรฐำน พืไอสนับสนุนงำนสำธำรณสุขขัๅนมูลฐำนของชุมชนป็นเปอยำงทัไวถึง เดຌก กำรจัดหำหลงนๅ ำ      
พืไออุปภคบริภค จัดท ำสุขำทีไถูกสุขลักษณะ กำรบ ำบัดละก ำจัดนๅ ำสียละสิไงปฏิกูล กำรป้องกันรคติดตอ
ตำมฤดูกำลละรคเมติดตอ ป็นตຌน    

1.2 ออกตรวจสถำนทีไผลิตละจ ำหนำยอำหำร ครืไองดืไม นๅ ำขใง ฿หຌมีควำมสะอำด 
ละถูกตຌองตำมหลักภชนำกำร  พืไอควำมปลอดภัย฿นกำรบริภค 

1.3 อบรม ฿หຌค ำนะน ำ ละผยพรควำมรูຌกีไยวกับกำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำร นๅ ำ 
สิไงปฏิกูล อำคำรสถำนทีไละสิไงวดลຌอมทัไวเปกจຌำหนຌำทีไทีไกีไยวขຌองผูຌน ำทຌองถิไนละประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌ
บุคคลหลำนัๅนมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง ละสำมำรถน ำเป฿ชຌเดຌจริง฿นชีวิตประจ ำวัน 

1.4 วำงผนครงกำรดຌำนสุขำภิบำลตำงโ ชน ครงกำรลดขยะจำกครัวรือน 
ครงกำรขัดยกขยะมีพิษ ครงกำรรณรงค์ลดลกรຌอน ครงกำรหนຌำบຌำนนำมองชุมชนนำอยู ป็นตຌน         
พืไอสงสริม฿หຌกิดสภำวะวดลຌอมทีไดีกชุมชน 

1.5 วำงผนครงกำรสงสริมสุขภำพตำงโ ชน กำรคัดกรองรค กำรสงสริมกำรออก
ก ำลังกำย ป็นตຌน พืไอ฿หຌประชำชนมีสุขภำพทีไขใงรง 

1.6 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ       
ทีไกีไยวขຌองกับงำนสุขำภิบำล พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการก ากับดูล 

2.1 ก ำกับดูลกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำนระดับรองลงมำ พืไอ฿หຌสำมำรถ 
พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌอง 

2.2 วำงระบบละผนกำรปฏิบัติงำนของตนอง พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพ 
 



 

3. ดຌานการบริการ 
3.1 ฿หຌควำมรูຌ นะน ำ ประชำสัมพันธ์ กีไยวกับกำรจัดกำรสุขำภิบำล กประชำชน 

พืไอ฿ชຌ฿นกำรดูลสุขภำพตนองละชุมชนเดຌอยำงหมำะสม 
3.2 ติดตอ ประสำนงำนกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง ทัๅงภำย฿นละภำยนอก พืไอ฿หຌกำร

ด ำนินงำนเปอยำงรำบรืไนละมีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนสุขำภิบำล ระดับปฏิบัติงำนละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำนดຌำน

สุขำภิบำล หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี ก ำหนดวลำ     
ๆ ปี ฿หຌลดป็น 5 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนสุขำภิบำล ระดับปฏิบัติงำน      
ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น 4 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนสุขำภิบำล  ระดับปฏิบัติงำน 
ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำน
สุขำภิบำล หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2   

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

 
 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์  ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนสุขำภิบำล 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนสุขำภิบำล   
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนสวนสำธำรณะคอนขຌำงสูง มีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีไหลำกหลำย ปฏิบัติงำนทีไตຌอง 
ตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำน อืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 สัไงกำรละมอบหมำย฿นกำรปฏิบัติงำนสงสริมละพัฒนำงำนสุขำภิบำลของ

ชุมชน ฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำน พืไอสนับสนุนงำนสำธำรณสุขขัๅนมูลฐำนของชุมชนป็นเปอยำงทัไวถึง เดຌก    
กำรจัดหำหลงนๅ ำพืไออุปภคบริภค จัดท ำสุขำทีไถูกสุขลักษณะ กำรบ ำบัดละก ำจัดนๅ ำสียละสิไงปฏิกูล    
กำรป้องกันรคติดตอตำมฤดูกำลละรคเมติดตอ ป็นตຌน 

1.2 จัดท ำผน฿นกำรออกตรวจสถำนทีไผลิตละจ ำหนำยอำหำร ครืไองดืไม นๅ ำขใง ฿หຌมี
ควำมสะอำดละปลอดภัย฿นกำรบริภค ละถูกตຌองตำมหลักภชนำกำร พืไอ฿หຌกำรออกตรวจป็นเปอยำงทัไวถึง 

1.3 อบรม ฿หຌค ำนะน ำ ละผยพรควำมรูຌกีไยวกับกำรจัดกำรสุขำภิบำลอำหำร นๅ ำ 
สิไงปฏิกูล อำคำรสถำนทีไละสิไงวดลຌอมทัไวเปกจຌำหนຌำทีไทีไกีไยวขຌองผูຌน ำทຌองถิไนละประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌ
บุคคลหลำนัๅนมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง ละสำมำรถน ำเป฿ชຌเดຌจริง฿นชีวิตประจ ำวัน 

1.4 วำงผนครงกำรดຌำนสุขำภิบำลตำงโ พรຌอมทัๅงบูรณกำรรวมกับหนวยงำนอืไนทีไ
กีไยวขຌอง ชน ครงกำรลดขยะจำกครัวรือน ครงกำรขัดยกขยะมีพิษ ครงกำรรณรงค์ลดลกรຌอน ครงกำร
หนຌำบຌำนนำมองชุมชนนำอยู ป็นตຌน พืไอสงสริม฿หຌกิดสภำวะวดลຌอมทีไดีกชุมชน 

1.5 วำงผนครงกำรสงสริมสุขภำพตำงโ พรຌอมทัๅงบูรณกำรรวมกับหนวยงำนอืไนทีไ
กีไยวขຌอง ชน กำรคัดกรองรค กำรสงสริมกำรออกก ำลังกำย ป็นตຌน พืไอ฿หຌประชำชนมีสุขภำพทีไขใงรง 

1.6 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ       
ทีไกีไยวขຌองกับงำนสุขำภิบำล พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.7 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

2. ดຌานการก ากับดูล 

2.1 ควบคุม ก ำกับ ดูลกำรปฏิบัติงำนของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน
บรรลุป้ำหมำยละวัตถุประสงค์ของหนวยงำน 

2.2 ควบคุม ก ำกับ ดูลครงกำรทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอ฿หຌกำรบริหำรจัดกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหนวยงำน 

 



 

3. ดຌานการบริการ 
3.1 ประชุม ตอบปัญหำ สนอควำมหในกีไยวกับงำนสุขำภิบำลกชุมชนละ

หนวยงำนทีไกีไยวขຌอง  พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปตำมป้ำหมำย 
3.2 ประสำนงำนกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง฿นงำนสุขำภิบำล พืไอสรຌำงควำมรวมมือละ

กำรสนับสนุนทีไป็นประยชน์ตอกำรท ำงำนของหนวยงำน 
3.3 จัดท ำอกสำร ต ำรำ คูมือ อกสำรสืไอผยพรทีไกีไยวขຌองกับงำนสุขำภิบำล฿น

รูปบบตำงโ  พืไอสรຌำงควำมรูຌละควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง฿หຌกประชำชน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนสุขำภิบำล ระดับปฏิบัติงำนละ 
2. ด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับช ำนำญงำน ละปฏิบัติงำนดຌำนสุขำภิบำลหรืองำน

อืไนทีไกีไยวขຌองทีไ ก.จ. ุ ก.ท.หรือ ก.อบต.ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ ๆ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนสุขำภิบำล หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำม
ระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2   

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

 
 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์  ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป    
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนภชนำกำร 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงภชนำกำร ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับ กำรสงสริมละปรับปรุงภำวะภชนำกำรของประชำชน ศึกษำปัญหำภชนำกำรละคุณคำของ
อำหำร ชนิดตำงโ ฿หຌควำมรูຌดຌำนภชนำกำรกประชำชน สงสริมกำรพิไมผลผลิตละกำร฿ชຌอำหำรทีไมีคุณคำ 
ทำงภชนำกำร ก ำหนดรำยกำรอำหำรทีไหมำะสมกับสภำพรำงกำยละควำมตຌองกำรของผูຌบริภค ละ ปฏิบัติ
หนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   ภชนำกร     ระดับปฏิบัติงำน  
   ภชนำกร     ระดับช ำนำญงำน  
   ภชนำกร     ระดับอำวุส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.จ. ก ำหนดมืไอ 26 พฤศจิกำยน 2558 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนภชนำกำร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   ภชนำกร 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ
ปฏิบัติงำนดຌำนภชนำกำรตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอนละวิธีกำรทีชัดจนภำย฿ตຌกำรก ำกับ  นะน ำ
ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีเดຌรับมอบหมำยดยมีลักษณะงำนทีปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ฿หຌบริกำรอำหำร  สำธิตกำรประกอบอำหำรทัไวเปละอำหำรฉพำะรค  กำร

ถนอมอำหำร ก ำหนดรำยกำรอำหำร ตำมหลักภชนำกำร  ภชนำบ ำบัด  พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับสำรอำหำรทีไ
ครบถຌวน ละปลอดภัย 

1.2 ควบคุมดูล  กำรบริกำรอำหำร  กำรประกอบอำหำรกผูຌปຆวย ตำมค ำสัไงพทย์  
ควบคุมกำรปฏิบัติงำนภำย฿นรงอำหำร ละน ำรำยกำรอำหำรทีไมีคุณคำทำงภชนำกำร พืไอ฿หຌถูกสุขอนำมัย
ละหลักภชนำกำร   

1.3 ศึกษำ คຌนควຌำ ทดลองต ำรับอำหำร฿หมตำมหลักภชนำกำร  ดย฿หຌสอดคลຌองกับ
ภำวะทำงศรษฐกิจละควำมนิยมของผูຌบริภค฿นตละทຌองถิไน พืไอ฿หຌประชำชนเดຌบริภคอำหำรทีไสะอำด ถูกสุขอนำมัย
ละหลักภชนำกำร 

1.4 จัดตรียม ดูล บ ำรุงรักษำ ครืไองมือ วัสดุ อุปกรณ์ พืไอ฿หຌอยู฿นสภำพพรຌอม฿ชຌ
งำนละป็นเปตำมมำตรฐำน 

1.5 กใบรวบรวมขຌอมูลดຌำนภชนำกำร  พืไอจัดท ำรำยงำน ละน ำสนอจຌำหนຌำที
ระดับสูงขึๅนเป 

2. ดຌานบริการ 
2.1 ฿หຌค ำนะน ำ สงสริม ผยพร ดຌำนภชนำศึกษำกประชำชนละจຌำหนຌำทีไ

สำธำรณสุข  พืไอ฿หຌสำมำรถน ำเปปฏิบัติ฿นชีวิตประจ ำวันเดຌ 
2.2 ประสำนงำนหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละมี

ประสิทธิภำพ 
 

 

 

 

 

 

 



 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไง ดังตอเปนีๅ 

1. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นสำขำวิชำ
หรือทำงคหกรรมศำสตร์ อำหำรละภชนำกำร หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ุ ก.ท.ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌ
ป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพทคนิค หรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกันทียบ฿น
สำขำวิชำหรือทำงคหกรรมศำสตร์ อำหำรละภชนำกำร หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ุ ก.ท.หรือ ก.อบต.
ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  

3. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง หรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿น
สำขำวิชำหรือทำงคหกรรมศำสตร์  อำหำรละภชนำกำร หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ุ ก.ท.หรือ ก.อบต.
ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1   

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดบั 1 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์  ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 



 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนภชนำกำร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   ภชนำกร 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง
ก ำกับนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์  ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนภชนำกำร ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก  ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ  
ปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์  ละควำมช ำนำญงำนดຌำนภชนำกำร ปฏิบัติงำนทีไตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿น
ดຌำนตำงโ ดังนีๅ  
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ฿หຌบริกำรอำหำรตำมหลักภชนำกำร ภชนำบ ำบัด ประยุกต์กำรปฏิบัติงำน 

วิธีกำร ท ำงำน ตัดสิน฿จกຌเขปัญหำ พืไอพัฒนำกำรท ำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ   
1.2 ศึกษำ คຌนควຌำ  ฿หຌค ำนะบืๅองตຌน฿นกำรประกอบอำหำรต ำรับ฿หม  ทีไถูกตຌองตำม

หลักวิชำกำร ละสอดคลຌองกับภำวะกำรครองชีพของผูຌบริภค  
1.3 วำงผนดຌำนภชนำกำร พืไอ฿ชຌป็นนวทำงปฏิบัติส ำหรับจຌำหนຌำทีไสำธำรณสุข   
1.4 สงสริมกำรผลิตอำหำรทีไจ ำป็นกกำรปรับปรุงภำวะภชนำกำร   
1.5 ควบคุม  ตรวจสอบกำรก ำหนดรำยกำรอำหำร  กำรประกอบอำหำรทัไวเปละ

อำหำรฉพำะรค   
1.6 ควบคุม ตรวจสอบ จัดตรียม ดูล บ ำรุงรักษำ ครืไองมือ วัสดุ อุปกรณ์ พืไอ฿หຌอยู

฿นสภำพพรຌอม฿ชຌงำนละป็นเปตำมมำตรฐำน 
1.7 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ จัดท ำรำยงำนขຌอมูลทำงดຌำนภชนำกำร ภชนบ ำบัด 

พืไอ฿หຌจຌำหนຌำทีไระดับสูงขึๅนเปน ำเป฿ชຌประกอบกำรวำงผน ละกำรพัฒนำคุณภำพงำนเดຌอยำง หมำะสม 

2. ดຌานก ากับดูล  
2.1 ก ำกับดูลกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน฿นระดับรองลงมำ พืไอ฿หຌสำมำรถ

ปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌอง  
2.2 วำงระบบละผนกำรปฏิบัติงำนของตนอง พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี

ประสิทธิภำพ  
 
 
 



 

3. ดຌานบริการ 
3.1 ฿หຌค ำนะน ำดຌำนภชนำศึกษำกประชำชนละจຌำหนຌำทีไสำธำรณสุข  พืไอ฿หຌ

สำมำรถน ำเปปฏิบัติ฿นชีวิตประจ ำวันเดຌ 
3.2 ฿หຌควำมรูຌ นะน ำ ประชำสัมพันธ์฿นงำนดຌำนภชนำกำร ภชนำบ ำบัด กภำคี 

ครือขำย พืไอ฿หຌมีควำมรูຌ นะน ำกผูຌอืไนเดຌ  
3.3 ประสำนงำนกับหนวยงำนรำชกำร อกชน ประชำชนทัไวเป พืไอสรຌำงควำมรวมมือ 

ละกำรสนับสนุน฿นกำรบริกำรดຌำนภชนำกำร ภชนำบ ำบัด ทีไป็นประยชน์ตอกำรท ำงำนของหนวยงำน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงภชนำกำร ระดับปฏิบัติงำน ละ 
2. ด ำรงหรือคยด ำรงต ำหนงภชนำกำร ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำนภชนำกำร หรือ

งำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี ก ำหนดวลำ  ๆ ปี ฿หຌลด
ป็น 5 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงภชนำกำร ระดับปฏิบัติงำน  ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น 4 ปี 
ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงภชนำกำร ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ 
ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนภชนำกำร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำม
ระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย  
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2   

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์  ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนภชนำกำร 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   ภชนำกร 
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนภชนำกำร คอนขຌำงสูง มีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีไหลำกหลำย ปฏิบัติงำนทีไ ตຌองตัดสิน฿จ
หรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

       ปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนภชนำกำร คอนขຌำงสูง ปฏิบัติงำนตຌองตัดสิน฿จ หรือ
กຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ฿หຌบริกำรอำหำรตำมหลักภชนำกำร ภชนำบ ำบัดทีไซับซຌอน กผูຌ฿ชຌบริกำรทีไตຌอง

ดูลป็นพิศษ ประยุกต์กำรปฏิบัติงำน วิธีกำรท ำงำน จัดท ำคูมือ ตัดสิน฿จกຌเขปัญหำ พืไอพัฒนำกำรท ำงำน
฿หຌมีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

1.2 ศึกษำ คຌนควຌำ วิครำะห์ วิจัย จัดท ำรำยงำนขຌอมูลทำงดຌำนภชนำกำร ภชนำ
บ ำบัด พืไอน ำเป฿ชຌ฿นกำรวำงผนปรับปรุงระบบงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ  

1.3 ก ำหนดคุณลักษณะของครืไองมือ วัสดุ  อุปกรณ์  พืไอ฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำน฿หຌมี 
ประสิทธิภำพ  

1.4 ก ำกับดูลกำรประกอบอำหำรกผูຌปຆวยประภทตำงโ ควบคุมรำยกำรอำหำร
ฉพำะรคกคนเขຌตำมค ำสัไงพทย์ พืไอ฿หຌผูຌปຆวยเดຌรับสำรอำหำรทีไครบถຌวนละสำมำรถฟ้ืนฟูสภำพรำงกำยเดຌ
อยำงรวดรใว 

1.5 ศึกษำ  คຌนควຌำ ละทดลอง฿นกำรประกอบอำหำรต ำรับ฿หมทีไถูกตຌองตำมหลัก
วิชำ  ละสอดคลຌองกับภำวะคำครองชีพของประชำชน ภำวะทำงศรษฐกิจ ละควำมนิยมของผูຌบริภค฿นต
ละทຌองถิไน  พืไอ฿หຌประชำชนเดຌบริภคอำหำรทีไสะอำด ถูกสุขอนำมัยตำมหลักภชนำกำร 

2. ดຌานก ากับดูล  
2.1 ควบคุม ก ำกับ ดูลกำรปฏิบัติงำนของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำน 

บรรลุป้ำหมำยละวัตถุประสงค์ของหนวยงำน  
2.2 ควบคุม ก ำกับ ดูลครงกำรขนำดลใกทีไมีขัๅนตอนกำรด ำนินงำนเมซับซຌอน 

พืไอ฿หຌ กำรบริหำรจัดกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยงำน  
 
 
 



 
3. ดຌานบริการ  

3.1 ฿หຌควำมรูຌ ค ำนะน ำ ประชำสัมพันธ์฿นงำนดຌำนภชนำกำร ภชนำบ ำบัด ก
ผูຌ฿ชຌบริกำร ประชำชน พืไอ฿หຌมีควำมรูຌ น ำเป฿ชຌ฿นกำรปรับปลีไยนพฤติกรรมกำรบริภคอำหำร  

3.2 รวมประชุม ตอบปัญหำ สนอควำมหในกีไยวกับงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็น
ตำม ป้ำหมำยของหนวยงำน  

3.3 ประสำนงำนกับหนวยงำนรำชกำร อกชน ประชำชนทัไวเป ฿นรืไองทีไมีควำม
ซับซຌอน ละอียดออน พืไอสรຌำงควำมรวมมือละกำรสนับสนุน฿นกำรบริกำรดຌำนภชนำกำร ภชนำ บ ำบัด ทีไ
ป็นประยชน์ตอกำรท ำงำนของหนวยงำน  
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงภชนำกำร ระดับปฏิบัติงำน ละ 
2. ด ำรงหรือคยด ำรงต ำหนงภชนำกำร ระดับช ำนำญงำน ละปฏิบัติงำนงำนภชนำกำร 

หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ป ีหรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ 
ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนงำนภชนำกำร หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำม
ระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2   

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

 



 
 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์  ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
  



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป    
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนรังสีกำรพทย์ 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงวิชำกำรรังสีกำรพทย์ ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับกำร฿ชຌกรรมวิธีตำงโ ฿นกำรถำยละบันทึกภำพสวนตำง โ ของรำงกำยผูຌปຆวย  ดຌวยครืไองรังสีอใกซ์ 
ตรวจสอบคุณภำพของภำพบันทึกทำงรังสี กำร฿ชຌครืไองอิลคทรนิค ทำงวชศำสตร์ นิวคลียร์ พืไอชวยพทย์
฿นกำรวินิจฉัยรค กำรฉำยรังสีดຌวยครืไองคบอลต์ 60 ละครืไองมือทำงรังสี ทคนิคอืไนโ พืไอบ ำบัดรักษำ
ผูຌปຆวยทีไป็นรคมะรใง นืๅองอก กຌอนทูม จัดตรียมละดูลกใบรักษำ ครืไองมือ อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นทำงรังสี
กำรพทย์ ตลอดจนครืไองมือ อุปกรณ์อืไน โ ทีไ฿ชຌ฿นกำรป้องกัน อันตรำยจำกรังสี ท ำรำยงำนกำรปฏิบัติงำน 
สถิติผลงำน ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง  
 

ชื่อละระดับของต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ คือ 
   จຌำพนักงำนรังสีกำรพทย์   ระดับปฏิบัติงำน  
   จຌำพนักงำนรังสีกำรพทย์   ระดับช ำนำญงำน จຌำพนักงำนหຌองสมุด
   จຌำพนักงำนรังสีกำรพทย์   ระดับอำวุส จຌำพนักงำนหຌองสมุด 
 ระดับอำวุส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.จ. ก ำหนดมืไอ 26 พฤศจิกำยน 2558 

4606 



 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนรังสีกำรพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนรังสีกำรพทย์  
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

   ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนดຌำนรังสีกำรพทย์ ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ 
ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ฿หຌบริกำร฿นงำนรังสีกำรพทย์ กำรสรຌำงภำพทำงกำรพทย์ขัๅนพืๅนฐำน  เดຌก  

ถำยละบันทึกภำพสวนตำงโ ของรำงกำยผูຌปຆวยดຌวยครืไองรังสีอຍกซ์รย์  ละครืไองมือชนิดอืไนโ จัดทำทำง
ของผูຌปຆวย฿หຌถูกตຌอง ตัๅงระยะละปรับขนำดของล ำสงทีไจะ฿ชຌกับผูຌปຆวยรวมถึงด ำนินกำรลຌำงฟຂล์ม พืไอ฿หຌเดຌ
ภำพอຍกซ์รย์ทีไมคีุณภำพ มำตรฐำน  ประกอบกำรวินิจฉัย  รักษำของพทย์ 

1.2 จัดตรียมละบ ำรุงรักษำครืไองมือ  อุปกรณ์฿นงำนรังสีทคนิค พรຌอมทัๅงกำร
จัดตรียมนๅ ำยำลຌำงฟຂล์ม พืไอ฿หຌมีจ ำนวนพียงพอละมีสภำพพรຌอม฿ชຌงำน ละป็นเปตำมมำตรฐำน 

1.3 ปฏิบัติงำนทะบียนผูຌปຆวย ชน  บันทึก   สอบถำมประวัติ ตรวจสอบควำมถูกตຌอง
ของอกสำร฿นกำรน ำสงตัวพืไอท ำกำรอกซรย์  จัดกใบ  รวบรวมขຌอมูล  ผลกำรตรวจ ภำพถำยรังสีกำรสรຌำง
ภำพ  ทำงกำรพทย์ของผูຌ฿ชຌบริกำรพืไอสะดวกตอกำรสืบคຌนละน ำเป฿ชຌงำน 

1.4 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนรังสีทคนิค พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการบริการ  
2.1 ฿หຌค ำนะน ำ ขຌอมูลละ฿หຌบริกำรทำงวิชำกำร฿นรืไองทีไเมซับซຌอน  พืไอสงสริม

ควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จของผูຌ฿ชຌบริกำร  
2.2 ประสำนงำนกับบุคคลภำย฿นหนวยงำนดียวกันพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำง 

รำบรืไนละมีประสิทธิภำพ  
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำผูຌชวยพยำบำล หรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน
฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  
ละผำนกำรฝຄกอบรมกีไยวกับกำร฿ชຌครืไองมืออุปกรณ์ละครืไอง฿ชຌ฿นกำรถำยละบันทึกภำพดຌวยรังสี 

2. เดຌรับประกำศนียบัตร฿นสำขำวิชำหรือทำงรังสีวิทยำ รังสีกำรพทย์ รังสีทคนิค ซึไงมี
ระยะวลำกำรศึกษำเมนຌอยกวำ โ ปี ตอจำกมัธยมศึกษำตอนปลำยทีไศึกษำวิชำสำมัญ หรือทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ
฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 
 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1   

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์  ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนรังสีกำรพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน    จຌำพนักงำนรังสีกำรพทย์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนรังสีกำรพทย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ  
ปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนรังสีกำรพทย์ ปฏิบัติงำน ทีไตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ควบคุม  ฿หຌบริกำร฿นงำนรังสีกำรพทย์ กำรสรຌำงภำพทำงกำรพทย์  เดຌกถำย

ละบันทึกภำพสวนตำงโ ของรำงกำยผูຌปຆวยดຌวยครืไองรังสีอຍกซ์รย์ ละครืไองมือชนิดอืไน โ จัดทำทำงของ
ผูຌปຆวย฿หຌถูกตຌอง ตัๅงระยะละปรับขนำดของล ำสงทีไจะ฿ชຌกับผูຌปຆวยรวมถึงด ำนินกำรลຌำงฟຂล์ม พืไอ฿หຌเดຌภำพ
อຍกซ์รย์ทีไมีคุณภำพ  ประกอบกำรวินิจฉัย  รักษำของพทย์ 

1.2 ควบคุม ดูลกำรจัดตรียมละกำรบ ำรุงรักษำครืไองมือ  อุปกรณ์฿นงำนรังสี
ทคนิค พรຌอมทัๅงกำรจัดตรียมนๅ ำยำลຌำงฟຂล์ม พืไอ฿หຌมีจ ำนวนพียงพอละมีสภำพพรຌอม฿ชຌงำน ละป็นเปตำม
มำตรฐำน 

1.3 ควบคุมกำรปฏิบัติงำนทะบียนผูຌปຆวย ชน สอบถำมประวัติ ตรวจสอบควำมถูก
ตຌองของอกสำร฿นกำรน ำสงตัวพืไอท ำกำรอกซรย์ จัดกใบ รวบรวมขຌอมูล  ผลกำรตรวจ ภำพถำย  รังสี  กำร
สรຌำงภำพทำงกำรพทย์ของผูຌ฿ชຌบริกำร พืไอสะดวกตอกำรสืบคຌนละน ำเป฿ชຌงำน 

1.4 ประยุกต์กำรปฏิบัติงำน วิธีกำรท ำงำน พืไอพัฒนำกำรท ำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ  
1.5 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ

กีไยวขຌองกับงำนรังสีทคนิค พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการก ากับดูล  
2.1 ก ำกับดูลกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน฿นระดับรองลงมำ พืไอ฿หຌสำมำรถ 

ปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌองมีประสิทธิภำพ  
2.2 วำงระบบละผนกำรปฏิบัติงำนของตนอง พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี 

ประสิทธิภำพ 
  
 
 



 
3. ดຌานการบริการ  

3.1 ฿หຌค ำนะน ำ ขຌอมูลละ฿หຌบริกำรทำงวิชำกำร฿นรืไองทีไซับซຌอน  พืไอสงสริม
ควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จของผูຌ฿ชຌบริกำร จຌำหนຌำทีไ นักศึกษำ ผูຌสน฿จ  

3.2 ติดตอ ประสำนงำนกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌองทัๅงภำย฿นละภำยนอก พืไอ฿หຌกำร 
ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละมีประสิทธิภำพ  
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนรังสีกำรพทย์ ระดับปฏิบัติงำน ละ       
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงจຌำพนักงำนรังสีกำรพทย์ ระดับปฏิบัติงำน ละ

ปฏิบัติงำนรังสีกำรพทย์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี 
ก ำหนดวลำ 6 ปี ฿หຌลดป็น 5 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนรังสีกำรพทย์ ระดับ
ปฏิบัติงำน  ขຌอ 2 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนรังสีกำรพทย์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย  
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดบั 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดบั 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2   

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์  ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 



 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนรังสีกำรพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนรังสีกำรพทย์  
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ละ
ควำมช ำนำญงำนทำงรังสีกำรพทย์ คอนขຌำงสูง มีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีหลำกหลำย ปฏิบัติงำนทีตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นงำนทีคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีเดຌรับมอบหมำย 

       ปฏิบัติงำนทีมีประสบกำรณ์ซึงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนทำงรังสีกำรพทย์ คอนขຌำงสูง ปฏิบัติงำนตຌองตัดสิน฿จหรือ
กຌปัญหำ฿นงำนทีคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ ตรวจสอบละมอบหมำยกำรปฏิบัติงำนดຌำนรังสีทคนิค 

เดຌก ถำยละบันทึกภำพสวนตำงโ ของรำงกำยผูຌปຆวยดຌวยครืไองรังสีอຍกซ์รย์ จัดทำทำงของผูຌปຆวย฿หຌถูกตຌอง ตัๅง
ระยะละปรับขนำดของล ำสงทีไจะ฿ชຌกับผูຌปຆวยรวมถึงด ำนินกำรลຌำงฟຂล์ม พืไอ฿หຌเดຌภำพอຍกซ์รย์ทีไมีคุณภำพ
ตรงตำมหลักวิชำกำร ละสงสริม฿หຌกำรวินิจฉัยของพทย์ป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ   

1.2 ก ำหนดผน฿นกำรจัดตรียมละกำรบ ำรุงรักษำครืไองมือครืไอง฿ชຌ ละอุปกรณ์
฿นงำนรังสีทคนิค พรຌอมทัๅงกำรจัดตรียมนๅ ำยำลຌำงฟຂล์ม พืไอ฿หຌมีจ ำนวนพียงพอละมีสภำพพรຌอม฿ชຌงำน  

1.3 วำงหลักกณฑ์฿นงำนทะบียนผูຌปຆวย ชน สอบถำมประวัติ ตรวจสอบควำมถูกตຌอง
ของอกสำร฿นกำรน ำสงตัวพืไอท ำกำรอกซรย์ พืไอ฿หຌกำรด ำนินกำรตำงโ ป็นเปอยำงถูกตຌอง 

1.4 ควบคุมกำรจัดกใบรักษำฟຂล์มอกซรย์฿หຌถูกตຌองตำมหลักวิชำกำร พืไอ฿หຌสะดวก
ตอกำรสืบคຌนละน ำเป฿ชຌงำน 

1.5 ประยุกต์กำรปฏิบัติงำน วิธีกำรท ำงำน พืไอพัฒนำกำรท ำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ  
1.6 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ

กีไยวขຌองกับงำนรังสีทคนิค พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการก ากับดูล 

2.1 ก ำกับดูลกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน฿นระดับรองลงมำ พืไอ฿หຌสำมำรถ
ปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌองมีประสิทธิภำพ 

2.2 วำงระบบละผนกำรปฏิบัติ งำน  พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติ งำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพ 
   

 

 



 

3. ดຌานการบริการ 
3.1 จัดท ำคูมือละอกสำรผยพร฿นงำนรังสีทคนิค พืไอสริมสรຌำงควำมรูຌควำม

ขຌำ฿จทีไถูกตຌองกผูຌปຆวยละประชำชนทัไวเป 
3.2 ฿หຌค ำปรึกษำ ค ำนะน ำ ละชีๅจงขຌอมูลละ฿หຌบริกำรทำงวิชำกำร พืไอสงสริม

ควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง฿นงำนรังสีทคนิค 
3.3 ติดตอ ประสำนงำนกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌองทัๅงภำย฿นละภำยนอก พืไอ฿หຌกำร

ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละมีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนรังสีกำรพทย์       
1. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงจຌำพนักงำนรังสีกำรพทย์ ระดับช ำนำญงำน ละ

ปฏิบัติงำนรังสีกำรพทย์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ  6 ป ี
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนรังสีกำรพทย์
หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2    

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

 
 



 
 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์  ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป    
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงชันสูตรรคละชันสูตรสำธำรณสุข ซึไงมี 
ลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรวิครำะห์ ทดสอบหำสำรตำงโ พำะลีๅยง ทดสอบ หำชนิดละควำมเว ของ
ชืๅอรค ตรวจชันสูตรสภำพของนืๅอยืไอ หรือซลล์ ซึไงป็นสำหตุอำกำรหงรคหรือปัญหำ สำธำรณสุข ชวย
หรือรวมมือกับพทย์ หรือนักวิทยำศำสตร์กำรพทย์หรือจຌำหนຌำทีไอืไน ปฏิบัติงำนวิครำะห์ วิจัยตำงโ ทำง
วิทยำศำสตร์กำรพทย์ ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง  
 

ชื่อละระดับของต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   จຌำพนักงำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ ระดับปฏิบัติงำน  
   จຌำพนักงำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ ระดับช ำนำญงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ก.จ. ก ำหนดมืไอ 26 พฤศจิกำยน 2558 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชือ่สายงาน    ปฏิบัติงำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 
 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ  
ปฏิบัติงำนดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌกำรก ำกับ 
นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
1. ดຌานการปฏิบัติการ  

1.1 ปฏิบัติงำนทำงหຌองปฏิบัติกำร ตรวจวิครำะห์ทำงกำรพทย์ละสำธำรณสุข  ชน 
ชันสูตรรคละชันสูตรสำธำรณสุข ชันสูตรวัสดุตัวอยำงพืไอหำจุลินทรีย์  สำรบำงชนิด ตรวจวิครำะห์สภำพ
นืๅอยืไอหรือซลล์  ซึไงป็นสำหตุหงกำรกิดรค หรือปัญหำสำธำรณสุข พืไอน ำเปประกอบกำรวินิจฉัยละ
รักษำ กำรกຌปัญหำสำธำรณสุขละภัยสุขภำพ กำรคุຌมครองผูຌบริภค สิไงวดลຌอม 

1.2 สนับสนุนงำนตรวจวิครำะห์ วิจัยทำงหຌองปฏิบัติกำร พืไออ ำนวยควำมสะดวก฿น
กำรปฏิบัติงำน ละ฿ชຌประยชน์ทำงกำรพทย์ละสำธำรณสุข  

1.3 จัดตรียม ดูล บ ำรุงรักษำ ครืไองมืออุปกรณ์ พืไอ฿หຌอยู฿นสภำพพรຌอม฿ชຌงำนละ
ป็นเปตำมมำตรฐำน  

1.4 รวมรวมขຌอมูล จัดท ำรำยงำนผลกำรวิครำะห์  กำรทดสอบ  พืไอน ำมำ฿ชຌป็น
ขຌอมูลอຌำงอิง น ำสนอผูຌบังคับบัญชำ฿นหนวยงำน  

1.5 ติดตอ ประสำนงำนกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌองกับกำรด ำนินงำนทำงวิทยำศำสตร์
ละทคนลยี พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูล วิธีด ำนินกำร ละทคนลยี 

2. ดຌานการบริการ  
2.1 ฿หຌค ำนะน ำ ขຌอมูล ละ฿หຌบริกำรทำงวิชำกำร฿นรืไองทีไเมซับซຌอน  พืไอสงสริม 

ควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จของจຌำหนຌำทีไ นักศึกษำ ผูຌสน฿จ ละกำรมีคุณภำพชีวิตทีไดีของประชำชน  
2.2 ประสำนงำนกับบุคคลภำย฿นหนวยงำนดียวกัน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเป

อยำงรำบรืไน ละมีประสิทธิภำพ   
 

คุณสมบตัิฉพาะส าหรับต าหนง 

  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       
1. เดຌรับประกำศนียบัตรจຌำพนักงำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ ซึไงมีระยะวลำกำรศึกษำเม

นຌอยกวำ แ ปี ตอจำกประยคมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยสำมัญ 
2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำงทคนิค

กำรคมี คมีสิไงทอ  ทำงคมีปฏิบัติ  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.ก ำหนดวำ฿ชຌป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 



 
3. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพทคนิค หรือทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำง

ทคนิคกำรคม ีคมีสิไงทอ ทำงคมีปฏิบัติ  ทำงวิทยำศำสตร์กำรพทย์  ทำงซลล์วิทยำ  ทำงพยำธิวิทยำ  หรือ
฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ หรือ 

4. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูงหรือทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ฿นสำขำวิชำหรือทำงทคนิค
กำรคมี  คมีสิไงทอ ทำงคมีปฏิบัติ วิทยำศำสตร์กำรพทย์  ซลล์วิทยำ พยำธิวิทยำ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำง
อืไนทีไ  ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

5. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำพนักงำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ ประกำศนียบัตรวิชำพนักงำน
วิทยำศำสตร์กำรพทย ์ ซลล์วิทยำ ประกำศนียบัตรซลล์วิทยำ ประกำศนียบัตรซลล์วิทยำซึไงมีหลักสูตร
ก ำหนดวลำศึกษำเมนຌอยกวำ ใ ปี ตอจำกประยคมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยสำมัญ 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดบั 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1   

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์  ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 



 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบ 

   ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรอื 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ  
ปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงำนตรวจวิครำะห์   วินิจฉัยทำงหຌองปฏิบัติกำรทีไตຌอง฿ชຌทคนิคพิศษ 

ครืไองมือ พิศษ ควบคุมคุณภำพกำรตรวจวิครำะห์ วิจัย กำรทดสอบ ชวยสอนละนะน ำกำรปฏิบัติกำรทำง
วิทยำศำสตร์กำรพทย์  

1.2 ควบคุม สนับสนุนงำนตรวจวิครำะห์ วิจัยทำงหຌองปฏิบัติกำร พืไออ ำนวยควำม
สะดวก฿นกำรปฏิบัติงำน ละ฿ชຌประยชน์ทำงกำรพทย์ละสำธำรณสุข  

1.3 ควบคุมกำรจัดตรียม ดูล บ ำรุงรักษำ ครืไองมืออุปกรณ์ พืไอ฿หຌอยู฿นสภำพ
พรຌอม฿ชຌงำนละป็นเปตำมมำตรฐำน  

1.4 ตรวจสอบขຌอมูล ตรวจสอบกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรวิครำะห์  กำรทดสอบ พืไอ
น ำมำ฿ชຌป็นขຌอมูลอຌำงอิง น ำสนอผูຌบังคับบัญชำ฿นหนวยงำน  

2. ดຌานการก ากับดูล  
2.1 ก ำกับดูลกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน฿นระดับรองลงมำ พืไอ฿หຌสำมำรถ 

ปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌอง  
2.2 วำงระบบละผนกำรปฏิบัติงำนของตนอง พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี

ประสิทธิภำพ  

3. ดຌานการบริการ  
3.1 ฿หຌค ำนะน ำ ขຌอมูลละ฿หຌค ำปรึกษำทำงวิทยำศำสตร์กำรพทย์ทีไซับซຌอน พืไอ

สงสริมควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จของจຌำหนຌำทีไ ละประชำชน พืไอคุณภำพชีวิตทีไดีของประชำชน  
3.2 ติดตอ ประสำนงำนกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌองทัๅงภำย฿นละภำยนอก พืไอ฿หຌกำร 

ด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละมีประสิทธิภำพ 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ ระดับปฏิบัติงำน  ละ 
2. ด ำรงหรือคยด ำรงต ำหนงจຌำพนักงำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์ ระดับปฏิบัติงำน ละ

จะตຌองปฏิบัติงำนวิทยำศำสตร์กำรพทย์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌว
เมนຌอยกวำ 6 ป ีก ำหนดวลำ 6 ปี฿หຌลดป็น 5 ปีส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำน
วิทยำศำสตร์กำรพทย์ ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 3  ละ฿หຌลดป็น 4 ป ีส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง
จຌำพนักงำนกำรคลัง ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 4 ละขຌอ 5 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรคลังหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2    

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์  ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป    
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนภสัชกรรม 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนชวยภสัชกร฿นงำนภสัชกรรมซึไงมีลักษณะงำน
ทีไ ปฏิบัติกีไยวกับกำรผสมยำ กำรปรุงยำ ละวชภัณฑ์ตำง โ ทีไเมยุงยำกซับซຌอน กำรจัดซืๅอ จัดหำ กใบรักษำ 
บิกจำยยำ วชภัณฑ์ ครืไองมือ ครุภัณฑ์ทำงดຌำนภสัชกรรม กำรจัดละจำยยำตำมค ำสัไงพทย์ กำร฿หຌ 
ค ำนะน ำ฿นกำร฿ชຌยำ ภำย฿ตຌกำรควบคุมของภสัชกร ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   จຌำพนักงำนภสัชกรรม   ระดับปฏิบัติงำน  
   จຌำพนักงำนภสัชกรรม    ระดับช ำนำญงำน 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนภสัชกรรม 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนภสัชกรรม 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ  
ปฏิบัติงำนดຌำนภสัชกรรม ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ 
ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงำนชวยภสัชกร฿นงำนภสัชกรรม  ชน จัดละบรรจุยำ฿สภำชนะ ขียนสลำกยำ 

คิดงินคำยำ จำยยำ฿หຌคนเขຌตำมทีไพทย์สัไง  ชวยภสัชกรผสมละปรุงยำ ท ำนๅ ำกลือ นๅ ำกลัไน  ทีไมีสูตรหรือ
สวนผสมอยำงนนอน เมยุงยำกละป็นยำทัไวเปทีไเมมีอันตรำย  พืไอกำรบริกำรอยำงมีคุณภำพละมำตรฐำน 

1.2 จัดตรียม ดูล บ ำรุงรักษำ ครืไองมือละอุปกรณ์ ทีไ฿ชຌ฿นกำรบรรจุ ผสมละปรุง
ยำละวชภัณฑ์อืไนโ จัดตรียมตัวยำละคมีภัณฑ์ พืไอ฿หຌอยู฿นสภำพพรຌอม฿ชຌงำนละป็นเปตำมมำตรฐำน 

1.3 จัดท ำบัญชี  จัดซืๅอ ละทะบียนกำรบิกจำยยำ นๅ ำกลัไน นๅ ำกลือ  วชภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ทำงกำรพทย์ ละครืไองมือพทย์ตำง โ พืไอ฿หຌกิดควำมถูกตຌองละตรวจสอบเดຌ 

1.4 ตรวจสอบกำรหมดอำยุของยำ จ ำนวนยำ จ ำนวนวชภัณฑ์ตำงโ  พืไอ฿หຌกิด
ควำมปลอดภัย฿นกำร฿ชຌยำ 

1.5 บันทึก จัดกใบ รวบรวมขຌอมูล สถิติ ทำงภสัชกรรม  ภสัชสำธำรณสุข กำร
คุຌมครองผูຌบริภค พืไอน ำสนอผูຌบังคับบัญชำ฿นหนวยงำน  

2. ดຌานการบริการ 
2.1 ฿หຌค ำนะน ำ ขຌอมูลละ฿หຌบริกำรทำงวิชำกำร฿นรืไองทีไเมซับซຌอน  พืไอสงสริม 

ควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จของผูຌ฿ชຌบริกำร  
2.2 ประสำนงำนกับบุคคลภำย฿นหนวยงำนดียวกันพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำง 

รำบรืไนละมีประสิทธิภำพ  
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       
1. เดຌรับประกำศนียบัตรประยคมัธยมศึกษำตอนตຌนสำยสำมัญ (ม.ศ.ใ) หรือทียบเดຌเมตไ ำ

กวำนีๅละผำนกำรฝຄกงำนผูຌชวยภสัชกรมำลຌวป็นวลำ แ ปี หรือ 
2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำผูຌชวยภสัชกร ผูຌชวยพยำบำล หรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ    

฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ุ ก.ท.หรือ ก.อบต.ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับ
ต ำหนงนีๅเดຌ 
 



 
3. เดຌรับประกำศนียบัตรจຌำพนักงำนภสัชกรรม ซึไงมีระยะวลำกำรศึกษำเมนຌอยกวำ โ ป ี 

ตอจำกมัธยมศึกษำตอนปลำยทีไศึกษำวิชำสำมัญหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำ
หรือหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ุ ก.ท.หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

4. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูงทคนิคภสัชกรรม  หรือทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ฿น
สำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1   

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์  ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 
 
 

 

 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนภสัชกรรม 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนภสัชกรรม 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนภสัชกรรม ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละ ปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ  

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ  
ปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนภสัชกรรม ปฏิบัติงำนทีไ ตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ปฏิบัติงำนชวยภสัชกร฿นงำนภสัชกรรม ชน จัด จำย จ ำหนำยยำ฿หຌกับคนเขຌ 

ชวยภสัชกรผสมละปรุงยำ ตำมค ำสัไงของภสัชกร พืไอบริกำรอยำงมีคุณภำพมำตรฐำน 
1.2 ควบคุมกำรจัดตรียม บ ำรุงรักษำ ครืไองมือละอุปกรณ์ ทีไ฿ชຌ฿นกำรบรรจุ ผสม

ละปรุงยำละวชภัณฑ์อืไนโ จัดตรียมตัวยำละคมีภัณฑ์ พืไอ฿หຌอยู฿นสภำพพรຌอม฿ชຌงำนละป็นเปตำม
มำตรฐำน 

1.3 ควบคุม ตรวจสอบกำรหมดอำยุของยำ  จ ำนวนยำ  จ ำนวนวชภัณฑ์ตำง โ  
พืไอ฿หຌกิดควำมปลอดภัย฿นกำร฿ชຌยำ 

1.4 ตรวจสอบ ควบคุมกำรบันทึก จัดท ำสถิติ ละรำยงำนผลงำนของหนวยงำน  พืไอ
น ำมำ฿ชຌป็นขຌอมูลอຌำงอิงน ำสนอผูຌบังคับบัญชำ 

1.5 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ฿นกำรปฏิบัติงำนกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ  พืไอ฿หຌ
ปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌองละมีมำตรฐำน 

1.6 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนภสัชกรรม พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
 
 



2. ดຌานการก ากับดูล  
2.1 ก ำกับดูลกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน฿นระดับรองลงมำ พืไอ฿หຌสำมำรถ

ปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌองมีประสิทธิภำพ  
2.2 วำงระบบละผนกำรปฏิบัติงำนของตนอง พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี 

ประสิทธิภำพ  

3. ดຌานการบริการ  
3.1 ฿หຌค ำนะน ำ ขຌอมูลละ฿หຌบริกำรทำงวิชำกำร฿นรืไองทีไเมซับซຌอน  พืไอสงสริม 

ควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จของผูຌ฿ชຌบริกำร  
3.2 ติดตอประสำนงำนกับบุคคลภำย฿นหนวยงำนดียวกันพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำน

ป็นเปอยำงรำบรืไนละมีประสิทธิภำพ  
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนภสัชกรรม 
2. ด ำรงหรือคยด ำรงต ำหนงจຌำพนักงำนภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำน

ภสัชกรรมหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ป ีก ำหนดวลำ 
6 ป ี฿หຌลดป็น 5 ปสี ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 3 
ละ฿หຌลดป็น 4 ป ีส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 4 
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนภสัช
กรรมหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย  
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2  

 
 
 
 
 



  
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์  ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป    
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนทันตสำธำรณสุข 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทันตสำธำรณสุข ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ 
กีไยวกับกำรปฏิบัติงำนหรือกำร฿หຌบริกำรกดใก฿นวัยตำง โ ผูຌปຆวยละประชำชนดยทัไวเป฿นกำรตรวจ ป้องกัน 
ละบ ำบัดรักษำผูຌปຆวยทำงทันตกรรมละรค฿นชองปำก ป็นต ำหนงทีไปฏิบัติงำน฿น รงพยำบำลอ ำภอ ศูนย์
กำรพทย์ละอนำมัย หรือสถำนพยำบำล฿นชนบท ชนกำรตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินนๅ ำลำย ถอนฟัน รักษำรค 
ละท ำควำมสะอำด฿นชองปำก หรือผลภำยหลังกำรถอนฟัน ฯลฯ ตำมค ำสัไง หรือภำย฿ตຌกำรควบคุมของทันต
พทย์ ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำละผยพรดຌำนกำรรักษำควำม สะอำดละสุขภำพของฟันละชองปำก กผูຌปຆวย 
นักรียน ครู ผูຌปกครอง ละประชำชนดยทัไวเป จัดตรียมละบ ำรุงรักษำ ครืไองมือครืไอง฿ชຌ ละวชภัณฑ์ตำง 
โ ฿นกิจกรรมทันตสำธำรณสุข จัดท ำ ผนปฏิบัติกำรทำงดຌำนทันตสำธำรณสุข จัดท ำรำยงำนละสถิติทำงทันต
สำธำรณสุข พืไอติดตำม ประมินผลงำนทำงดຌำนทันตสำธำรณสุข อำจปฏิบัติงำนกำรสงสริมสุขภำพ กำร
สุขำภิบำล กำรควบคุม ป้องกันรค ละรักษำพยำบำล ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
  

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   จຌำพนักงำนทันตสำธำรณสุข   ระดับปฏิบัติงำน  
   จຌำพนักงำนทันตสำธำรณสุข   ระดับช ำนำญงำน 
   จຌำพนักงำนทันตสำธำรณสุข   ระดับอำวุส 
   จຌำพนักงำนหຌองสมุด   ระดับอำวุส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ก.จ. ก ำหนดมืไอ 26 พฤศจิกำยน 2558 

4609 



 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนทันตสำธำรณสุข 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนทันตสำธำรณสุข 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

   ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนดຌำนทันตสำธำรณสุข ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌกำรก ำกับ 
นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ฿หຌบริกำรทันตกรรม ทันตสำธำรณสุข ตำมค ำสัไงหรือภำย฿ตຌกำรควบคุมของทันต

พทย์  ชน  ตรวจฟัน  อุดฟัน  ขูดหินนๅ ำลำย  รักษำรคละท ำควำมสะอำด฿นชองปำก หรือผลภำยหลังกำร
ถอนฟัน ฯลฯ  พืไอ฿หຌประชำชนมีสุขภำพชองปำกทีไดี  

1.2 จัดตรียม บ ำรุงรักษำ ครืไองมือครืไอง฿ชຌ วัสดุ อุปกรณ์ ละวชภัณฑ์ตำงโ ฿น
กิจกรรมทันตสำธำรณสุข ฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำน 

1.3 กใบรวบรวมขຌอมูล สถิติ  พืไอจัดท ำรำยงำน   ทำงทันตสำธำรณสุข 

2. ดຌานการบริการ  
2.1 ฿หຌควำมรูຌ นะน ำ ผยพร ประชำสัมพันธ์ จัดท ำคูมือ อกสำร ขຌอมูลกีไยวกับ

สุขภำพชองปำก กประชำชน ละหนวยงำนทีไกีไยวขຌองพืไอ฿หຌสำมำรถดูลสุขภำพชองปำกของตนองทีไ
ถูกตຌอง ละ฿หຌค ำนะน ำกผูຌอืไนเดຌ  

2.2 ประสำนงำนหนวยงำนทีไ กีไยวขຌอง  พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำงมี
ประสิทธิภำพละประสิทธิผล 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ     
1. เดຌรับประกำศนียบัตรทันตกรรม  ซึไงมีระยะวลำกำรศึกษำเมนຌอยกวำ โ ปี ตอจำก

ประยคมัธยมศึกษำตอนปลำยทีไศึกษำวิชำสำมัญหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นสำขำวิชำ
หรือทำงอืไนทีไ  ก.จ. ุ ก.ท.หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  

2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูงทันตสำธำรณสุข หรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿น
ระดับดียวกัน฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต.ก ำหนดวำ ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับ
ต ำหนงนีๅเดຌ   

 
 

 
 



 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1  

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์  ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนทันตสำธำรณสุข 
  

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนทันตสำธำรณสุข 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนทันตสำธำรณสุข ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำน
อืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ
ปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนทันตสำธำรณสุข ปฏิบัติงำนทีไ
ตຌองตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   
      ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
   

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ฿หຌบริกำร ทันตกรรม ทันตสำธำรณสุขตำมค ำสัไงหรือภำย฿ตຌกำรควบคุมของทันต

พทย์ ชน ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินนๅ ำลำย ถอนฟัน ชวยหลือ฿นกำรผำตัดลใกนຌอย ละยใบผลทีไกีไยวกับ
ทันตศัลยกรรมพืไอกำรรักษำรคฟันละรค฿นชองปำก หรืออำจ฿ชຌครืไองมือพิศษ฿นกำรตรวจรคฟัน ชน 
กำรอຍกซ์รย์ ป็นตຌน ละท ำควำมสะอำด฿นชองปำก หรือผลภำยหลังกำรถอนฟัน ฯลฯ ประยุกต์กำร
ปฏิบัติงำน  วิธีกำรท ำงำน ตัดสิน฿จกຌเขปัญหำ พืไอพัฒนำกำรท ำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ 

1.2 ควบคุม    ตรวจสอบ  จัดตรียม  ดูล  บ ำรุงรักษำ  ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌ วัสดุ 
อุปกรณ์ ละวชภัณฑ์ตำง โ ฿นกิจกรรมทันตสำธำรณสุข พืไอ฿หຌอยู฿นสภำพพรຌอม฿ชຌงำนละป็นเปตำม
มำตรฐำน 

1.3 ศึกษำ คຌนควຌำวิครำะห์ วิจัยขຌอมูล สถิติ พืไอจัดท ำรำยงำนขຌอมูลทำงดຌำนทันต
สำธำรณสุข   

2. ดຌานการก ากับดูล 

2.1 ก ำกับดูลกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน฿นระดับรองลงมำ พืไอ฿หຌสำมำรถ
ปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌอง 

2.2 วำงระบบละผนกำรปฏิบัติงำนของตนอง  พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพ 

3. ดຌานการบริการ 
3.1 ฿หຌควำมรูຌ นะน ำ ผยพร ประชำสัมพันธ์ กีไยวกับสุขภำพชองปำก กประชำชน 

ละหนวยงำนทีไกีไยวขຌองพืไอ฿หຌสำมำรถดูลสุขภำพชองปำกของตนองทีไถูกตຌอง ละ฿หຌค ำนะน ำกผูຌอืไนเดຌ  
3.2 ประสำนงำนหนวยงำนทีไกีไยวขຌองพืไอสงสริม สนับสนุนกำรด ำนินงำนทำง    

ทันตกรรม฿หຌป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละประสิทธิผล 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ     

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงทันตสำธำรณสุข ระดับปฏิบัติงำน  ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงทันตสำธำรณสุข ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำน

ทันตสำธำรณสุขหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด  มำลຌวเมนຌอยกวำ 5 ป ี
ก ำหนดวลำ 5 ปี ฿หຌลดป็น 4 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนทันตสำธำรณสุข ขຌอ 2 
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนทันต
สำธำรณสุข หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย  
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2    

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์  ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 
 



 
 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนทันตสำธำรณสุข 
  

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนทันตสำธำรณสุข 
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบ 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำนดย฿ชຌควำมรูຌควำมสำมำรถ  ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนทันตสำธำรณสุข คอนขຌำงสูง มีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีไหลำกหลำย ปฏิบัติงำนทีไ ตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

       ปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนทันตสำธำรณสุข คอนขຌำงสูง ปฏิบัติงำนตຌองตัดสิน฿จ 
หรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1. ควบคุมละตรวจสอบกำร฿หຌบริกำรทันตกรรม ทันตสำธำรณสุขตำมค ำสัไงหรือ

ภำย฿ตຌกำรควบคุมของทันตพทย์   ชน ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินนๅ ำลำย ถอนฟัน ชวยหลือ฿นกำรผำตัด
ลใกนຌอย ละยใบผลทีไกีไยวกับทันตศัลยกรรมพืไอกำรรักษำรคฟันละรค฿นชองปำก หรืออำจ฿ชຌครืไองมือ
พิศษ฿นกำรตรวจรคฟัน ชน กำรอຍกซ์รย์ ป็นตຌน ละท ำควำมสะอำด฿นชองปำก หรือผลภำยหลังกำรถอน
ฟัน ฯลฯ ประยุกต์กำรปฏิบัติงำน  วิธีกำรท ำงำน ตัดสิน฿จกຌเขปัญหำ พืไอพัฒนำกำรท ำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ 

1.2. ตรวจสอบกำรจัดตรียม ละดูลบ ำรุงรักษำ  ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌ วัสดุ อุปกรณ์ 
ละวชภัณฑ์ตำง โ ฿นกิจกรรมทันตสำธำรณสุข ฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำน 

1.3. ตรวจสอบกำรจัดท ำรำยงำนขຌอมูล สถิติทำงดຌำนทันตสำธำรณสุข   
1.4. มอบหมำย สัไงกำรละออกหนวยทันตกรรมคลืไอนทีไตำมชุมชนตำงโ พืไอ฿หຌ

ประชำชนเดຌรับบริกำรทันตกรรมอยำงทัไวถึง 
1.5. ก ำหนดนวทำง฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนยบำย ป้ำหมำยละ

ทิศทำงทีไเดຌรับ 

2. ดຌานการก ากับดูล 

2.1 ตรวจสอบ ก ำกับดูลกำรปฏิบัติ งำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน฿นระดับรองลงมำ 
พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงถูกตຌอง 

2.2 วำงระบบละผนกำรปฏิบัติงำนของตนอง ละผูຌรวมปฏิบัติงำน฿นระดับ
รองลงมำ พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 
 
 
 
 



 
3. ดຌานการบริการ 

3.1. วำงผนกำรด ำนินงำน ควบคุมดูล ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ขຌอมูลกีไยวกับสุขภำพ
ชองปำกกประชำชน ละหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง  พืไอ฿หຌมีควำมรูຌ฿นกำรดูลสุขภำพชองปำกของตนอง ละ฿หຌ
ค ำนะน ำผูຌอืไนเดຌ   

3.2. วำงผนกำรประสำนงำน วำงผนกำรด ำนินงำนทำงทันตสำธำรณสุข รวมกับ
หนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละประสิทธิผล 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1.  มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงทันตสำธำรณสุข ระดับปฏิบัติงำน  ละ 
2.  ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงทันตสำธำรณสุข ระดับช ำนำญงำน ละ 

ปฏิบัติงำนทันตสำธำรณสุข หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 
6 ป ีหรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนทันต
สำธำรณสุข หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2   

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์  ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จติส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท  ทัไวเป    
 

สายงาน    สัตวพทย ์
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงสัตวพทย์ ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับ กำรป้องกันละก ำจัดรคสัตว์  ชน  กำรฉีดวัคซีน  กำรตรวจละรักษำพยำบำลสัตว์  กำรกักสัตว์ 
กำรออก ฿บอนุญำต฿นกำรคลืไอนยຌำยสัตว์ละซำกสัตว์ภำย฿นประทศ  กำร฿หຌค ำนะน ำปรึกษำ฿นดຌำนกำร
ลีๅยง ละรักษำสัตว์ กำรพำะลีๅยงชืๅอพืไอผลิตชีวภัณฑ์ ตลอดจนชวยดูลอุปกรณ์ครืไองมือครืไอง฿ชຌ ละ 
ปฏิบัติกำร฿นหຌองทดลอง ป็นตຌน ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   สัตวพทย์     ระดับปฏิบัติงำน  
   สัตวพทย์     ระดับช ำนำญงำน  
   สัตวพทย์     ระดับอำวุส 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    สัตวพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   สัตวพทย์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 
 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนทำงสัตวพทย์ ตำมนวทำง  บบอยำง ขัๅนตอน  ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ 
ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมที เดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
  

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
       1.1  ตรวจ วินิจฉัย รักษำพยำบำลสัตว์ ดูลกำรกักสัตว์ดยตรวจจ ำนวนสัตว์ กำรประทับตรำ
ละตั็วพิมพ์ รูปพรรณ ตรวจ฿บอนุญำต 
       แ.โ  ควบคุมกำรป้องกันรคระบำดสัตว์  ฉีดวัคซีน ชันสูตรรคสัตว์ ละก ำจัดรคติดตอ
ระหวำงสัตว์ละคน พืไอลดกำรสูญสียของกษตรกร  ละพืไอลดปัญหำดຌำนสำธำรณสุขละสุขภำพของ
ประชำชน 
       1.3  ฿หຌบริกำรดຌำนวิชำกำร ชน กำรผสมทียม ท ำหมันสัตว์ กสัตว์ลีๅยงของกษตรกร
พืไอพิไมผลผลิตละรำยเดຌ฿หຌกกษตรกร 
       1.4  ส ำรวจ จัดท ำขຌอมูลพืๅนฐำนดຌำนปศุสัตว์ ประวัติกำรกิดรคระบำดสัตว์฿นพืๅนทีไ
ควำมตຌองกำร฿ชຌวัคซีน ป็นตຌน พืไอฝ้ำระวังกำรกิดรคระบำดสัตว์ 
       1.5  ควบคุมละด ำนินงำนกีไยวกับกำรควบคุมกำรฆำละจ ำหนำยนืๅอสัตว์ ผลิตภัณฑ์
สัตว์  อำหำรสัตว์  ยำสัตว์  ชีววัตถุส ำหรับสัตว์  วัตถุ อันตรำยส ำหรับสัตว์  ตำมกฎ   ระบียบ  ละ
พระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆำสัตว์ละจ ำหนำยนืๅอสัตว์  ละกฎหมำยอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 
       1.6  ด ำนินงำนกีไยวกับกำรผลิต ทดสอบ ชวยวิจัย ละพัฒนำกำรผลิตชีวภัณฑ์สัตว์฿น
ระดับรงงำนอุตสำหกรรม รวมถึงกำรจัดกใบรักษำละกำรขนสงชีวภัณฑ์สัตว์ 
       แ.็  ชวยด ำนินงำนกีไยวกับกำรผลิตละควบคุมคุณภำพนๅ ำชืๅอ  กำรทดสอบพอพันธุ์  
ละกำร฿ชຌทคนลยีชีวภำพทีกีไยวขຌองพืไอ฿ชຌ฿นกำรปรับปรุง ขยำยพันธุ์ ละอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ 
       แ.่  ด ำนินกำรกีไยวกับมำตรฐำนฟำร์มละพัฒนำคุณภำพสินคຌำปศุสัตว์     สุขศำสตร์ 
สัตว์ละสุขอนำมัย ดຌำนสิไงวดลຌอม 
       แ.้  ปฏิบัติงำนกำรป้องกันกำรติดชืๅอ กำรพรกระจำยของชืๅอ฿นกำรลีๅยงสัตว์พืไองำน 
ทำงวิทยำศำสตร์ 
       1.10  ชวยกำรปฏิบัติงำนของนำยสัตวพทย์฿นกำรศึกษำกีไยวกับกำรควบคุม  ป้องกัน 
ชันสูตรรคสัตว์ ละก ำจัดรคติดตอระหวำงสัตว์ละคน พืไอ฿หຌกำรวำงผนด ำนินกำรควบคุมป้องกันรค 
       1.11  ตรวจรับ กใบรักษำ จัดสง ควบคุมบัญชีบิกจำยชีวภัณฑ์ละวชภัณฑ์สัตว์  
พืไอ฿หຌมีควำมถูกตຌอง 
 
 



 
2. ดຌานการบริการ 

2.1 ฿หຌค ำนะน ำ   ตอบปัญหำ   ละชีๅจงกีไยวกับควำมรูຌทำงทคนลยีดຌำนปศุสัตว์ 
ชีวภัณฑ์สัตว์บืๅองตຌนกจຌำหนຌำทีละกษตรกร พืไอพิไมประสิทธิภำพ฿นกำรผลิต ปรับปรุงละขยำยพันธุ์สัตว์ 

2.2 ประสำนงำนกับหนวยงำนรำชกำร อกชน ประชำชนทัไวเป  หรือหนวยงำนทีไ
กีไยวขຌอง  พืไอขอควำมชวยหลือละรวมมือ฿นงำนทำงสัตวพทย์  ละลกปลีไยนควำมรูຌควำมชีไยวชำญที
ป็นประยชน์ตอกำรท ำงำนของหนวยงำน 

 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำสัตวพทย์หรือทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 1   

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์  ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 1 
 
 
 



 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    สัตวพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   สัตวพทย์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนทำงสัตวพทย์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ  
  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ
ปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนทำงสัตวพทย์ ปฏิบัติงำนทีไ ตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿น
ดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ควบคุมตรวจ วินิจฉัย รักษำพยำบำลสัตว์  ดูลกำรกักสัตว์ดยตรวจจ ำนวนสัตว์ 

กำรประทับตรำละตั็วพิมพ์ รูปพรรณ ตรวจ฿บอนุญำต 
1.2 ควบคุมกำรป้องกันรคระบำดสัตว์  ฉีดวัคซีน ชันสูตรรคสัตว์ ละก ำจัด

รคติดตอระหวำงสัตว์ละคน พืไอลดกำรสูญสียของกษตรกร  ละพืไอลดปัญหำดຌำนสำธำรณสุขละสุขภำพ
ของประชำชน 

1.3 ควบคุม฿หຌบริกำรดຌำนวิชำกำร ชน กำรผสมทียม ท ำหมันสัตว์ กสัตว์ลีๅยงของ
กษตรกรพืไอพิไมผลผลิตละรำยเดຌ฿หຌกกษตรกร 

1.4 ควบคุมกำรจัดท ำขຌอมูลพืๅนฐำนดຌำนปศุสัตว์ ประวัติกำรกิดรคระบำดสัตว์฿น
พืๅนทีไควำมตຌองกำร฿ชຌวัคซีน ป็นตຌน พืไอฝ้ำระวังกำรกิดรคระบำดสัตว์ 

1.5 ควบคุมละด ำนินงำนกีไยวกับกำรควบคุมกำรฆำละจ ำหนำยนืๅอสัตว์ ผลิตภัณฑ์
สัตว์ อำหำรสัตว์ ยำสัตว์ ชีววัตถุส ำหรับสัตว์ วัตถุอันตรำยส ำหรับสัตว์ ตำมกฎ ระบียบ ละพระรำชบัญญัติ
ควบคุมกำรฆำสัตว์ละจ ำหนำยนืๅอสัตว์  ละกฎหมำยอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง 

1.6 ควบคุมกำรด ำนินงำนกีไยวกับกำรผลิต  ทดสอบ   ชวยวิจัย  ละพัฒนำกำรผลิต
ชีวภัณฑ์สัตว์฿นระดับรงงำนอุตสำหกรรม รวมถึงกำรจัดกใบรักษำละกำรขนสงชีวภัณฑ์สัตว์ 

1.7 ควบคุมกำรด ำนินงำนกีไยวกับกำรผลิตละควบคุมคุณภำพนๅ ำชืๅอ  กำรทดสอบ
พอพันธุ์  ละกำร฿ชຌทคนลยีชีวภำพทีกีไยวขຌองพืไอ฿ชຌ฿นกำรปรับปรุง ขยำยพันธุ์ ละอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ 

1.8 วิครำะห์ ด ำนินกำรกีไยวกับมำตรฐำนฟำร์มละพัฒนำคุณภำพสินคຌำปศุสัตว์ สุข
ศำสตร์  สัตว์ละสุขอนำมัย ดຌำนสิไงวดลຌอม 
 
 
 



 
1.9 ควบคุมปฏิบัติงำนกำรป้องกันกำรติดชืๅอ กำรพรกระจำยของชืๅอ฿นกำรลีๅยง

สัตว์พืไองำนทำงวิทยำศำสตร์ 
1.10 ชวยกำรปฏิบัติงำนของนำยสัตวพทย์฿นกำรศึกษำกีไยวกับกำรควบคุม  ป้องกัน 

ชันสูตรรคสัตว์ ละก ำจัดรคติดตอระหวำงสัตว์ละคน พืไอ฿หຌกำรวำงผนด ำนินกำรควบคุมป้องกันรค 
1.11 ควบคุมคุมบัญชีบิกจำยชีวภัณฑ์ละวชภัณฑ์สัตว์อยำงมีประสิทธิภำพ 

2. ดຌานการก ากับดูล  

2.1 ก ำกับ ดูล ละตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนทำงสัตวพทย์ของจຌำหนຌำทีไ  หรือ
ปกครอง ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด  

2.2 วำงผน ประมินผล฿หຌค ำนะน ำปรึกษำ ละกຌเขปัญหำขัดขຌอง ฿นกำร
ปฏิบัติงำน ทำงสัตวพทย์ของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนทีไ 
รับผิดชอบป็นเปอยำงตอนืไอง มีประสิทธิภำพละประสิทธิผล  

3. ดຌานการบริการ  

3.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ ละชีๅจง กีไยวกับงำนทำงสัตวพทย์ทีไซับซຌอน  ชน 
กำรคลืไอนยຌำยสัตว์ละซำกสัตว์ กำรกใบตัวอยำงพืไอชันสูตรรคสัตว์ กำรป้องกันรคระบำดสัตว์ กำรผลิต
นืๅอสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ อำหำรสัตว์ ชีวผลิตภัณฑ์สัตว์ ยำสัตว์ ชีววัตถุส ำหรับสัตว์ วัตถุอันตรำยส ำหรับ สัตว์ ฯลฯ 
ป็นตຌน ก ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ หรือจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ หนวยงำนรำชกำร อกชน กษตรกร หรือ
ประชำชนทัไวเป พืไอถำยทอดควำมรูຌ ควำมช ำนำญ ดຌำนงำนทำงสัตวพทย์กผูຌทีไสน฿จ  

3.2 ถำยทอดควำมรูຌทำงทคนลยีดຌำนปศุสัตว์กกษตรกรละผูຌประกอบกำร  พืไอ
พิไมประสิทธิภำพ฿นกำรผลิต ปรับปรุงละขยำยพันธุ์สัตว์ 

3.3 ประสำนงำนละบูรณำกำรงำน฿นระดับกอง กับหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือ
ประชำชนทัไวเป พืไอขอควำมชวยหลือละรวมมือ฿นงำนทำงสัตวพทย์  ละลกปลีไยนควำมรูຌควำม   
ชีไยวชำญทีไป็นประยชน์ตอกำรท ำงำนของหนวยงำน  

3.4 ควบคุม ดูลกำรตรวจรับ กใบรักษำ จัดสง ควบคุมบัญชีบิกจำยชีวภัณฑ์ละ 
วชภัณฑ์  
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงสัตวพทย์ ระดับปฏิบัติงำน ละ 
2. ด ำรงหรือคยด ำรงต ำหนงสัตวพทย์ ระดับปฏิบัติงำน หรือทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ 

ก.อบต.ทียบทำมำลຌวเมนຌอยกวำ ๆ ปี  ดยจะตຌองปฏิบัติรำชกำรกีไยวกับงำนสัตวพทย์หรืองำนอืไนทีไ 
กีไยวขຌองมำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  

2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2    

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์  ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    สัตวพทย์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   สัตวพทย์ 
 

ระดับต าหนง    ระดบัอำวุส 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ละ
ควำมช ำนำญงำนทำงสัตวพทย์คอนขຌำงสูงมีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีหลำกหลำย ปฏิบัติงำนทีตຌองตัดสิน฿จหรือ
กຌปัญหำ฿นงำนทีคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีเดຌรับมอบหมำย 

  ปฏิบัติงำนทีมีประสบกำรณ์ซึงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนทำงสัตวพทย์ คอนขຌำงสูง ปฏิบัติงำนตຌองตัดสิน฿จหรือ
กຌปัญหำ฿นงำนทีคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 วิครำะห์  วำงผนกำรตรวจ วินิจฉัย รักษำพยำบำลสัตว์  ดูลกำรกักสัตว์ดย

ตรวจจ ำนวนสัตว์ กำรประทับตรำละตั็วพิมพ์ รูปพรรณ ตรวจ฿บอนุญำต 
1.2 วิครำะห์  วำงผนกำรป้องกันรคระบำดสัตว์  ละก ำจัดรคติดตอระหวำงสัตว์

ละคน พืไอลดกำรสูญสียของกษตรกร  ละพืไอลดปัญหำดຌำนสำธำรณสุขละสุขภำพของประชำชน 
1.3 วิครำะห์ ก ำหนดนวทำงกำร฿หຌบริกำรกำรผสมทียม ท ำหมันสัตว์ ฯลฯ กสัตว์

ลีๅยงของกษตรกร พืไอพิไมผลผลิต ปรับปรุง ขยำยพันธุ์สัตว์ละพิไมรำยเดຌ฿หຌกกษตรกร 
1.4 วำงระบบป้องกันรคระบำดสัตว์ ละก ำจัดรคติดตอระหวำงสัตว์ละคน พืไอลด

ปัญหำดຌำนสำธำรณสุขละสุขภำพของประชำชน 
1.5 ฝ้ำระวัง ติดตำมกำรกิดรคสัตว์฿นพืๅนที ละท ำกำรประมิน สรุปผล ละ

รำยงำน 
1.6 ตรวจ ติดตำม วำงผน ประมินผล ก ำหนดนวทำง ละสรุปผลงำนกำรควบคุม

กำรฆำละจ ำหนำยนื ๅอสัตว์ละผลิตภัณฑ์สัตว์  อำหำรสัตว์ ยำสัตว์ ชีววัตถุส ำหรับสัตว์ วัตถุอันตรำย
ส ำหรับสัตว์ กำรน ำขຌำ-สงออกสัตว์ ซำกสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ กำรคลืไอนยຌำยสัตว์ ละซำกสัตว์ กำรผลิต 
ทดสอบวิจัยละพัฒนำกำรผลิตชีวภัณฑ์สัตว์฿นระดับรงงำนอุตสำหกรรม กำรผลิตละควบคุมคุณภำพนๅ ำชืๅอ  
กำรทดสอบพอพันธุ์ ละกำร฿ชຌทคนลยีชีวภำพทีกีไยวขຌองพืไอ฿ชຌ฿นกำรปรับปรุงละขยำยพันธุ์สัตว์สุขภำพ
ชຌำง สัตว์อนุรักษ์อืไนโ ละมำตรฐำนฟำร์มละพัฒนำคุณภำพสินคຌำปศุสัตว์ รคสัตว์ ละก ำจัดรคติดตอ
ระหวำงสัตว์ละคน พืไอ฿หຌกำรวำงผนด ำนินกำรควบคุมป้องกันรค 

1.7 ควบคุมคุมบัญชีบิกจำยชีวภัณฑ์ละวชภัณฑ์สัตว์ พืไอ฿หຌป็นเปอยำงถูกตຌอง 
 
 
 



 
1.8 ตรวจ ติดตำม กำรควบคุมป้องกันกำรติดชืๅอ กำรพรกระจำยของชืๅอ  กำร

ควบคุมสภำพวดลຌอม ฿นกำรลีๅยงละกำร฿ชຌสัตว์ พืไองำนทำงวิทยำศำสตร์ 
1.9 ฿หຌขຌอคิดหในทีป็นประยชน์กผูຌบังคับบัญชำ ฿นกำรศึกษำกีไยวกับกำรควบคุม

ป้องกัน ชันสูตรรคสัตว์ ละก ำจัดรคติดตอระหวำงสัตว์ละคน พืไอ฿หຌกำรวำงผนด ำนินกำรควบคุมป้องกัน
รคมีประสิทธิภำพ 

2. ดຌานการก ากับดูล 

2.1 ก ำกับตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนทำงสัตวพทย์ของจຌำหนຌำที  หรือปกครอง
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนทีรับผิดชอบป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 

2.2 วำงผน ประมินผล฿หຌค ำนะน ำปรึกษำ ละกຌเขปัญหำขຌอขัดขຌอง ฿นกำร
ปฏิบัติงำนทำงสัตวพทย์ของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ฿นหนวยงำนทีรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนที
รับผิดชอบป็นเปอยำงตอนือง มีประสิทธิภำพละกิดประสิทธิผล 

3. ดຌานการบริการ 

3.1 ฿หຌค ำนะน ำ   ขຌอสนอ   ตอบปัญหำ ละชีๅจง กีไยวกับงำนทำงสัตวพทย์ที
ซับซຌอน ชน กำรคลืไอนยຌำยสัตว์ละซำกสัตว์ กำรกใบตัวอยำงพืไอชันสูตรรคสัตว์ กำรป้องกันรคระบำดสัตว์
กำรผลิตนืๅอสัตว์  ผลิตภัณฑ์สัตว์ อำหำรสัตว์ ชีวผลิตภัณฑ์สัตว์ ยำสัตว์ ชีววัตถุส ำหรับสัตว์ วัตถุอันตรำย
ส ำหรับสัตว์ ป็นตຌน ก฿ตຌบังคับบัญชำ หรือจຌำหนຌำทีระดับรองลงมำ หนวยงำนรำชกำรอกชนกษตรกร   
ผูຌประกอบกำรหรือประชำชนทัไว เป พืไอถำยทอดควำมรูຌ ควำมช ำนำญ ดຌำนงำนทำงสัตวพทย์กผูຌทีไสน฿จ 

3.2 วำงนวทำงกำรถำยทอดควำมรูຌทำงทคนลยี ดຌำนปศุสัตว์ ชีวภัณฑ์สัตว์กจຌำ
หนຌำทีกษตรกรละผูຌประกอบกำร พืไอพิไมประสิทธิภำพ฿นกำรผลิต ปรับปรุง ละขยำยพันธุ์สัตว์ 

3.3 ประสำนงำนละบูรณำกำรงำน฿นระดับกอง  หรือหนวยงำนทีสูงกวำ กับ
หนวยงำนรำชกำร อกชน ผูຌประกอบกำรหรือประชำชนทัไว เป พืไอขอควำมชวยหลือละรวมมือ฿นงำนทำง
สัตวพทย ์ละลกปลีไยนควำมรูຌควำมชียวชำญทีป็นประยชน์ตอกำรท ำงำนของหนวยงำน 

3.4 ก ำกับ ดูล ตรวจสอบ กำรตรวจรับ กใบรักษำ จัดสง ควบคุมบัญชีบิกจำยชีว
ภัณฑ์ละวชภัณฑ์ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงสัตวพทย์ ระดับปฏิบัติงำน ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงสัตวพทย์ ระดับช ำนำญงำน หรือทีไ ก.จ. ก.ท. หรือ 

ก.อบต.ทียบทำมำลຌวเมนຌอยกวำ ๆ ปี  ดยจะตຌองปฏิบัติรำชกำรกีไยวกับงำนสัตวพทย์หรืองำนอืไนทีไ
กีไยวขຌองมำลຌวเมนຌอยกวำ แ ปี 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ ละกำรถำยทอดควำมรูຌ  ระดับ 2   

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงควำมสัมพันธ์  ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 จิตส ำนึกละรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม   ระดับ 2 

 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนชำงยธำ 
 

ลักษณะงานทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโ ทีไปฏิบัติงำนทำงชำงยธำ ซึไงเดຌกงำนชำงส ำรวจ งำนชำง
รังวัด งำนชำงขียนบบ ละงำนชำงกอสรຌำง ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติคอนขຌำงยำกกีไยวกับกำรออกบบดຌำน
ชำงยธำ กำรค ำนวณบบดຌำนชำงยธำ กำรควบคุม กำรกอสรຌำงดຌำนชำงยธำ กำรวำงครงกำรกอสรຌำง฿นงำน
ดຌำนชำงยธำ กำร฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ หรือตรวจสอบทีไกีไยวกับงำนดຌำนชำงยธำ ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไ
กีไยวขຌอง 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
 ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ 

   นำยชำงยธำ    ระดับปฏิบัติงำน 
   นำยชำงยธำ    ระดับช ำนำญงำน 
   นำยชำงยธำ    ระดับอำวุส 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนชำงยธำ 
 

ชื่อต าหนง    นำยชำงยธำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน  
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ
ปฏิบัติงำนดຌำนชำงยธำ ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำตรวจสอบ 
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ส ำรวจ ออกบบ ขียนบบ กอสรຌำง บ ำรุงรักษำ ครงกำรกอสรຌำงตำงโ 

พืไอ฿หຌตรงตำมหลักวิชำชำง ควำมตຌองกำรของหนวยงำน ละงบประมำณทีไเดຌรับ 
1.2 ตรวจสอบ กຌเข ละก ำหนดรำยละอียดของงำน฿หຌตรงกับบบรูปละ

รำยกำรพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 
1.3 ถอดบบ พืไอส ำรวจปริมำณวัสดุทีไ฿ชຌตำมหลักวิชำชำง พืไอประมำณรำคำคำ

กอสรຌำง 
1.4 ควบคุมงำนกอสรຌำง งำนปรับปรุง ละซอมซม หรือตรวจกำรจຌำงตำมทีไเดຌรับ

มอบหมำย พรຌอมรำยงำนควำมกຌำวหนຌำของงำน พืไอ฿หຌป็นเปตำมระบียบทีไก ำหนด 
1.5 รวบรวมละจัดกใบขຌอมูล พืไอกำรศึกษำ วิครำะห์ วิจัย฿นงำนดຌำนชำง  

2. ดຌานการบริการ  
2.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำละฝຄกอบรมกีไยวกับงำนยธำทีไตนมีควำมรับผิดชอบก

ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ หรือจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ หนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเปพืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จ
เดຌรับทรำบขຌอมูล ควำมรูຌตำงโ ละมีทักษะหมำะสมกกำรปฏิบัติงำน 

2.2 ประสำนงำน฿นระดับกลุม กับหนวยงำนรำชกำร อกชนหรือประชำชนทัไวเป พืไอ
ขอควำมชวยหลือละรวมมือ฿นงำนยธำ ละลกปลีไยนควำมรูຌควำมชีไยวชำญทีไป็นประยชน์ตอกำรท ำงำน
ของหนวยงำนละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

2.3 ประชำสัมพันธ์อ ำนวยควำมสะดวก฿หຌกับประชำชน ละผูຌมำติดตองำนดຌำนยธำ 
พืไอ฿หຌกิดควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จหรือควำมพึงพอ฿จ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ 
1. เดຌ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ทียบเดຌ ฿นระดับดียวกัน                  

฿นสำขำวิชำหรือทำงทคนิควิศวกรรมส ำรวจ ทคนิควิศวกรรมยธำ กอสรຌำง ทคนิคสถำปัตยกรรม ยธำ 
ส ำรวจ สถำปัตยกรรม หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะ
ส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพทคนิคหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน                  
฿นสำขำวิชำหรือทำงทคนิควิศวกรรมส ำรวจ ทคนิควิศวกรรมยธำ ทคนิคกำรจัดกำรงำนกอสรຌำง  ทคนิค
สถำปัตยกรรม ยธำ ส ำรวจ กอสรຌำง สถำปัตยกรรม ชำงกอสรຌำง ชำงส ำรวจ ชำงยธำ หรือ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 



 
 

 
3. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูงหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ฿นสำขำวิชำ

หรือทำงทคนิควิศวกรรมส ำรวจ ทคนิควิศวกรรมยธำ ทคนิคกำรจัดกำรงำนกอสรຌำง ทคนิคสถำปัตยกรรม 
ยธำ ส ำรวจ กอสรຌำง สถำปัตยกรรม ชำงกอสรຌำง ชำงส ำรวจ ชำงยธำ หรือสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. 
ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย   
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 1 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนชำงยธำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นำยชำงยธำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำดยตຌอง
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนชำงยธำปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก  ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย หรือปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำ
ระดับปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนชำงยธำ ปฏิบัติงำนทีไตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
1. ดຌานการปฏิบัติการ  

1.1 ส ำรวจ กใบรำยละอียดดຌำนวิศวกรรมละสภำพวดลຌอมของพืๅนทีไกอสรຌำง
ครงกำรพืไอกำรวำงผนละออกบบ 

1.2 ออกบบ ก ำหนดรำยละอียดงำนกอสรຌำง งำนบ ำรุงรักษำ งำนปรับปรุง ละ
ซอมซม พืไอ฿หຌป็นเปตำมควำมตຌองกำรของหนวยงำนละอยูภำย฿ตຌงบประมำณทีไก ำหนด 

1.3 ประมำณรำคำคำกอสรຌำงของครงกำร ดยยกรำคำวัสดุ คำรงงำน ตำมหลัก
วิชำชำง ละมำตรฐำน พืไอ฿ชຌป็นรำคำกลำง฿นกำรจຌำงหมำตำมระบียบของทำงรำชกำร 

1.4 ก ำหนดผน฿นกำรด ำนินงำนกอสรຌำง งำนบ ำรุงรักษำ งำนปรับปรุง ละ
ซอมซมหรือตรวจกำรจຌำง พืไอ฿หຌงำนกอสรຌำงป็นเปตำมมำตรฐำนทีไก ำหนดเวຌ 

1.5 ควบคุม ตรวจสอบงำนกอสรຌำง งำนบ ำรุงรักษำ งำนปรับปรุง ละซอมซม 
พืไอ฿หຌถูกตຌองตำมบบรูปละรำยกำร ละมีคุณภำพตำมมำตรฐำนทำงวิศวกรรม 

1.6 ติดตำม ประมินผลกำรตรวจสอบสภำพสิไงกอสรຌำง พืไอ฿หຌป็นเปตำมควำม
ตຌองกำรของหนวยงำนละอยูภำย฿ตຌงบประมำณทีไก ำหนด 

1.7 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนยธำ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการก ากับดูล  

2.1 ก ำกับ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌ฿ตຌ บังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของ
หนวยงำนทีไรับผิดชอบป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 

2.2 วำงผน ประมินผล ละกຌเขปัญหำขຌอ ขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำนยธำ฿น
หนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงตอนืไอง มีประสิทธิภำพละประสิทธิผล 

 

 



 
 

 

3. ดຌานการบริการ 
3.1 ฿หຌค ำนะน ำ สนับสนุนดຌำนวิชำกำร ตอบปัญหำละฝຄกอบรมกีไยวกับงำนยธำทีไ

รับผิดชอบ กผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ หรือจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ หนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป 
พืไอถำยทอดควำมรูຌ ควำมช ำนำญดຌำนงำนยธำกผูຌทีไสน฿จ 

3.2 ประสำนงำน฿นระดับกอง กับหนวยงำนรำชกำร อกชนหรือประชำชนทัไวเป พืไอ
ขอควำมชวยหลือละรวมมือ฿นงำนยธำ ละลกปลีไยนควำมรูຌควำมชีไยวชำญทีไป็นประยชน์ตอกำรท ำงำน
ของหนวยงำนละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงยธำ ระดับปฏิบัติงำน ละ 
1. คยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำนชำงยธำหรืองำนอืไนทีไ

กีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ  6 ปี ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น 5 ปี 
ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงยธำ ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น 4 ปี ส ำหรับ   
ผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงยธำ ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนชำงยธำ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไ
ก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

 



 
 

 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนชำงยธำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นำยชำงยธำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนชำงยธำคอนขຌำงสูง มีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีไหลำกหลำย ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือ
กຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำยผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเม
จ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำน
ดຌำนชำงยธำคอนขຌำงสูง ปฏิบัติงำนตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ก ำหนดผนงำน฿นกำรออกบบ ส ำรวจละค ำนวณครงสรຌำง ประมำณรำคำคำ

กอสรຌำงละควบคุมงำน พืไอ฿หຌตรงกับควำมตຌองกำรของหนวยงำน ละงบประมำณทีไเดຌรับ฿นตละปี 
1.2 ควบคุมกำรส ำรวจ กำรออกบบ กำรกอสรຌำง กำรบ ำรุงรักษำละค ำนวณ

ครงสรຌำงประมำณรำคำคำกอสรຌำง พืไอ฿หຌป็นเปตำมวัตถุประสงค์ของหนวยงำน 
1.3 ติดตำม ตรวจสอบควำมกຌำวหนຌำของงำนกอสรຌำง พืไอกຌปัญหำตำงโทีไกิดขึๅน

฿นขณะด ำนินกำร พืไอ฿หຌงำนกอสรຌำงป็นเปอยำงถูกตຌองตำมหลักวิศวกรรมละสถำปัตยกรรม 
1.4 วำงผนงำน฿นกำรส ำรวจ ออกบบ กำรกอสรຌำง กำรบ ำรุงรักษำละค ำนวณ

ครงสรຌำง ประมำณรำคำกอสรຌำงของครงกำรตำงโ พืไอกำรจัดท ำงบประมำณ 
1.5 ตรวจกำรจຌำงละจัดจຌำหนຌำทีไเปควบคุมงำนกอสรຌำง พืไอ฿หຌงำนบรรลุตำม

วัตถุประสงค์ อยำง มีประสิทธิภำพละประสิทธิผล 
1.6 ศึกษำวิครำะห์ วิจัย พืไอพัฒนำองค์ควำมรูຌ 
1.7 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ

กีไยวขຌองกับงำนยธำ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการก ากับดูล  

2.1 ก ำกับ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌ฿ตຌ บังคับบัญชำพืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของ
หนวยงำน ทีไรับผิดชอบป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 

2.2 วำงผน ประมินผล ละกຌเขปัญหำขຌอขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำนยธำ฿น
หนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำง ตอนืไอง มีประสิทธิภำพละประสิทธิผล 
 
 
 
 



 
 

 
3. ดຌานการบริการ 

3.1 ฿หຌค ำนะน ำ สนับสนุนดຌำนวิชำกำร ตอบปัญหำละฝຄกอบรมกีไยวกับงำนยธำทีไ
รับผิดชอบ กผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ หรือจຌำหนຌำทีไ ระดับรองลงมำ หนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป 
พืไอถำยทอดควำมรูຌ ควำมช ำนำญดຌำนงำนยธำกผูຌทีไสน฿จ 

3.2 ประสำนงำน฿นระดับสูงกวำกอง กับหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชน
ทัไวเปพืไอขอควำมชวยหลือละรวมมือ฿นงำนยธำ ละลกปลีไยนควำมรูຌควำมชีไยวชำญทีไป็นประยชน์ตอ
กำรท ำงำนของหนวยงำนละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงยธำ ระดับปฏิบัติงำน ละ 
1. คยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับช ำนำญงำน ละปฏิบัติงำนชำงยธำ หรืองำนอืไนทีไ

กีไยวขຌองทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ป ีหรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ 
ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนชำงยธำหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ  



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนชำงขียนบบ 
 

ลักษณะงานทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโ ทีไปฏิบัติงำนทำงชำงขียนบบ ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับกำรขียนบบละคัดลอกบบ ปลนของทำงอำคำร ขืไอน สะพำน ละสิไงกอสรຌำงอืไนโ ขียนผนทีไ
ตำงโ ชน ผนทีไสดงสຌนทำง นวทำง หรือภูมิประทศ ป็นตຌน ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
 ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ 

   นำยชำงขียนบบ   ระดับปฏิบัติงำน 
   นำยชำงขียนบบ   ระดับช ำนำญงำน 
   นำยชำงขียนบบ   ระดับอำวุส 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนชำงขียนบบ 
 

ชื่อต าหนง    นำยชำงขียนบบ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน  
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนดຌำนชำงขียนบบ ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ 
ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ส ำรวจ  ออกบบ  ขียนบบงำนสถำปัตยกรรม งำนผนทีไ  งำนวิศวกรรม

ครงสรຌำง ละงำนระบบตำง โ ทีไกีไยวขຌอง พืไอสนับสนุนงำนออกบบของหนวยงำนตำงโ   
1.2 ศึกษำขຌอมูลของวัสดุกอสรຌำง พืไอน ำมำ฿ชຌ฿นงำนขียนบบ฿หຌกิดควำมสมบูรณ์ 
1.3 ประมำณรำคำงำนกอสรຌำงของหนวยงำนรำชกำร พืไอ฿ชຌ฿นกำรปຂดสอบรำคำ 

ละน ำเปสูกำรกอสรຌำงตำมวัตถุประสงค์  
1.4 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ      

ทีไกีไยวขຌองกับงำนขียนบบ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
1.5 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร

ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ  
2. ดຌานการบริการ  

2.1 ฿หຌค ำนะน ำกีไยวกับระบียบละวิธีกำรปฏิบัติงำนทีไอยู฿นควำมรับผิดชอบก
ผูຌรวมงำนหรือหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอควำมขຌำ฿จอันดี฿นกำรปฏิบัติงำน ละ฿หຌกำรด ำนินงำนส ำรใจลุลวง 

2.2 ประสำนงำนกับหนวยงำนตำงโ ละประชำชนทัไวเปพืไอ฿หຌบริกำรละ฿หຌควำม
ชวยหลือ฿นงำนทีไรับผิดชอบละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ 
1. เดຌ รับประกำศนียบั ตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ทียบเดຌ ฿นระดับดียวกัน                  

฿นสำขำวิชำหรือทำงทคนิควิศวกรรมยธำ ทคนิคสถำปัตยกรรม ทคนิคกำรจัดกำรงำนกอสรຌำง ทคนิคขียน
บบวิศวกรรมครืไองกล ชำงกอสรຌำง กอสรຌำง ชำงยธำ ชำงขียนบบ ทคนิคสถำปัตยกรรม สถำปัตยกรรม 
หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพทคนิคหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน                  
฿นสำขำวิชำหรือทำงทคนิควิศวกรรมยธำ ทคนิคสถำปัตยกรรม ทคนิคกำรจัดกำรงำนกอสรຌำง ทคนิคขียน
บบวิศวกรรมครืไองกล ชำงกอสรຌำง กอสรຌำง ชำงยธำ ชำงขียนบบ ทคนิคสถำปัตยกรรม สถำปัตยกรรม 
หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 



 
 

 
3. เดຌ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสู งหรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ทียบเดຌ เมตไ ำกวำนีๅ                  

฿นสำขำวิชำหรือทำงทคนิควิศวกรรมยธำ ทคนิคสถำปัตยกรรม ทคนิคกำรจัดกำรงำนกอสรຌำง ทคนิคขียน
บบวิศวกรรมครืไองกล ชำงกอสรຌำง กอสรຌำง ชำงยธำ ชำงขียนบบ ทคนิคสถำปัตยกรรม สถำปัตยกรรม 
หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดบั 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 1 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ์    ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนชำงขียนบบ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นำยชำงขียนบบ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนชำงขียนบบ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  หรือ ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจ
กำรศึกษำระดับปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนชำงขียนบบ 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ขียนบบงำนสถำปัตยกรรม งำนผนทีไ งำนวิศวกรรมครงสรຌำงละงำนระบบ   

ตำง โ  ทีไกีไยวขຌอง  ละจัดท ำบบจ ำลอง  พืไอสนับสนุนงำนออกบบของหนวยงำนตำงโ   
1.2 ควบคุมกำรกอสรຌำง  พืไอ฿หຌถูกตຌองตำมรูปบบ  รำยกำร  ละระบียบพัสดุ 
1.3 ส ำรวจพืๅนทีไทีไจะปรับปรุง  กอสรຌำง  พืไอกใบขຌอมูลรำยละอียดตำง โ 
1.4 ประมำณรำคำงำนกอสรຌำงของหนวยงำนรำชกำร พืไอ฿ชຌ฿นกำรปຂดสอบรำคำ 

ละน ำเปสูกำรกอสรຌำงตำมวัตถุประสงค ์
1.5 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ

กีไยวขຌองกับงำนขียนบบ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
2. ดຌานการก ากับดูล 

 ควบคุม ก ำกับดู ล  วำงผน   มอบหมำยงำน   ตรวจสอบกำรปฏิ บั ติ งำนของ
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด  

3. ดຌานการบริการ 
 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำกีไยวกับงำนดຌำนขียนบบ  กหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือ
ประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌเดຌรับทรำบขຌอมูลทีไถูกตຌอง ละน ำเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงขียนบบ ระดับปฏิบัติงำน ละ 
1. คยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำนชำงขียนบบหรืองำน

อืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ  6 ปี ก ำหนดวลำ  ๆ ปี ฿หຌลดป็น    
5 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงขียนบบ ระดับปฏิบัติงำน  ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น     
4 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงขียนบบ ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนง
อยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนชำงขียนบบหรืองำนอืไนทีไ
กีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 



 
 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย   
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนชำงขียนบบ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นำยชำงขียนบบ 
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง ฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
วำมช ำนำญงำนดຌำนชำงขียนบบคอนขຌำงสูง มีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีไหลำกหลำย ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จ
หรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำยผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์
ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำม
ช ำนำญงำนดຌำนชำงขียนบบคอนขຌำงสูง ปฏิบัติงำนตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ควบคุม ตรวจสอบละขียนบบงำนสถำปัตยกรรม งำนผนทีไ งำนวิศวกรรม

ครงสรຌำงละงำนระบบตำง โ ทีไกีไยวขຌอง ละจัดท ำบบจ ำลอง พืไอสนับสนุนงำนออกบบของหนวยงำนตำงโ   
1.2 ควบคุมกำรกอสรຌำง พืไอ฿หຌถูกตຌองตำมรูปบบ  รำยกำร  ละระบียบพัสดุ 
1.3 ควบคุม ตรวจสอบละส ำรวจพืๅนทีไ ทีไ จะปรับปรุง  กอสรຌำง พืไอกใบขຌอมูล

รำยละอียดตำง โ  
1.4 ประมำณรำคำงำนกอสรຌำงของหนวยงำนรำชกำร พืไอ฿ชຌ฿นกำรปຂดสอบรำคำ 

ละน ำเปสูกำรกอสรຌำงตำมวัตถุประสงค์ 
1.5 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ

กีไยวขຌองกับงำนขียนบบ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
2. ดຌานการก ากับดูล  

 ควบคุม ก ำกับดูล วำงผน มอบหมำยงำน  ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ  
พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 

3. ดຌานการบริการ 
 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำกีไยวกับงำนดຌำนขียนบบ  กหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือ
ประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌเดຌรับทรำบขຌอมูลทีไถูกตຌอง ละน ำเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
 แ. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงขียนบบ ระดับปฏิบัติงำน ละ 
      2.  คยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับช ำนำญงำน ละปฏิบัติงำนชำงขียนบบ 

หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไน
ทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนชำงขียนบบหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำม
ระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 
 



 
 

 
ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนชำงส ำรวจ 
 

ลักษณะงานทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโ ทีไปฏิบัติงำนทำงชำงส ำรวจ ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับ
กำรส ำรวจพืไอหำระยะ ระดับ มุม ลักษณะละขนำดของภูมิประทศ กำรหำคำพิกัดของจุดต ำหนงตำงโ กำร
ท ำบันทึกขຌอมูลละรำยละอียดตำงโ ทีไเดຌจำกกำรส ำรวจ กำรท ำผนทีไบบตำงโ ดยอำศัยขຌอมูลจำกกำร
ส ำรวจ กำรส ำรวจละค ำนวณรำคำทีไดิน ทรัพย์สิน พืไองำนจัดกรรมสิทธิ์ทีไดิน ป็นตຌน หรือต ำหนงทีไ
ปฏิบัติงำนบริหำรดຌำนชำงส ำรวจ฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับกอง ระดับผนก ละผูຌชวยหัวหนຌำหนวยงำน 
ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ 

   นำยชำงส ำรวจ    ระดับปฏิบัติงำน 
   นำยชำงส ำรวจ    ระดับช ำนำญงำน 
   นำยชำงส ำรวจ    ระดับอำวุส 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนชำงส ำรวจ  
 

ชื่อต าหนง    นำยชำงส ำรวจ 
 

ระดับต าหนง    ปฏิบัติงำน  
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนดຌำนชำงส ำรวจ ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ 
ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ส ำรวจ รังวัด ค ำนวณ ตรวจสอบ จัดท ำผนทีไ ผนผัง พืไอ฿หຌทรำบรำยละอียด ละ

ป็นเปตำมบบทีไก ำหนด สำมำรถน ำเป฿ชຌประยชน์ตำงโ เดຌอยำงมีประสิทธิภำพ  
1.2 กຌเขปัญหำบืๅองตຌนจำกกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌบรรลุตำมวัตถุประสงค์  ละ

ป้ำหมำยของงำนทีไก ำหนดเวຌ  
1.3 วัดระดับของภูมิประทศ วำงครงขำยหมุดหลักฐำน ผนทีไ พืไอสนับสนุนกำร

ปฏิบัติงำนของหนวยงำน 
1.4 บันทึกขຌอมูลรำยละอียดตำงโ ทีไเดຌจำกกำรส ำรวจ ละรำยงำนผล พืไอติดตำม

ควำมกຌำวหนຌำของงำน 
1.5 ก ำหนดขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน ละตรวจสอบควำมถูกตຌองของขຌอมูล ละ

รำยละอียดตำง โ ทีไเดຌจำกกำรส ำรวจ  พืไอ฿หຌขຌอมูลทีไเดຌมีควำมถูกตຌอง 
1.6 ปรับปรุงขຌอมูลดຌำนผนทีไ฿นงำนส ำรวจ฿หຌมีควำมทันสมัยอยูสมอ พรຌอมทัๅงดูล

จัดผนทีไ฿หຌป็นระบียบ พืไอควำมสะดวกรวดรใว฿นกำรน ำเป฿ชຌงำน 
1.7 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ

กีไยวขຌองกับงำนส ำรวจ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
1.8 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร

ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ   

2. ดຌานการบริการ  
2.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำทัๅง฿นชิงทักษะฉพำะดຌำนละทักษะทัไวเปกบุคลำกรทุกสำย

งำน  พืไอ฿หຌบุคลำกรมีควำมรูຌ ควำมสำมำรถละมีทักษะหมำะสมกกำรปฏิบัติงำน฿นหนຌำทีไ 
2.2 ติดตอประสำนกับหนวยงำนหรือจຌำหนຌำทีไทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำน

ป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ 
1. เดຌ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ทียบเดຌ ฿นระดับดียวกัน                  

฿นสำขำวิชำหรือทำงทคนิควิศวกรรมส ำรวจ ทคนิควิศวกรรมยธำ ทคนิคกำรจัดกำรงำนกอสรຌำง ชำงส ำรวจ 
ชำงกอสรຌำง กอสรຌำง ชำงยธำ  หรือสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ  ก.จ. ุ ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพทคนิคหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน                  
฿นสำขำวิชำหรือทำงทคนิควิศวกรรมส ำรวจ ทคนิควิศวกรรมยธำ ทคนิคกำรจัดกำรงำนกอสรຌำง ชำงส ำรวจ       
ชำงกอสรຌำง กอสรຌำง ชำงยธำ หรือสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ุ  ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติ 
ฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูงหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ฿นสำขำวิชำ
หรือทำงทคนิควิศวกรรมส ำรวจ ทคนิควิศวกรรมยธำ ทคนิคกำรจัดกำรงำนกอสรຌำง ชำงส ำรวจ ชำงกอสรຌำง 
กอสรຌำง ชำงยธำ หรือสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ุ  ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติ ฉพำะส ำหรับ
ต ำหนงนีๅเดຌ 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 1 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1  
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 



 
 

 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนชำงส ำรวจ  
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นำยชำงส ำรวจ  
 

ระดับต าหนง    ช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนชำงส ำรวจปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย หรือ ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำ
ระดับปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนชำงส ำรวจปฏิบัติงำนทีไ
ตຌองตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ควบคุมละปฏิบัติงำนส ำรวจ รังวัด ค ำนวณ ตรวจสอบ จัดท ำผนทีไ ผนผัง พืไอ฿หຌ

ทรำบรำยละอียดละป็นเปตำมบบทีไก ำหนด สำมำรถน ำเป฿ชຌประยชน์ตำงโ เดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 
1.2 ควบคุมละกຌเขปัญหำจำกกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌบรรลุตำมวัตถุประสงค์ ละ

ป้ำหมำยของงำนทีไก ำหนดเวຌ 
1.3 วัดระดับของภูมิประทศ วำงครงขำยหมุดหลักฐำน ผนทีไ พืไอสนับสนุนกำร

ปฏิบัติงำนของหนวยงำน 
1.4 บันทึกขຌอมูลรำยละอียดตำงโ ทีไเดຌจำกกำรส ำรวจ ละรำยงำนผล พืไอติดตำม

ควำมกຌำวหนຌำของงำน 
1.5 ก ำหนดขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน ละตรวจสอบควำมถูกตຌองของขຌอมูล  ละ

รำยละอียดตำง โ ทีไเดຌจำกกำรส ำรวจ  พืไอ฿หຌขຌอมูลทีไเดຌมีควำมถูกตຌอง 
1.6 ตรวจสอบกำรปรับปรุงขຌอมูลดຌำนผนทีไ฿นงำนส ำรวจ฿หຌมีควำมทันสมัยอยูสมอ 

พรຌอมทัๅงดูลจัดผนทีไ฿หຌป็นระบียบ พืไอควำมสะดวกรวดรใว฿นกำรน ำเป฿ชຌงำน 
1.7 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ

กีไยวขຌองกับงำนส ำรวจ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการก ากับดูล  

 ควบคุม ก ำกับดูล วำงผน มอบหมำยงำน  ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ  
พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 

3. ดຌานการบริการ 
฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำกีไยวกับงำนดຌำนส ำรวจ กหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชน

ทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌรับทรำบขຌอมูล ควำมรูຌตำงโ  ละมีทักษะหมำะสมกกำรปฏิบัติงำนละปฏิบัติหนຌำทีไ
อืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

 

 



 
 

 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงส ำรวจ ระดับปฏิบัติงำน ละ 
2. คยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำนชำงส ำรวจ หรืองำนอืไน

ทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น 5 ปี 
ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงส ำรวจ ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น 4 ปี ส ำหรับ
ผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงส ำรวจ ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนชำงส ำรวจหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไ
ก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 
 

 
 



 
 

 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนชำงส ำรวจ  
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นำยชำงส ำรวจ  
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนชำงส ำรวจ  คอนขຌำงสูง มีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีไหลำกหลำย ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จ
หรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย ผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์
ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำม
ช ำนำญงำนดຌำนชำงส ำรวจ คอนขຌำงสูง ปฏิบัติงำนตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ฿หຌค ำปรึกษำ วินิจฉัยปัญหำละกຌเขขຌอขัดขຌอง ฿นงำนส ำรวจดຌำนตำง โ  ชน 

งำนส ำรวจลักษณะภูมิประทศ  กำรหำพิกัดของจุดต ำหนงตำง โ  พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำน฿นควำมรับผิดชอบ
ป็นเปอยำงถูกตຌองรียบรຌอยละเดຌคุณภำพ 

1.2 ควบคุม ละตรวจสอบ กำรส ำรวจรังวัด พืไอ฿หຌถูกตຌองตำมหลักวิชำกำร 
วัตถุประสงค์ ละป็นเปตำมผนงำน งบประมำณ ทีไก ำหนดเวຌ 

1.3 ศึกษำ วิครำะห์ กำรส ำรวจรังวัด ปรับปรุงละพัฒนำดยน ำทคนลยีสมัย฿หม 
มำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌกิดควำมสะดวกรวดรใว ละมีประสิทธิภำพ 

1.4 ก ำหนดนวทำง฿นกำรส ำรวจรังวัดท ำผนทีไ  พืไอ฿หຌทรำบรำยละอียดกำร฿ชຌ
ประยชน์฿หຌป็นเปตำมกฎระบียบละหลักวิชำกำรส ำรวจ รังวัด 

1.5 ขຌำรวมประชุม฿นกำรก ำหนดนยบำย ละผนงำนของสวนรำชกำรทีไสังกัดพืไอ
รับทรำบนยบำยละนวทำงกำรปฏิบัติงำน 

1.6 ตรวจสอบปรับปรุงขຌอมูลดຌำนผนทีไ฿นงำนส ำรวจ฿หຌมีควำมทันสมัยอยูสมอ 
พรຌอมทัๅงดูลจัดผนทีไ฿หຌป็นระบียบ พืไอควำมสะดวกรวดรใว฿นกำรน ำเป฿ชຌงำน 

1.7 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนส ำรวจ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.8 ก ำกับละตรวจสอบควำมถูกตຌองของขຌอมูลละรำยละอียดตำงโ ทีไเดຌจำกกำร
ส ำรวจ พืไอ฿หຌขຌอมูลทีไเดຌมีควำมถูกตຌอง 

2. ดຌานการก ากับดูล  

 ควบคุม ก ำกับดู ล  วำงผน   มอบหมำยงำน   ตรวจสอบกำรปฏิ บั ติ งำนของ
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ  พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 

 
 
 



 
 

 

3. ดຌานการบริการ 
 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำกีไยวกับงำนดຌำนส ำรวจ กหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชน

ทัไวเป พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จเดຌรับทรำบขຌอมูล ควำมรูຌตำงโ  ละมีทักษะหมำะสมกกำรปฏิบัติงำนละปฏิบัติหนຌำทีไ
อืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงส ำรวจระดับปฏิบัติงำน ละ 

1. คยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับช ำนำญงำน ละปฏิบัติงำนชำงส ำรวจหรืองำนอืไน
ทีไกีไยวขຌองทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนชำงส ำรวจหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไ
ก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนชำงผังมือง 
 

ลักษณะงานทั่วไป 

 สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโ ทีไปฏิบัติงำนทำงชำงผังมือง ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับกำรรำง ขียนบบปลน ผนผังส ำหรับกำรวำงผังมือง ด ำนินกำรส ำรวจ รวบรวม ตรวจสอบขຌอมูล
ละรำยละอียดตำงโ ทำงวิศวกรรม ศรษฐกิจ สังคม ละสภำพวดลຌอมของพืๅนทีไละชุมชน฿นบริวณขต
ส ำรวจพืไอกำรวำงผังมือง รวมทัๅงศึกษำส ำรวจครงกำรละนยบำยกำรพัฒนำทีไกีไยวขຌองทัๅงระดับทຌองถิไนละ
ระดับภูมิภำค พืไอประมวลป็นขຌอมูลพืๅนฐำนส ำหรับกำรวิครำะห์ วิจัย ละพืไอ฿ชຌ฿นกำรจัดท ำวำงผังมืองหรือ
พืไอกำรกຌเขป้องกันปัญหำตำงโ ทำงดຌำนกำรผังมือง ป็นตຌน ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ 

   นำยชำงผังมือง    ระดับปฏิบัติงำน 
   นำยชำงผังมือง    ระดับช ำนำญงำน 
   นำยชำงผังมือง    ระดับอำวุส 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ก.จ. ก ำหนดมืไอ 26 พฤศจิกำยน 2558 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนชำงผังมือง 
 

ชื่อต าหนง    นำยชำงผังมือง 
 

ระดับต าหนง    ปฏิบัติงำน  
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนดຌำนชำงผังมือง ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌกำรก ำกับนะน ำ 
ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  
 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโดังนีๅ 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ส ำรวจ รวบรวม ตรวจสอบขຌอมูลละรำยละอียดตำงโ ทีไกีไยวกับกำรผังมือง฿น

บริวณพืๅนทีไของขตส ำรวจ พืไอ฿ชຌ฿นกำรจัดท ำผนผังของสถำนทีไละหนวยงำนตำงโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  
1.2 จัดท ำขຌอมูลละบบส ำรวจทีไรวบรวมเดຌลง฿นผนผัง ผนทีไ ตำรำง กรำฟ 

ผนภำพ ละ฿นรูปบบอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอ฿หຌหนวยงำนทีไกีไยวขຌองสำมำรถน ำเป฿ชຌ฿นกำร
ปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.3 จัดรวมขຌอมูล ผนผัง ผนทีไ ตำรำง กรำฟ ผนภำพบบปลน ดังกลำว฿หຌป็น
หมวดหมู พืไอ฿หຌงำยตอกำรสืบคຌนละน ำเป฿ชຌงำน 

1.4 จัดท ำผังของหนวยงำนหรือสถำนทีไตำงโ ชน ผังกลุมสงสริมอำชีพ฿นทຌองถิไน ผัง
กำรจัดกใบภำษีรำยเดຌของทຌองถิไน พืไอ฿หຌทรำบถึงสถำนทีไตัๅงชัดจน งำยตอกำรติดตำมละประมินผล ละพิไม
ประสิทธิภำพ฿นกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง 

1.5 จัดกใบ ดูล รักษำอุปกรณ์ ครืไองมือตำงโ พืไอ฿หຌอยู ฿นสภำพทีไพรຌอม฿ชຌ
ปฏิบัติกำรเดຌ 

1.6 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนผังมือง พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.7 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 
 

2. ดຌานการบริการ  
 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำละฝຄกอบรมกีไยวกับงำนผังมือง พืไอ฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌองละ

ประชำชนผูຌสน฿จเดຌรับทรำบขຌอมูลทีไถูกตຌองประสำนงำนกับหนวยงำนทัๅงภำย฿นละภำยนอก พืไอขอควำม
ชวยหลือละรวมมือ฿นงำนผังมือง 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ 
1. เดຌ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ทียบเดຌ ฿นระดับดียวกัน                  

฿นสำขำวิชำหรือทำงทคนิคสถำปัตยกรรม ทคนิควิศวกรรมยธำ ทคนิควิศวกรรมส ำรวจ สถำปัตยกรรม ชำง
กอสรຌำง ชำงส ำรวจ  ชำงยธำ ชำงขียนบบ  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ุ  ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ
฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพทคนิคหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน                  
฿นสำขำวิชำหรือทำงทคนิคสถำปัตยกรรม ทคนิควิศวกรรมยธำ ทคนิควิศวกรรมส ำรวจ สถำปัตยกรรม ชำง
กอสรຌำง ชำงส ำรวจ  ชำงยธำ ชำงขียนบบ  หรือสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ุ  ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌ
ป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูงหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ฿นสำขำวิชำ
หรือทำงทคนิคสถำปัตยกรรม ทคนิควิศวกรรมยธำ ทคนิควิศวกรรมส ำรวจ สถำปัตยกรรม ชำงกอสรຌำง ชำง
ส ำรวจ  ชำงยธำ ชำงขียนบบ หรือสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ุ  ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติ 
ฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

 
 



 
 

 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 1 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนชำงผังมือง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นำยชำงผังมือง 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนชำงผังมืองปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย หรือปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำ
ระดับปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนชำงผังมืองปฏิบัติงำนทีไตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ส ำรวจ รวบรวม ตรวจสอบขຌอมูลสถิติละรำยละอียดตำงโ ของบริวณพืๅนทีไ฿น

ขตส ำรวจพืไอจัดท ำผังหนวยงำนหรือสถำนทีไดยน ำเป฿ชຌ฿นกำรจัดท ำครงกำรละกำรวำงนยบำยกำรพัฒนำ
ตำงโ ทัๅง฿นระดับทຌองถิไนตอเป  

1.2 จัดท ำผนผังของสถำนทีไละหนวยงำนตำงโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอ฿ชຌ฿น
กำรส ำรวจงำนกอสรຌำง งำนประมำณกำรรำคำสิไงกอสรຌำง ละงำนขียนบบงำนกอสรຌำง฿หຌป็นเปตำม
มำตรฐำน หลักกณฑ์ทำงวิชำชีพละกิดควำมปลอดภัยกประชำชน  

1.3 ประมวลวิครำะห์ขຌอมูลตำงโ จำกกำรส ำรวจ ละผังของหนวยงำนละสถำนทีไ 
พืไอสรุปผลละจัดท ำรำยงำนซึไงน ำเป฿ชຌ฿นกำรศึกษำวิครำะห์ วิจัยกำรวำงหรือจัดท ำผังมืองตำงโ ทัๅงผังภำค 
ผังมืองรวมละผังมืองฉพำะ ละกำรพิจำรณำกຌเขป้องกันปัญหำตำงโ ของทຌองถิไน 

1.4 ตรวจสอบกำรจัดรวมขຌอมูล ผนผัง ผนทีไ ตำรำง กรำฟ ผนภำพบบปลน 
ดังกลำว฿หຌป็นหมวดหมู พืไอ฿หຌงำยตอกำรสืบคຌนละน ำเป฿ชຌงำน 

1.5 จัดท ำผังของหนวยงำนหรือสถำนทีไตำงโ ชน ผังกลุมสงสริมอำชีพ฿นทຌองถิไน ผัง
กำรจัดกใบภำษีรำยเดຌของทຌองถิไน พืไอ฿หຌทรำบถึงสถำนทีไตัๅงชัดจน งำยตอกำรติดตำมละประมินผล ละพิไม
ประสิทธิภำพ฿นกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง 

1.6 ควบคุมกำรจัดกใบ ดูล รักษำอุปกรณ์ครืไองมือตำงโ พืไอ฿หຌอยู฿นสภำพทีไพรຌอม
฿ชຌปฏิบัติกำรเดຌ 

1.7 ก ำกับ฿ชຌกฎหมำยผังมือง พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร ละกฎหมำยละ
พระรำชบัญญัติอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง฿นงำนผังมือง พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงถูกตຌองตำมกฎหมำยละกิด
ควำมปลอดภัยกประชำชน 

1.8 ปฏิบัติงำนรังวัดทีไดิน พืไอ฿ชຌ฿นกำรตรวจสอบทีไดินของอกชน  ตรวจสอบทีไดิน
สำธำรณะประยชน์ ละกำรรับรองอำคำรวำมีอยูจริง฿นพืๅนทีไ 
 



 
 

 
1.9 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ

กีไยวขຌองกับงำนผังมือง พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
1.10 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร

ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

2. ดຌานการก ากับดูล  

2.1 ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌ ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของ
หนวยงำนทีไรับผิดชอบป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด  

2.2 วำงผน ประมินผล ละกຌเขปัญหำขຌอขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำนผังมือง฿น
หนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงตอนืไอง มีประสิทธิภำพละประสิทธิผล 

3. ดຌานการบริการ 
 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำละฝຄกอบรมกีไยวกับงำนผังมือง พืไอ฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌองละ

ประชำชนผูຌสน฿จเดຌรับทรำบขຌอมูลทีไถูกตຌองประสำนงำนกับหนวยงำนทัๅงภำย฿นละภำยนอก พืไอขอควำม
ชวยหลือละรวมมือ฿นงำนผังมือง 

 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงผังมือง ระดับปฏิบัติงำน ละ 
1. คยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำนชำงผังมืองหรืองำนอืไน

ทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น 5 ปี 
ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงผังมือง ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น 4 ปี ส ำหรับ
ผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงผังมือง  ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนชำงผังมืองหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำ
ทีไก ำหนดดຌวย 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 

 



 
 

 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนชำงผังมือง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นำยชำงผังมือง 
 

ระดับต าหนง    อำวุส 
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนชำงผังมือง คอนขຌำงสูง มีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีไหลำกหลำย ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จ
หรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำยผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์
ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำม
ช ำนำญงำนดຌำนชำงผังมือง คอนขຌำงสูง ปฏิบัติงำนตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ตรวจสอบขຌอมูลสถิติละรำยละอียดตำงโ ทีไ฿ชຌจัดท ำผังหนวยงำนหรือสถำนทีไ

ดยน ำเป฿ชຌ฿นกำรจัดท ำครงกำรละกำรวำงนยบำยกำรพัฒนำตำงโ ทัๅง฿นระดับทຌองถิไนตอเป พืไอ฿หຌมีควำม
ถูกตຌองละครบถຌวน  

1.2 ตรวจสอบกำรจัดท ำผนผังของสถำนทีไละหนวยงำนตำงโ ตำมทีไ เดຌรับ
มอบหมำย พืไอ฿ชຌ฿นกำรส ำรวจงำนกอสรຌำง งำนประมำณกำรรำคำสิไงกอสรຌำง ละงำนขียนบบงำนกอสรຌำง
฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำน หลักกณฑ์ทำงวิชำชีพละกิดควำมปลอดภัยกประชำชน  

1.3 ประมวลวิครำะห์ขຌอมูลตำงโ จำกกำรส ำรวจ ละผังของหนวยงำนละสถำนทีไ 
พืไอสรุปผลละจัดท ำรำยงำนซึไงน ำเป฿ชຌ฿นกำรศึกษำวิครำะห์ วิจัยกำรวำงหรือจัดท ำผังมืองตำงโ ทัๅงผังภำค 
ผังมืองรวมละผังมืองฉพำะ ละกำรพิจำรณำกຌเขป้องกันปัญหำตำงโ ของทຌองถิไน 

1.4 ก ำกับ฿ชຌกฎหมำยผังมือง พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร ละกฎหมำยละ
พระรำชบัญญัติอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง฿นงำนผังมือง พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงถูกตຌองตำมกฎหมำยละกิด
ควำมปลอดภัยกประชำชน 

1.5 ตรวจสอบละควบคุมกำรปฏิบัติงำนรังวัดทีไดิน พืไอ฿ชຌ฿นกำรตรวจสอบทีไดินของ
อกชน ตรวจสอบทีไดินสำธำรณะประยชน์ ละกำรรับรองอำคำรวำมีอยูจริง฿นพืๅนทีไ 

1.6 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนผังมือง พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.7 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

 
 
 
 



 
 

 
2. ดຌานการก ากับดูล  

2.1 ก ำกับดูลกำรจัดรวมขຌอมูล ผนผัง ผนทีไ ตำรำง กรำฟ ผนภำพบบปลน 
ดังกลำว฿หຌป็นหมวดหมู งำยตอกำรสืบคຌนละน ำเป฿ชຌงำน 

2.2 กับกับดูลกำรจัดท ำผังของหนวยงำนหรือสถำนทีไตำงโ ชน ผังกลุมสงสริม
อำชีพ฿นทຌองถิไน ผังกำรจัดกใบภำษีรำยเดຌของทຌองถิไน พืไอ฿หຌทรำบถึงสถำนทีไตัๅงชัดจน งำยตอกำรติดตำมละ
ประมินผล ละพิไมประสิทธิภำพ฿นกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง 

2.3 ก ำกับดูลกำรจัดกใบ ดูล รักษำอุปกรณ์ครืไองมือตำงโ ฿หຌอยู฿นสภำพทีไพรຌอม฿ชຌ
ปฏิบัติกำรเดຌ 

2.4 ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌ ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของ
หนวยงำนทีไรับผิดชอบป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด  

2.5 วำงผน ประมินผล ละกຌเขปัญหำขຌอขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำนผังมือง฿น
หนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงตอนืไอง มีประสิทธิภำพละประสิทธิผล 

3. ดຌานการบริการ 
  ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำละฝຄกอบรมกีไยวกับงำนผังมือง พืไอ฿หຌผูຌทีไกีไยวขຌองละ

ประชำชนผูຌสน฿จเดຌรับทรำบขຌอมูลทีไถูกตຌองประสำนงำนกับหนวยงำนทัๅงภำย฿นละภำยนอก พืไอขอควำม
ชวยหลือละรวมมือ฿นงำนผังมือง 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงผังมือง ระดับปฏิบัติงำน ละ 
2. คยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับช ำนำญงำน ละปฏิบัติงำนชำงผังมืองหรืองำน

อืไนทีไกีไยวขຌองทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนชำงผังมืองหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไ
ก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 

 
 
 



 
 

 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนชำงครืไองกล 
 

ลักษณะงานทั่วไป 

 สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงชำงครืไองกล ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับตรวจ ทดสอบ สรຌำง ซอม ประกอบ ดัดปลง ติดตัๅง ละบ ำรุงรักษำครืไองจักร ครืไองยนต์ ครืไองทุน
รง ละครืไองมือครืไอง฿ชຌทีไกีไยวกับลหะ ควบคุมกำรท ำงำนของครืไองจักร ครืไองยนต์ ตลอดจนกຌเข
ขຌอขัดขຌองทีไกิดขึๅน จัดกใบรักษำ บิกจำย ครืไองมือครืไอง฿ชຌละวัสดุอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำน กำรค ำนวณ
รำยกำรละประมำณรำคำ฿นกำรด ำนินงำนดังกลำว ป็นตຌน หรือต ำหนงทีไปฏิบัติงำนบริหำรดຌำนชำง
ครืไองกล฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับกอง ผนก ละผูຌชวยหัวหนຌำหนวยงำน ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไ
กีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ 
   นำยชำงครืไองกล    ระดับปฏิบัติงำน 
   นำยชำงครืไองกล    ระดับช ำนำญงำน 
   นำยชำงครืไองกล    ระดับอำวุส 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนชำงครืไองกล 
 

ชื่อต าหนง    นำยชำงครืไองกล 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน  
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนดຌำนชำงครืไองกล ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ 
ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ด ำนินกำรตรวจสอบ บ ำรุงรักษำ ซอมกຌเข ปรับปรุง ครืไองจักรกล ยำนพำหนะ 

ครืไองมือ อุปกรณ์ ละงำนดຌำนครืไองกล พืไอ฿หຌพรຌอม฿ชຌอยูสมอ 
1.2 ด ำนินกำรออกบบ ขียนบบครืไองกล กำรผลิตชิๅนสวนครืไองมือละอุปกรณ์ 

ติดตัๅง ทดลอง ทดสอบ สอบทียบครืไองมือ ประมำณรำคำ ครืไองจักรกล ยำนพำหนะ  ละงำนดຌำนครืไองกล 
พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภำพละหมำะสมกับกำร฿ชຌงำน 

1.3 ส ำรวจ รวบรวมขຌอมูล จัดท ำสถิติ ประวัติกำรบ ำรุงรักษำ กำรซอมครืไองจักรกล 
ครืไองมือกล ยำนพำหนะ ละงำนดຌำนครืไองกล พืไอป็นขຌอมูลหลักฐำนส ำหรับน ำเป฿ชຌ฿นกำรพัฒนำปรับปรุงงำน 

1.4 ควบคุมกำรท ำงำนของครืไองจักรครืไองยนต์  ตลอดจนกຌเขขຌอขัดขຌองทีไกิดขึๅน 
พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนดังกลำวป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละกิดควำมปลอดภัย   

1.5 จัดกใบ ละบ ำรุงรักษำครืไองมือครืไอง฿ชຌละวัสดุอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำน 
฿หຌมีสภำพพรຌอม฿ชຌงำนอยูสมอ  

2. ดຌานการบริการ  
2.1 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนทัๅงภำย฿นละภำยนอกสวนรำชกำรทีไกีไยวขຌอง 

พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปดຌวยควำมสะดวกรวดรใวละมีประสิทธิภำพ 
2.2 ฿หຌค ำนะน ำละบริกำรกผูຌมำติดตอรำชกำร พืไอ฿หຌประชำชนกิดควำมรูຌควำม

ขຌำ฿จ฿นกำรท ำงำน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ 
1. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำ

หรือทำงครืไองกล ทคนิคกำรผลิต ทคนิคลหะ ขียนบบครืไองกล ชำงครืไองยนต์ ชำงยนต์ ชำงกล ชำงกล
รงงำน ชำงกลลหะ ลหะอุตสำหกรรม ครืไองมือกลละซอมบ ำรุง ลหะกำร หรือสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. 
ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 
 
 
 



 
 

 
2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพทคนิคหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿น

สำขำวิชำหรือทำงครืไองกล ทคนิคกำรผลิต ทคนิคลหะ ขียนบบครืไองกล ชำงครืไองยนต์ ชำงยนต์  ชำง
กล ชำงกลรงงำน ชำงกลลหะ ลหะอุตสำหกรรม ครืไองมือกลละซอมบ ำรุง ลหะกำร หรือสำขำวิชำหรือ
ทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูงหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ฿นสำขำวิชำ
หรือทำงครืไองกล ทคนิคกำรผลิต ทคนิคลหะ ขียนบบครืไองกล ชำงครืไองยนต์ ชำงยนต์ ชำงกล    ชำง
กลรงงำน ชำงกลลหะ ลหะอุตสำหกรรม ครืไองมือกลละซอมบ ำรุง ลหะกำร หรือสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ 
ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 1 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 

 
 
 
 



 
 

 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนชำงครืไองกล 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นำยชำงครืไองกล  
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์  ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนชำงครืไองกล ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจ
กำรศึกษำระดับปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนชำงครืไองกล 
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ควบคุม ด ำนินกำร ตรวจสอบ บ ำรุงรักษำ ซอมกຌเข ปรับปรุง ครืไองจักรกล 

ยำนพำหนะ ครืไองมือ อุปกรณ์ ละงำนดຌำนครืไองกล พืไอ฿หຌพรຌอม฿ชຌอยูสมอ 
1.2 ศึกษำ ออกบบ ขียนบบครืไองกล กำรผลิตชิๅนสวนครืไองมือละอุปกรณ์ ติดตัๅง 

ทดลอง ทดสอบ สอบทียบครืไองมือ ประมำณรำคำ ครืไองจักรกล ยำนพำหนะ ละงำนดຌำนครืไองกล พืไอพิไม   
ประสิทธิภำพ฿นกำรท ำงำน 

1.3 วิครำะห์ก ำหนดผนกำร฿ชຌ กำรบ ำรุงรักษำ กำรส ำรองอะเหล กำรจัดหำละ
จ ำหนำย ผนผังรำยละอียดกำรติดตัๅงครืไองตรวจสภำพรถละอุปกรณ์ พืไอปรับปรุงกำรท ำงำน฿หຌมี
ประสิทธิภำพยิไงขึๅน ละประหยัดงบประมำณ 

1.4 ควบคุมกำรท ำงำนของครืไองจักรครืไองยนต์  ตลอดจนกຌเขขຌอขัดขຌองทีไกิดขึๅน 
พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนดังกลำวป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละกิดควำมปลอดภัย   

1.5 จัดท ำ ควบคุมงบประมำณ ละก ำหนดคุณลักษณะฉพำะ฿นกำรจัดซืๅออุปกรณ์ 
ครืไองมือครืไอง฿ชຌ ครืไองจักรกล ยำนพำหนะ ละงำนดຌำนครืไองกลทีไจ ำป็น฿นกำร฿ชຌงำน พืไอชวย฿หຌกำร
ด ำนินงำนสะดวก รวดรใว ละมีประสิทธิภำพ 

1.6 ตรวจสอบควำมถูกตຌองของกำร฿ชຌอุปกรณ์  ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌ ครืไองจักรกล 
ยำนพำหนะ ละงำนดຌำนครืไองกล พืไอควบคุมควำมรียบรຌอยละป้องกันกำรสูญหำย 

1.7 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนชำงครืไองกล พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการก ากับดูล  

2.1 ควบคุมดูลกำรปฏิบัติงำนของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรท ำงำนป็นเปอยำงมี
ประสิทธิภำพ 

2.2 ฿หຌค ำนะน ำละสนอนะกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ พืไอ฿หຌกิดควำมขຌำ฿จ
ละสำมำรถปฏิบัติงำนอยำงถูกตຌองสมบูรณ์ 
 
 



 
 

 
3. ดຌานการบริการ 

3.1 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌองพืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปดຌวยควำม
สะดวกรวดรใว ละมีประสิทธิภำพ 

3.2 ฿หຌค ำนะน ำ สำธิตกำร฿ชຌ กำรบ ำรุงรักษำ ซอมซมอุปกรณ์ ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌ 
ครืไองจักรกล ยำนพำหนะ ละงำนดຌำนครืไองกล กผูຌมีสวนกีไยวขຌอง ทัๅงจຌำหนຌำทีไภำย฿นละภำยนอก
หนวยงำน พืไอ฿หຌควำมรูຌ฿นกำร฿ชຌงำนอยำงมีประสิทธิภำพละถูกตຌองหมำะสม 

3.3 จัดท ำคูมือละรำยละอียดขຌอก ำหนดของอุปกรณ์  ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌ 
ครืไองจักรกล   ยำนพำหนะ ละงำนดຌำนครืไองกล พืไอป็นขຌอมูลทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนของ
จຌำหนຌำทีไ ละผยพรกบุคคลทัไวเป 

 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงครืไองกล ระดับปฏิบัติงำน ละ 
1. คยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำนชำงครืไองกลหรืองำน

อืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ ๆ ปี  ก ำหนด ๆ ปี ฿หຌลดหลือ 5 ปี 
ส ำหรับผูຌมีคุณวุฒิฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงครืไองกล ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ โ ละ฿หຌลดป็น ไ ปี ส ำหรับ
ผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงครืไองกล ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ. 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ   ดยจะตຌองปฏิบัติงำนชำงครืไองกลหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำม
ระยะวลำทีไก ำหนดดຌวยดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดบั 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดบั 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 



 
 

 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนชำงครืไองกล 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นำยชำงครืไองกล 
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนชำงครืไองกล  คอนขຌำงสูง มีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีไหลำกหลำย ปฏิบัติงำนทีไตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำยผูຌ ปฏิบัติงำนทีไมี
ประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญงำนดຌำนชำงครืไองกล คอนขຌำงสูง ปฏิบัติงำนตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำก
มำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

 แ.  ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 วำงผน ควบคุม ด ำนินกำร ตรวจสอบ  บ ำรุงรักษำ ซอมกຌเข ปรับปรุง 

ครืไองจักรกล ยำนพำหนะ ครืไองมือ อุปกรณ์ ละงำนดຌำนครืไองกล พืไอ฿หຌพรຌอม฿ชຌอยูสมอ 
1.2 ศึกษำวิครำะห์ พัฒนำ ออกบบ ขียนบบครืไองกล กำรผลิตชิๅนสวนครืไองมือ

ละอุปกรณ์ ติดตัๅง ทดลอง ทดสอบ สอบทียบครืไองมือ ประมำณรำคำ ครืไองจักรกล ยำนพำหนะ  ละงำน
ดຌำนครืไองกล ซึไงป็นงำนทีไมีควำมยุงยำกละซับซຌอน ตຌองกำรกำรตัดสิน฿จ พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภำพสูงสุด฿น
กำรท ำงำน 

1.3 วำงผนบริหำรกำร฿ชຌ กำรบ ำรุงรักษำ กำรส ำรองอะเหล กำรจัดหำละจ ำหนำย 
ผนผังรำยละอียดกำรติดตัๅงครืไองตรวจสภำพรถละอุปกรณ์ พืไอปรับปรุงกำรท ำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพยิไงขึๅน 
ละประหยัดงบประมำณ  

1.4 วำงผนบริหำรงบประมำณดຌำนกำรซอมครืไองจักรกล ยำนพำหนะ ครืไองมือ 
อุปกรณ์ ละงำนดຌำนครืไองกล พืไอ฿หຌกิดควำมหมำะสมกับปริมำณควำมตຌองกำรของหนวยงำน 

1.5 ควบคุมกำรจัดกใบ ละบ ำรุงรักษำครืไองมือครืไอง฿ชຌละวัสดุอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นกำร
ปฏิบัติงำน ฿หຌมีสภำพพรຌอม฿ชຌงำนอยูสมอ 

1.6 จัดท ำ ควบคุมงบประมำณ ละก ำหนดคุณลักษณะฉพำะ฿นกำรจัดซืๅออุปกรณ์ 
ครืไองมือครืไอง฿ชຌ ครืไองจักรกล ยำนพำหนะ ละงำนดຌำนครืไองกลทีไจ ำป็น฿นกำร฿ชຌงำน พืไอชวย฿หຌกำร
ด ำนินงำนสะดวก รวดรใว ละมีประสิทธิภำพ 

1.7 ตรวจสอบควำมถูกตຌองของกำร฿ชຌอุปกรณ์  ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌ ครืไองจักรกล 
ยำนพำหนะ ละงำนดຌำนครืไองกล พืไอควบคุมควำมรียบรຌอยละป้องกันกำรสูญหำย 
 
 
 
 



 
 

 
1.8 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ

กีไยวขຌองกับงำนชำงครืไองกล พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
1.9 รวมประชุมปรึกษำหำรือละสัมมนำกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌองกับกำรศึกษำคຌนควຌำ

ดຌำนงำนชำงครืไองกลละครืไองยนต์ พืไอพัฒนำองค์ควำมรูຌทำงวิชำกำรละน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปรับปรุง
งำน฿นหนวยงำนของตน 

1.10 พัฒนำ ละสนับสนุนกำรสรຌำงอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก฿นกำรปฏิบัติภำรกิจ
ของหนวยงำนภำย฿นละภำยนอก พืไอ฿หຌผูຌปฏิบัติงำนกิดควำมคลองตัว฿นกำรด ำนินกำร 

2. ดຌานการก ากับดูล  

2.1 ก ำกับ ตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของผูຌ฿ตຌ บังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของ
หนวยงำนทีไรับผิดชอบป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 

2.2 ฿หຌค ำนะน ำละก ำหนดนวทำงกຌเขปัญหำ฿นกำรปฏิบัติงำนทีไกีไยวกับอุปกรณ์ 
ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌ ครืไองจักรกล ยำนพำหนะ ละงำนดຌำนครืไองกล ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำร
ปฏิบัติงำนป็นเปอยำงตอนืไองละมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2.3 ควบคุมงำนซอมบ ำรุงรักษำอุปกรณ์  ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌ  ครืไองจักรกล 
ยำนพำหนะ ละงำนดຌำนครืไองกล พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของจຌำหนຌำทีไป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

3. ดຌานการบริการ 
3.1 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปดຌวย

ควำมสะดวกรวดรใว ละมีประสิทธิภำพ 
3.2 ฿หຌค ำนะน ำ ละป็นวิทยำกร สำธิตกำร฿ชຌ กำรบ ำรุงรักษำ ซอมซมอุปกรณ์ 

ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌ ครืไองจักรกล ยำนพำหนะ ละงำนดຌำนครืไองกล กผูຌมีสวนกีไยวขຌอง ทัๅงจຌำหนຌำทีไภำย฿น
ละภำยนอกหนวยงำน พืไอ฿หຌควำมรูຌ฿นกำร฿ชຌงำนอยำงมีประสิทธิภำพละถูกตຌองหมำะสม 

3.3 พัฒนำ ปรับปรุง ละตรวจสอบ คูมือละรำยละอียดขຌอก ำหนดของอุปกรณ์ 
ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌ ครืไองจักรกล ยำนพำหนะ ละงำนดຌำนครืไองกล พืไอป็นขຌอมูลทีไป็นประยชน์฿นกำร
ปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ ละผยพรกบุคคลทัไวเป 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงครืไองกล ระดับปฏิบัติงำน ละ 
2. คยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับช ำนำญงำน ละปฏิบัติงำนชำงครืไองกลหรืองำน

อืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ ๆ ปี  หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ 
ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนชำงครืไองกลหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำม
ระยะวลำทีไก ำหนดดຌวยดຌวย 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 

 
 



 
 

 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 



 

มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนชำงเฟฟ้ำ 
 

ลักษณะงานทั่วไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงชำงเฟฟ้ำ ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับ ตรวจ ทดสอบ สรຌำง ซอม ประกอบ ดัดปลง ติดตัๅง ละบ ำรุงรักษำ ครืไองจักร ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌทีไ
กีไยวกับเฟฟ้ำ ค ำนวณรำคำละประมำณรำคำ฿นกำรด ำนินงำนดังกลำว จัดกใบรักษำ บิกจำย ครืไองมือ 
ครืไอง฿ชຌ ละวัสดุอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำน ป็นตຌน หรือต ำหนงทีไปฏิบัติงำนบริหำรดຌำนชำงเฟฟ้ำ฿น
ฐำนะหัวหนຌำหนวยงำนระดับกอง ผนก ละผูຌชวยหัวหนຌำหนวยงำน ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ 
   นำยชำงเฟฟ้ำ    ระดับปฏิบัติงำน 
   นำยชำงเฟฟ้ำ    ระดับช ำนำญงำน 
   นำยชำงเฟฟ้ำ    ระดับอำวุส 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนชำงเฟฟ้ำ 
 

ชื่อต าหนง    นำยชำงเฟฟ้ำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน  
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ
ปฏิบัติงำนดຌำนชำงเฟฟ้ำ ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำตรวจสอบ 
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ส ำรวจ ขียนบบ ประมำณกำร ติดตัๅง ซอม ประดิษฐ์ ดัดปลง ปรับปรุง ควบคุม

กำร฿ชຌ งำน  ดูล บ ำรุ งรักษำ ละ฿ชຌ งำนครืไองมือ อุปกรณ์  ครืไองจักรกลเฟฟ้ำ  ระบบเฟฟ้ำ  ระบบ
ครืไองปรับอำกำศ ระบบเฟฟ้ำสืไอสำรละทรคมนำคม ระบบสำรสนทศ ระบบควบคุมอัตนมัติ ระบบ
อิลใกทรอนิกส์ ระบบคอมพิวตอร์ รับสงขຌอมูลขำวสำร ฿นภำรกิจทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌสำมำรถ฿ชຌงำนเดຌอยำง
ตอนืไองละมีประสิทธิภำพตอบสนองควำมตຌองกำรของหนวยงำนภำย฿นละภำยนอก 

1.2 จัดท ำทะบียน รวบรวม ละกใบขຌอมูลทำงสถิติของกำร฿ชຌงำน พืไอกำรวำงผน
บ ำรุงรักษำ 

1.3 ปรับทียบคำมำตรฐำนตำมภำรกิจทีไกีไยวขຌองพืไอ฿ชຌ฿นกำรออก฿บรับรองตำมทีไ
หนวยงำน หรือกฎหมำยก ำหนด 

1.4 บิกจำย  จัดกใบ ดูลรักษำครืไองมือครืไอง฿ชຌละวัสดุอุปกรณ์ทีไ ฿ชຌ฿นกำร
ปฏิบัติงำน ฿หຌมีจ ำนวนพียงพอละพรຌอมตอกำร฿ชຌงำน 

2. ดຌานการบริการ  
2.1 ฿หຌค ำนะน ำ ตอบปัญหำ กຌเขปัญหำ ฿หຌกผูຌ฿ชຌงำนละผูຌรับบริกำร ทัๅงภำย฿น

ละภำยนอกหนวยงำน พืไอ฿หຌสำมำรถ฿ชຌงำนเดຌอยำงถูกตຌองละมีประสิทธิภำพ 
2.2 ประสำน ลกปลีไยนควำมรูຌละขຌอมูลตำง โ ทัๅงภำย฿นละภำยนอกหนวยงำน 

พืไอประกอบกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงครอบคลุม ละมีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ 
1. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นสำขำวิชำ

หรือทำงทคนิควิศวกรรมเฟฟ้ำ ทคนิควิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์  ทคนิคครืไองยในละปรับอำกำศ เฟฟ้ำก ำลัง 
อิลใกทรอนิกส์ ทคนลยีทรคมนำคม ทคนลยีคอมพิวตอร์ ชำงเฟฟ้ำ ชำงครืไองยในละปรับอำกำศ หรือ
สำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพทคนิค หรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿น
สำขำวิชำหรือทำงทคนิควิศวกรรมเฟฟ้ำ ทคนิควิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์  ทคนิคครืไองยในละปรับอำกำศ 
เฟฟ้ำก ำลัง อิลใกทรอนิกส์ ทคนลยีทรคมนำคม ทคนลยีคอมพิวตอร์ ชำงเฟฟ้ำ ชำงครืไองยในละปรับ
อำกำศ หรือสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 



 
 

 
3. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง หรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ฿นสำขำวิชำ

หรือทำงทคนิควิศวกรรมเฟฟ้ำ ทคนิควิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์  ทคนิคครืไองยในละปรับอำกำศ เฟฟ้ำก ำลัง 
อิลใกทรอนิกส์ ทคนลยีทรคมนำคม ทคนลยีคอมพิวตอร์ ชำงเฟฟ้ำ ชำงครืไองยในละปรับอำกำศ หรือ
สำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 1 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนชำงเฟฟ้ำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นำยชำงเฟฟ้ำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนชำงเฟฟ้ำ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย หรือปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำ
ระดับปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนชำงเฟฟ้ำปฏิบัติงำนทีไตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำยดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำน
ตำง โ ดังนีๅ 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ส ำรวจ ขียนบบ ประมำณกำร ติดตัๅง ซอม ประดิษฐ์ ดัดปลง ปรับปรุง ควบคุม

กำร฿ชຌงำน ดูล บ ำรุงรักษำ ละ฿ชຌงำน ครืไองมือ อุปกรณ์ ครืไองจักรกลเฟฟ้ำ ระบบเฟฟ้ำ ระบบครืไอง ปรับ
อำกำศ ระบบเฟฟ้ำสืไอสำรละทรคมนำคม ระบบสำรสนทศ ระบบควบคุมอัตนมัติ ระบบอิลใกทรอนิกส์ 
ระบบคอมพิวตอร์ รับสงขຌอมูลขำวสำร ฿นภำรกิจทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌสำมำรถ฿ชຌงำนเดຌอยำงตอนืไองละมี
ประสิทธิภำพตอบสนองควำมตຌองกำรของหนวยงำนภำย฿นละภำยนอก   

1.2 ควบคุม ตรวจสอบ กำรจัดท ำทะบียน ละกำรกใบขຌอมูลทำงสถิติของกำร฿ชຌงำน 
พืไอกำรวำงผนบ ำรุงรักษำ ประกอบกำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำน 

1.3 ควบคุมตรวจสอบ กำรปรับทียบคำมำตรฐำนตำมภำรกิจทีไกีไยวขຌองพืไอออก
฿บรับรองตำมทีไหนวยงำน หรือกฎหมำยก ำหนด 

1.4 บิกจำย  จัดกใบ ดูลรักษำครืไองมือครืไอง฿ชຌละวัสดุอุปกรณ์ทีไ ฿ชຌ฿นกำร
ปฏิบัติงำน ฿หຌมีจ ำนวนพียงพอละพรຌอมตอกำร฿ชຌงำน   

1.5 ศึกษำ วิ ครำะห์  ครืไองจักร ครืไองมือ ละอุปกรณ์  ส ำหรับจัดท ำผน
งบประมำณ ฿นกำรจัดซืๅอจัดจຌำง พืไอจัดท ำผนกำรปฏิบัติงำน฿หຌมีสภำพพรຌอม฿ชຌอยูสมอ ตอผูຌบังคับบัญชำ 

1.6 ปฏิบัติงำนละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนบรรลุป้ำหมำย 

2. ดຌานการก ากับดูล  

2.1 ควบคุมตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ ฿นฐำนะผูຌชวยหัวหนຌำหนวยงำน 
หรือหัวหนຌำงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 

2.2 วำงผน ประมินผล ฿หຌค ำนะน ำละกຌเขปัญหำขຌอขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำน
ชำงเฟฟ้ำ฿นหนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงตอนืไอง มีประสิทธิภำพละประสิทธิผล 
 
 
 
 



 
 

 
3. ดຌานการบริการ 

3.1 ฿หຌค ำนะน ำ สนับสนุนดຌำนวิชำกำร ตอบปัญหำละฝຄกอบรมกีไยวกับงำนชำง
เฟฟ้ำทีไตนมีควำมรับผิดชอบ กผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำหรือจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ หนวยงำนรำชกำร อกชน หรือ
ประชำชนทัไวเป พืไอถำยทอดควำมรูຌควำมช ำนำญดຌำนงำนชำงเฟฟ้ำกผูຌทีไสน฿จ 

3.2 ประสำนงำนกับหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอขอควำม
ชวยหลือละรวมมือ฿นงำนชำงเฟฟ้ำ ละลกปลีไยนควำมรูຌควำมชีไยวชำญทีไป็นประยชน์ตอกำรปฏิบัติงำน
ของหนวยงำน 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงเฟฟ้ำ ระดับปฏิบัติงำน ละ 
1. คยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำนชำงเฟฟ้ำหรืองำนอืไนทีไ

กีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ. ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี ก ำหนดวลำ 6 ปี ฿หຌลดป็น 5 ปี 
ส ำหรับผูຌมีคุณวุฒิฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงเฟฟ้ำ ขຌอ โ ละ฿หຌลดป็น ไ ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะ
ส ำหรับต ำหนงนำยชำงเฟฟ้ำ ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. 
ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนชำงเฟฟ้ำหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

 
 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  



 
 

3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนชำงเฟฟ้ำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นำยชำงเฟฟ้ำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนชำงเฟฟ้ำ คอนขຌำงสูง มีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีไหลำกหลำย ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จ
หรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำยผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์
ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำม
ช ำนำญงำนดຌำนชำงเฟฟ้ำ คอนขຌำงสูง ปฏิบัติงำนตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
1. ดຌานการปฏิบัติการ  

1.1 ก ำหนดผนงำน฿นกำรปฏิบัติงำน พืไอ฿หຌตรงกับควำมตຌองกำรของหนวยงำน ละ
งบประมำณทีไเดຌรับ฿นตละปี 

1.2 ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ฿นกำรปฏิบัติงำนชำงเฟฟ้ำ พืไอ฿หຌกำร
ปฏิบัติงำนป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถตอบสนองควำม ตຌองกำรของหนวยงำนทัๅงภำย฿นละภำยนอก 

1.3 ติดตำม ตรวจสอบ ละรำยงำนควำมกຌำวหนຌำของงำนชำงเฟฟ้ำ พืไอกຌปัญหำ
ตำง โทีไกิดขึๅน฿นขณะด ำนินกำร฿หຌป็นเปอยำงถูกตຌองตำมหลักวิชำกำร 

1.4 ควบคุมกำรบิกจำย  จัดกใบ ดูลรักษำครืไองมือครืไอง฿ชຌละวัสดุอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿น
กำรปฏิบัติงำน ฿หຌมีจ ำนวนพียงพอละพรຌอมตอกำร฿ชຌงำน   

1.5 วำงผน ศึกษำ วิครำะห์ วิจัย พืไอพัฒนำองค์ควำมรูຌ ละพัฒนำบุคลำกร฿นสำยงำน 
2. ดຌานการก ากับดูล  

 (1) ก ำกับ ดูล ตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ ฿นฐำนะหัวหนຌำหนวยงำน
พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของหนวยงำนทีไรับผิดชอบป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 

   (2) ก ำหนดนวทำงละกຌเขปัญหำขຌอขัดขຌอง ฿นกำรปฏิบัติงำนชำงเฟฟ้ำ฿น
หนวยงำนทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงตอนืไอง มีประสิทธิภำพละประสิทธิผล 

3. ดຌานการบริการ 
3.1 ฿หຌค ำนะน ำ สนับสนุนดຌำนวิชำกำร ละกำรถำยทอดทคนลยีดຌำนชำงเฟฟ้ำ 

ตอบปัญหำละฝຄกอบรมกีไยวกับงำนชำงเฟฟ้ำทีไมีควำมยำกมำกป็นพิศษกผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ  หรือจຌำหนຌำทีไ
ระดับรองลงมำ ฿นหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอถำยทอดควำมรูຌควำมช ำนำญดຌำนชำง
เฟฟ้ำกผูຌทีไสน฿จ 

3.2 ประสำนงำนกับหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอขอควำม
ชวยหลือละรวมมือ฿นงำนชำงเฟฟ้ำ ละลกปลีไยนควำมรูຌควำมชีไยวชำญทีไป็นประยชน์ตอกำรท ำงำนของ
หนวยงำน 
 



 
 

 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงเฟฟ้ำ ระดับปฏิบัติงำน ละ 
2. คยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับช ำนำญงำน ละปฏิบัติงำนชำงเฟฟ้ำหรืองำนอืไน

ทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนชำงเฟฟ้ำ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไ
ก ำหนดดຌวย 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย   
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดบั 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนประปำ 
 

ลักษณะงานทั่วไป 

 สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำงโ ทีไปฏิบัติงำนกำรประปำ ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำร
ผลิต กำรติดตัๅง กำรจ ำหนำยนๅ ำประปำ รวมทัๅงกำรจัดตรียมนๅ ำสะอำดบริกำรประชำชน ละนๅ ำ ส ำรองพืไอ
กำรดับพลิง ละกำรด ำนินกำรตำงโ ฿นยำมทีไจ ำป็น ตลอดจนกำรควบคุมงบประมำณรำยเดຌ รำยจำย พัสดุ 
ละทรัพย์สินตำงโ กำรวำงผน กำรซอมซม กำรบ ำรุงรักษำ กำรกຌเขปัญหำ ละขຌอบกพรองตำงโ ของกำร
ประปำ ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ 

   จຌำพนักงำนประปำ   ระดับปฏิบัติงำน 
   จຌำพนักงำนประปำ   ระดับช ำนำญงำน 
   จຌำพนักงำนประปำ   ระดับอำวุส 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนประปำ 
 

ชื่อต าหนง    จຌำพนักงำนประปำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน  
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนดຌำนประปำ ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌก ำรก ำกับ นะน ำ 
ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 จัดตรียมครืไองมือ ละอุปกรณ์ตำงโ ทีไกีไยวขຌองกำรติดตัๅง กำรซอมซม ละ

กำรบ ำรุงรักษำดຌำนงำนประปำ พืไอ฿หຌกิดควำมพรຌอม ละสะดวก฿นกำรปฏิบัติงำน 
1.2 ด ำนินกำรผลิตนๅ ำประปำ ละจัดตรียมนๅ ำสะอำดพืไอ฿หຌบริกำรประชำชน ละ

นๅ ำประปำส ำรองพืไอกำรดับพลิง ละกำรด ำนินกำรตำงโ ทีไจ ำป็น พืไอ฿หຌประชำชนมีนๅ ำดืไม ละนๅ ำ ฿ชຌทีไ
สะอำด เดຌคุณภำพ ละมีควำมพรຌอม฿ชຌอยำงทันที 

1.3 ด ำนินกำรติดตัๅงมำตรวัดนๅ ำประปำ฿หຌกับประชำชน พืไอ฿หຌกิดควำมถูกตຌอง฿น
กำรค ำนวณ  ปริมำณกำร฿ชຌนๅ ำของประชำชน ละป็นเปตำมมำตรฐำนทีไก ำหนดเวຌ  

1.4 ซอมซมละบ ำรุงรักษำทอประปำ พืไอ฿หຌมีทอนๅ ำประปำทีไมีคุณภำพ ละ
ประชำชนมีนๅ ำดืไม ละนๅ ำ฿ชຌอยำงสมไ ำสมอ 

1.5 ด ำนินกำร ฿หຌบริกำร ละกຌเขปัญหำตำงโ ดຌำนงำนประปำ พืไอ฿หຌกำร
ปฏิบัติงำนป็นเปอยำงรำบรืไน ถูกตຌอง ละสอดคลຌองควำมตຌองกำรของประชำชน 

1.6 ชวยตรวจสอบละควบคุมรำยเดຌ รำยจำย พัสดุ ครุภัณฑ์ ละทรัพย์สินตำงโ  ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนประปำ พืไอ฿หຌมีรำยเดຌ รำยจำย พัสดุ ครุภัณฑ์ ละทรัพย์สินตำงโ ทีไครบถຌวน ละถูกตຌอง 

1.7 บ ำรุงรักษำครืไองมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ ละทรัพย์สินตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับ
งำนประปำ พืไอ฿หຌมีครืไองมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ ละทรัพย์สินตำงโ ทีไมีสภำพทีไสมบูรณ์ ละป็นกำรยืด
อำยุกำร฿ชຌงำน 

1.8 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนประปำ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.9 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

2. ดຌานการบริการ  
 ฿หຌค ำปรึกษำละนะน ำ฿นบืๅองตຌนกบุคลำกร ประชำชน ผูຌทีไมำติดตอ ละหนวยงำน

ตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติเดຌอยำงถูกตຌองประสำนงำน
ดຌำนประปำกับหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอสนับสนุนกำรด ำนินงำนดຌำนประปำ฿หຌมีควำมสะดวก รียบรຌอย 
ละรำบรืไน 
 



 
 

 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ 
1. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿นสำขำวิชำ

หรือทำงทคนิควิศวกรรมเฟฟ้ำ ทคนิควิศวกรรมยธำ ชำงกอสรຌำง ชำงกล ชำงกลรงงำน ชำงครืไองยนต์ ชำง
เฟฟ้ำ  หรือสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ุ ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติ ฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2.  เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพทคนิคหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน฿น
สำขำวิชำหรือทำงทคนิควิศวกรรมเฟฟ้ำ ทคนิควิศวกรรมยธำ  ชำงกอสรຌำง ชำงกล ชำงกลรงงำน           
ชำงครืไองยนต์  ชำงเฟฟ้ำหรือสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ  ก.จ. ุ ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌ ป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูงหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ฿นสำขำวิชำ
หรือทำงทคนิควิศวกรรมเฟฟ้ำ ทคนิควิศวกรรมยธำ ชำงกอสรຌำง ชำงกล ชำงกลรงงำน ชำงครืไองยนต์ ชำง
เฟฟ้ำ หรือสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ุ  ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 1 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
 



 
 

 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนประปำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนประปำ 
 

ระดับต าหนง    ช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌองก ำกับ 
นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญ
งำนดຌำนประปำปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
หรือปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดย฿ชຌ
ควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนประปำปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไ
คอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ควบคุม ละดูลกำรจัดตรียมครืไองมือ ละอุปกรณ์ตำงโ ทีไกีไยวขຌองกำรติดตัๅง 

กำรซอมซม ละกำรบ ำรุงรักษำดຌำนงำนประปำ พืไอ฿หຌกิดควำมพรຌอม ละสะดวก฿นกำรปฏิบัติงำน 
1.2 ควบคุม ละดูลกำรด ำนินกำรผลิตนๅ ำประปำ ละกำรจัดตรียมนๅ ำสะอำด

พืไอ฿หຌบริกำร  ประชำชน ละนๅ ำประปำส ำรองพืไอกำรดับพลิง ละกำรด ำนินกำรตำงโ ทีไจ ำป็น พืไ อ฿หຌ 
ประชำชนมีนๅ ำดืไม ละนๅ ำ฿ชຌทีไสะอำด เดຌคุณภำพ ละมีควำมพรຌอม฿ชຌอยำงทันที 

1.3 ควบคุม ละดูลกำรด ำนินกำรติดตัๅงมำตรวัดนๅ ำประปำ฿หຌกับประชำชน พืไอ฿หຌ
กิดควำม ถูกตຌอง฿นกำรค ำนวณปริมำณกำร฿ชຌนๅ ำของประชำชน ละป็นเปตำมมำตรฐำนทีไก ำหนดเวຌ  

1.4 ควบคุม ละดูลกำรซอมซม ละกำรบ ำรุง รักษำทอประปำ พืไอ฿หຌมีทอ
นๅ ำประปำทีไมี คุณภำพ ละประชำชนมีนๅ ำดืไม ละนๅ ำ฿ชຌอยำงสมไ ำสมอ 

1.5 ควบคุม ละดูลกำรด ำนินกำร กำร฿หຌบริกำร ละกำรกຌเขปัญหำตำงโ ดຌำน
งำนประปำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงรำบรืไน ถูกตຌอง ละสอดคลຌองควำมตຌองกำรของประชำชน 

1.6 ควบคุม ละดูลกำรตรวจสอบละกำรควบคุมรำยเดຌ รำยจำย พัสดุ ครุภัณฑ์ 
ละทรัพย์สินตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนประปำ พืไอ฿หຌมีรำยเดຌ รำยจำย พัสดุ ครุภัณฑ์ ละทรัพย์สินตำงโ ทีไ
ครบถຌวน ละถูกตຌอง 

1.7  ควบคุม ละดูลกำรบ ำรุงรักษำครืไองมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ ละทรัพย์สิน
ตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนประปำ พืไอ฿หຌมีครืไองมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ ละทรัพย์สินตำงโ  ทีไมีสภำพทีไ
สมบูรณ์ ละป็นกำรยืดอำยุกำร฿ชຌงำน 

1.8 พัฒนำ ละปรับปรุงระบบนๅ ำประปำ พืไอ฿หຌมีระบบจำยนๅ ำประปำทีไมีคุณภำพ 
ละสำมำรถ  ผลิตนๅ ำประปำเดຌพิไมมำกขึๅน 

1.9 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนประปำ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.10 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 
 



 
 

 
2. ดຌานการก ากับดูล  

2.1 ควบคุมละดูลกำรปฏิบัติงำนดຌำนประปำของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำน
ป็นเปอยำงถูกตຌอง ละตรงตำมป้ำหมำยทีไก ำหนดเวຌ 

2.2 รวมวำงผนงำน ละกຌเขปัญหำขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนประปำของ
หนวยงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนป็นเปอยำงตอนืไอง มีประสิทธิภำพ ละประสิทธิผล 

3. ดຌานการบริการ 
 ฿หຌค ำปรึกษำ ละขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำน ละกຌเขปัญหำตำงโ 

ทีไกิดขึๅนกบุคลำกร฿นระดับรองลงมำ฿นสำยงำน ผูຌรวมงำน ประชำชน หรือหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌ
กำรด ำนินงำนป็นเปอยำงรำบรืไนละลຌวสรใจตำมวลำทีไก ำหนด ประสำนงำนกับหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง 
พืไออ ำนวยควำมสะดวก฿นกำรปฏิบัติงำนละกอ฿หຌกิดควำมขຌำ฿จอันดีระหวำงหนวยงำน 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนประปำ ระดับปฏิบัติงำน ละ 
1. คยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำนประปำหรืองำนอืไนทีไ

กีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ  6 ปี ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น 5 ปี 
ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนประปำ ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น 4 ปี 
ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนประปำ ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำง
อืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนประปำหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำม
ระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนประปำ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนประปำ 
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนประปำ คอนขຌำงสูง มีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีไหลำกหลำย ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือ
กຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำยผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเม
จ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญ
งำนดຌำนประปำ คอนขຌำงสูง ปฏิบัติงำนตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ควบคุม ดูล ติดตำม ละตรวจสอบกำรจัดตรียมครืไองมือ ละอุปกรณ์ตำงโ ทีไ

กีไยวขຌองกำรติดตัๅง กำรซอมซม ละกำรบ ำรุงรักษำดຌำนงำนประปำ พืไอ฿หຌกิดควำมพรຌอม ละสะดวก฿น
กำรปฏิบัติงำน 

1.2 ควบคุม ดูล ติดตำม ละตรวจสอบกำรด ำนินกำรผลิตนๅ ำประปำ ละกำร
จัดตรียมนๅ ำ สะอำด พืไอ฿หຌบริกำร ประชำชน ละนๅ ำประปำส ำรองพืไอกำรดับพลิง ละกำรด ำนินกำร ตำงโ 
ทีไจ ำป็น พืไอ฿หຌประชำชนมีนๅ ำดืไม ละนๅ ำ฿ชຌทีไสะอำด เดຌคุณภำพ ละมีควำมพรຌอม฿ชຌ  อยำงทันที 

1.3 ควบคุม ดูล ติดตำม ละตรวจสอบกำรด ำนินกำรติดตัๅงมำตรวัดนๅ ำประปำ
฿หຌกับประชำชน พืไอ฿หຌกิดควำมถูกตຌอง฿นกำรค ำนวณปริมำณกำร฿ชຌ นๅ ำของประชำชน ละป็นเปตำม 
มำตรฐำนทีไก ำหนดเวຌ  

1.4 ควบคุม ดูล ติดตำม ละตรวจสอบกำรซอมซม ละกำรบ ำรุงรักษำทอประปำ 
พืไอ฿หຌมีทอนๅ ำประปำทีไมีคุณภำพ ละประชำชนมีนๅ ำดืไม ละนๅ ำ฿ชຌอยำงตอนืไอง 

1.5 ควบคุม ดูล ติดตำม ละตรวจสอบกำรด ำนินกำร กำร฿หຌบริกำร ละกำรกຌเข
ปัญหำตำงโ ดຌำนงำนประปำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงรำบรืไน ถูกตຌอง ละสอดคลຌองควำมตຌองกำรของ
ประชำชน 

1.6 ควบคุม ดูล ติดตำม ละตรวจสอบกำรควบคุมรำยเดຌ รำยจำย พัสดุ ครุภัณฑ์ 
ละทรัพย์สินตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนประปำ พืไอ฿หຌมีรำยเดຌ รำยจำย พัสดุ ครุภัณฑ์ ละทรัพย์สินตำงโ  ทีไ
ครบถຌวน ละถูกตຌอง 

1.7 ควบคุม ดูล ติดตำม ละตรวจสอบกำรบ ำรุงรักษำครืไองมือ อุปกรณ์ พัสดุ 
ครุภัณฑ์ ละทรัพย์สินตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับงำนประปำ พืไอ฿หຌมีครืไองมือ อุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์ ละ
ทรัพย์สินตำงโ ทีไมีสภำพทีไสมบูรณ์ ละป็นกำรยืดอำยุกำร฿ชຌงำน 
 



 
 

 
1.8 ฿หຌนวทำง฿นกำรพัฒนำ ละกำรปรับปรุงระบบนๅ ำประปำ พืไอ฿หຌมีระบบจำย

นๅ ำประปำทีไมีคุณภำพ ละสำมำรถ ผลิตนๅ ำประปำเดຌพิไมมำกขึๅน 
1.9 ศึกษำ วิครำะห์ ละสรุปรำยงำนตำงโ ดຌำนงำนประปำ พืไอประกอบกำรสนอนะ 

กำรวำงผน กำรพัฒนำ ละกำรปรับปรุงงำนประปำ฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน  
1.10 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ

กีไยวขຌองกับงำนประปำ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
1.11 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร

ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 
2. ดຌานการก ากับดูล  

2.1 ก ำกับดูล ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรปฏิบัติงำนดຌำนประปำของ
หนวยงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำงถูกตຌอง ละตรงตำมป้ำหมำยทีไ ก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด 

2.2 วำงผนงำน ควบคุมดูล มอบหมำย ละกຌเขปัญหำขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำน
ดຌำนประปำของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติหนຌำทีไส ำรใจลุลวงเปดຌวยดีตำมทีไวำงป้ำหมำย ละนยบำยทีไก ำหนดเวຌ 

3. ดຌานการบริการ 
฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ตอบขຌอหำรือ ละผยพรประชำสัมพันธ์ขຌอมูลขำวสำรดຌำน

ประปำกบุคลำกร ประชำชน ละหนวยงำนภำครัฐละอกชนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดควำมรูຌควำมขຌำ฿จ
ทีไถูกตຌอง ตรงกัน ละปฏิบัติ฿หຌป็นมำตรฐำนดียวกันประสำนงำนกับหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไออ ำนวย
ควำมสะดวก฿นกำรปฏิบัติงำนละกอ฿หຌกิดควำมขຌำ฿จอันดีระหวำงหนวยงำน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนประปำ ระดับปฏิบัติงำน ละ 

2. คยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับช ำนำญงำน ละปฏิบัติงำนประปำหรืองำนอืไนทีไ
กีไยวขຌองทีไ ก.จ. ุ ก.ท.หรือ ก.อบต.ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ ๆ ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ   
ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนประปำหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 

 
 
 



 
 

 
2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดบั 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนชำงศิลป์ 
 

ลักษณะงานทั่วไป 

 สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงชำงศิลป์ ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับ
กำรรำงละออกบบทัไวเป฿นกำรจัดท ำภำพฉำกกำรประดิษฐ์ตัวอักษรละกำรตกตงอำคำรสถำนทีไ ขียนภำพ 
ขียนตัวอักษร ปั้นภำพละจ ำลองบบพิมพ์ ขียนผนภูมิสดงขຌอมูลทำงสถิติ วำงรูปลม฿หຌถูกตຌองตำม
รำยละอียดทำงวิชำกำรตำง โ พืไอประกอบค ำบรรยำย กำรจัดท ำหนังสือ จัดอกสำรผยพร กำรจัดท ำผน
ป้ำยประชำสัมพันธ์ละผนภำพ฿นกำรจัดสดงนิทรรศกำรตำง โ ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ 
   นำยชำงศิลป์    ระดับปฏิบัติงำน 
   นำยชำงศิลป์    ระดับช ำนำญงำน 
   นำยชำงศิลป์    ระดับอำวุส 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ. ก ำหนดมืไอ 26 พฤศจิกำยน 2558 

4708 



 
 

 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนชำงศิลป์ 
 

ชื่อต าหนง    นำยชำงศิลป์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน  
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนดຌำนชำงศิลป์ ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ 
ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ออกบบงำนศิลป์ บอร์ด ป้ำยประกำศ ป้ำยฆษณำ ฉำก วทีของหนวยงำน ผัง

สถำนทีไ สืไอสิไงพิมพ์ พืไอประกอบกิจกรรมตำงโ ฿หຌมีประสิทธิภำพ สวยงำม ละสืไอควำมเดຌป็นอยำงดี 
1.2 ดูล จัดกใบ บ ำรุงรักษำ ซอมซมวัสดุอุปกรณ์กำรท ำงำน฿หຌป็นระบบพืไอ฿หຌ

อุปกรณ์อยู฿นสภำพพรຌอม฿ชຌงำนอยูสมอ 
1.3 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ

กีไยวขຌองกับงำนชำงศิลป์ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
1.4 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร

ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ  
2. ดຌานการบริการ  

2.1 ฿หຌค ำนะน ำ กำรออกบบ ทคนิค กำรจัดงำนศิลป์ กำรจัดนิทรรศกำรกบุคลำกร
ทัๅงภำย฿นละภำยนอก พืไอสริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นงำนศิลป์ 

2.2 ชวยจัดท ำสืไอสิไงพิมพ์  คูมือ หนังสือ ผนพับละนิทรรศกำร พืไอผยพร
ประชำสัมพันธ์   สริมสรຌำงภำพพจน์ ละสงสริมกำรออกบบงำนศิลป์ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ 

1. เดຌ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ทียบเดຌ ฿นระดับดียวกัน                  
฿นสำขำวิชำหรือทำง วิจิตรศิลป์ กำรออกบบ ศิลปหัตถกรรม ทคนลยีครืไองคลือบดินผำ ศิลปหัตถกรรม
ลหะรูปพรรณละครืไองประดับ ครืไองประดับอัญมณี กำรออกบบครืไองประดับอัญมณี ชำงทองหลวง 
ทคนิคสถำปัตยกรรม อุตสำหกรรมครืไองรือนละตกตงภำย฿น ศิลปกรรม ออกบบผลิตภัณฑ์ มัณฑศิลป์     
จิตกรรม ศิลปหัตถกรรม ศิลปประยุกต์ หรือสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็น
คุณสมบตัิฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพทคนิคหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน                  
฿นสำขำวิชำหรือทำงวิจิตรศิลป์ กำรออกบบ ศิลปหัตถกรรม ทคนลยีครืไองคลือบดินผำ ศิลปหัตถกรรม
ลหะรูปพรรณละครืไองประดับ ครืไองประดับอัญมณี กำรออกบบครืไองประดับอัญมณี  ชำงทองหลวง 
ทคนิคสถำปัตยกรรม อุตสำหกรรมครืไองรือนละตกตงภำย฿น ศิลปกรรม ออกบบผลิตภัณฑ์ มัณฑศิลป์ จิต
กรรม ศิลปหัตถกรรม ศิลปประยุกต์ หรือสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 
 



 
 

 
3. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง หรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไ ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ฿น

สำขำวิชำหรือทำงวิจิตรศิลป์ กำรออกบบ ศิลปหัตถกรรม ทคนลยีครืไองคลือบดินผำ ศิลปหัตถกรรมลหะ
รูปพรรณละครืไองประดับ ครืไองประดับอัญมณี กำรออกบบครืไองประดับอัญมณี  ชำงทองหลวง ทคนิค
สถำปัตยกรรม อุตสำหกรรมครืไองรือนละตกตงภำย฿น ศิลปกรรม ออกบบผลิตภัณฑ์ มัณฑศิลป์ จิตกรรม 
ศิลปหัตถกรรม ศิลปประยุกต์ หรือสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ  ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะหำ฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 1 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนชำงศิลป์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นำยชำงศิลป์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนชำงศิลป์ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย หรือปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำ
ระดับปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนชำงศิลป์ ปฏิบัติงำนทีไตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำยดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำน
ตำง โ ดังนีๅ 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ควบคุมกำรออกบบงำนศิลป์ บอร์ด ป้ำยประกำศ ป้ำยฆษณำ ฉำก วทีของ

หนวยงำน  ผังสถำนทีไ  สืไอสิไงพิมพ์  พืไอประกอบกิจกรรม฿หຌมีประสิทธิภำพ สวยงำม ละสืไอควำมเดຌป็นอยำงดี 
1.2 ควบคุม  ดูล จัดกใบ บ ำรุงรักษำ ซอมซมวัสดุอุปกรณ์กำรท ำงำน฿หຌป็นระบบ  

พืไอ฿หຌอุปกรณ์อยู฿นสภำพพรຌอม฿ชຌงำนอยูสมอ 
1.3 ปั้น ละจ ำลองบบพิมพ์ประภทตำงโ พืไอ฿ชຌ฿นกำรตกตงสถำนทีไ฿หຌสวยงำม  
1.4 ค ำนวณละประมำณรำคำกำร฿ชຌวัสดุอุปกรณ์฿นปฏิบัติงำนชำงศิลป์ ฿หຌหมำะสม

กับงบประมำณละ฿ชຌป็นขຌอมูล฿นกำรจัดซืๅอ 
1.5 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ

กีไยวขຌองกับงำนชำงศิลป์ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
1.6 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร

ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

2. ดຌานการก ากับดูล  

 ก ำกับ ดูล ละ฿หຌค ำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำนกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ พืไอ฿หຌกำร
ด ำนินงำนป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ    

3. ดຌานการบริการ 
3.1 ฿หຌค ำนะน ำ  กำรออกบบ ทคนิค กำรจัดงำนศิลป์ กำรจัดนิทรรศกำรกบุคลำกร

ทัๅงภำย฿นละภำยนอก พืไอสริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นงำนศิลป์ 
3.2 จัดท ำสืไอสิไงพิมพ์  คูมือ หนังสือ ผนพับละนิทรรศกำร พืไอผยพรประชำสัมพันธ์  

สริมสรຌำงภำพพจน์ ละสงสริมกำรออกบบงำนศิลป์ 
 

 



 
 

 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงศิลป์ ระดับปฏิบัติงำน ละ 
1. คยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำนชำงศิลป์หรืองำนอืไนทีไ

กีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ  6 ปี ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น 5 ปี 
ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงศิลป์ ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น 4 ปี ส ำหรับ   
ผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงศิลป์ ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนชำงศิลป์หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไ
ก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะหำ฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 
 



 
 

 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนชำงศิลป์ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นำยชำงศิลป์ 
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนชำงศิลป์ คอนขຌำงสูง มีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีไหลำกหลำย ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จ
หรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำยผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์
ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำม
ช ำนำญงำนดຌำนชำงศิลป์ คอนขຌำงสูง ปฏิบัติงำนตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำก ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำยดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ตรวจสอบละควบคุมกำรออกบบงำนศิลป์ บอร์ด ป้ำยประกำศ ป้ำยฆษณำ 

ฉำก วทีของหนวยงำน  ผังสถำนทีไ  สืไอสิไงพิมพ์  พืไอประกอบกิจกรรม฿หຌมีประสิทธิภำพ สวยงำม  ละสืไอ
ควำมเดຌป็นอยำงด ี

1.2 ตรวจสอบละควบคุม  ดูล กำรจัดกใบ บ ำรุงรักษำ ซอมซมวัสดุอุปกรณ์กำร
ท ำงำน฿หຌป็นระบบ  พืไอ฿หຌอุปกรณ์อยู฿นสภำพพรຌอม฿ชຌงำนอยูสมอ 

1.3 ควบคุมกำรปั้น ละจ ำลองบบพิมพ์ประภทตำงโ พืไอ฿ชຌ฿นกำรตกตงสถำนทีไ฿หຌ
สวยงำม  

1.4 ค ำนวณละประมำณรำคำกำร฿ชຌวัสดุอุปกรณ์฿นปฏิบัติงำนชำงศิลป์ พืไอ฿หຌ
หมำะสมกับงบประมำณละ฿ชຌป็นขຌอมูล฿นกำรจัดซืๅอ 

1.5 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนชำงศิลป์ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการก ากับดูล  

2.1 ก ำกับ ดูล ละ฿หຌค ำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำนกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ   พืไอ฿หຌ
กำรด ำนินงำนป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 

2.2 ก ำหนดนวทำงกำรปฏิบัติงำน ประมินผล ละกຌเขปัญหำขัดขຌอง฿นงำนของ
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงตอนืไองละมีประสิทธิภำพ 

3. ดຌานการบริการ 
3.1 ฿หຌค ำนะน ำ  กำรออกบบ ทคนิค กำรจัดงำนศิลป์ กำรจัดนิทรรศกำรกบุคลำกร

ทัๅงภำย฿นละภำยนอก พืไอสริมสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นงำนศิลป์ 
3.2 ฿หຌค ำนะน ำ ละค ำปรึกษำ฿นกำรจัดท ำสืไอสิไงพิมพ์  คูมือ หนังสือ ผนพับละ

นิทรรศกำร พืไอผยพรประชำสัมพันธ์  สริมสรຌำงภำพพจน์ ละสงสริมกำรออกบบงำนศิลป์ 
 
 
 



 
 

 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงศิลป์ ระดับปฏิบัติงำน ละ 
2. คยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับช ำนำญงำน ละปฏิบัติงำนชำงศิลป์หรืองำนอืไนทีไ

กีไยวขຌองทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ป ีหรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ 
ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนชำงศิลป์ หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะหำ฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนชำงภำพ 
 

ลักษณะงานทั่วไป 

 สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงชำงภำพ ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับ
กำรถำยท ำละผยพรภำพวิจิตร รวมทัๅงภำพสี ภำพขำวด ำ ภำพยนตร์ขำว ละสำรคดี ขียนบทถำยท ำ
ภำพยนตร์ ลຌำงฟຂล์ม ละลຌำงอัด ขยำยภำพ ตัดตอหรือตกตงฟຂล์มตกตงภำพ ล ำดับภำพ บันทึกสียง  
ตัดตอละทียบสียงภำพยนตร์ละภำพสเลด์ พิมพ์ฟຂล์มภำพยนตร์ จัดหมวดหมูละกใบรักษำภำพละฟຂล์ม 
ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
 ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ 

   นำยชำงภำพ    ระดับปฏิบัติงำน 
   นำยชำงภำพ    ระดับช ำนำญงำน 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนชำงภำพ  
 

ชื่อต าหนง    นำยชำงภำพ 
 

ระดับต าหนง    ระดบัปฏิบัติงำน  
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนดຌำนชำงภำพ ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ 
ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  
  ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ถำยภำพ ถำยวีดีทัศน์ บันทึกภำพยนตร์ ฿นรืไองตำงโทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอกำร

ประชำสัมพันธ์ละผยพร 
1.2 ตกตง ตัดตอล ำดับภำพบันทึกสียงรวมถึงกำรปฏิบัติงำนอืไนโทีไกีไยวขຌองกับฟຂล์ม

ภำพยนตร์พืไอ฿หຌผลงำนป็นเปตำมผนงำนทีไก ำหนดเวຌ 
1.3 ปฏิบัติงำน฿นรืไองลຌำง-อัดภำพละตรวจสอบควำมถูกตຌองของภำพถำยทีไถำยมำ

เดຌ พืไอ฿หຌเดຌมำซึไงภำพถำยทีไคมชัดละสำมำรถน ำเป฿ชຌประยชน์฿นกำรปฏิบัติงำนตอเป                                               
1.4 ปฏิบัติงำนตำงโทีไกีไยวกับเมครฟຂล์ม  ชน ฿หຌลขรหัส บันทึกอกสำรลง฿น

เมครฟຂล์ม รวมทัๅงตรวจสอบละจัดกใบ ละจัดสงเมครฟຂล์ม฿หຌบริษัทอกชนทีไรับจຌำงลຌำง  พืไอ฿หຌกำร
ปฏิบัติงำนป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.5 จัดหมวดหมูกใบรักษำละควบคุมกำรบิกจำยฟຂล์มหรืออกสำรผนทีไตำงโ 
พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติด ำนินเปดຌวยควำมสะดวกรวดรใว 

1.6 ถำยภำพตำงโพืไอประกอบกำรวิครำะห์ วิจัยผลงำนทำงวิชำกำร ท ำบบพิมพ์
ตำงโ 

1.7 จัดท ำละวำงผนทีไรูปถำยทำงอำกำศลง฿นวัสดุตำงโ  ละตรวจสอบควำม
ถูกตຌอง พืไอน ำเป฿ชຌป็นอกสำรหรือขຌอมูลสนับสนุนกับหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.8 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ  

2. ดຌานการบริการ  
2.1 ฿หຌบริกำรส ำนำภำพถำย วีดีทัศน์ ภำพยนตร์ ละเมครฟຂล์ม 
2.2 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌองพืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนส ำรใจลุลวงเป

ดຌวยดี ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 
 
 
 



 
 

 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

 มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ 
1. เดຌ รับประกำศนี ยบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ทียบเดຌ ฿นระดับดียวกัน                  

฿นสำขำวิชำหรือทำงชำงภำพ หรือสำขำวิชำอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะ
ส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพทคนิคหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน                  
฿นสำขำวิชำหรือทำงชำงภำพ  หรือสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ  ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌ ป็น
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ 

3. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูงหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ฿นสำขำวิชำ
หรือทำงชำงภำพ หรือสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ. ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับ
ต ำหนงนีๅเดຌ 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดบั 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะหำ฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 1 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 



 
 

 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนชำงภำพ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   นำยชำงภำพ 
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนชำงภำพ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย หรือปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำ
ระดับปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนชำงภำพปฏิบัติงำนทีไตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ถำยภำพนิไง บันทึกวีดีทัศน์ บันทึกภำพยนตร์ ขำว รำยกำรทรทัศน์ สำรคดี 

สปอตทรทัศน์ พืไอกำรผยพรประชำสัมพันธ์ตำมสืไอตำงโ  
1.2 ตกตงภำพนิไง฿นระบบดิจิตอล จัดสงพืไอกำรบันทึกภำพ฿นหຌองสตูดิอ ตัดตอ

ล ำดับภำพละสียง ท ำทคนิคพิศษ วีดีทัศน์ ภำพยนตร์ ขำว รำยกำรทรทัศน์ สำรคดี สปอตทรทัศน์ พืไอ฿หຌ
งำนสมบูรณ์ตำมบทละผนงำนทีไก ำหนดเวຌ 

1.3 ตรวจสอบควำมถูกตຌอง฿นกำรบันทึกภำพระหวำงกำรถำยท ำละ฿หຌค ำนะน ำ 
ปรึกษำกผูຌปฏิบัติงำนตำมบท ผนงำนทีไก ำหนด฿หຌ 

1.4 จัดท ำส ำนำวีดีทัศน์ ภำพยนตร์ ขำว รำยกำรทรทัศน์ สำรคดี สปอตทรทัศน์ 
พืไอ฿หຌพอพียงกับกำรผยพรประชำสัมพันธ์ตำมสืไอตำงโ ตำมผนงำนทีไก ำหนดเวຌ 

1.5 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนชำงภำพ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.6 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

2. ดຌานการก ากับดูล  

2.1 ควบคุม ก ำกับดูลกำร฿ชຌอุปกรณ์฿นกำรบันทึกภำพตำงโ พืไอ฿หຌสำมำรถ
฿หຌบริกำรเดຌตรงตำมก ำหนดละตอบสนองควำมตຌองกำรของทุกสวนงำน 

2.2 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำพืไอ฿หຌกิดควำมรูຌละควำม
ขຌำ฿จ฿นกำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 



 
 

 
3. ดຌานการบริการ 

3.1 ประสำนงำนติดตอกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌองทัๅงภำย฿นละภำยนอก  พืไอ฿หຌกำร
ปฏิบัติงำนส ำรใจลุลวงเปดຌวยดี 

3.2 ถำยภำพ บันทึกวีดิทัศน์ บันทึกภำพยนตร์ ขำว รำยกำรทรทัศน์ สำรคดี สปอต
ทรทัศน์ ฿หຌกับหนวยงำนตำงโ ภำคอกชน ประชำชนทัไวเป 

3.3 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำกีไยวกับกำรบันทึกภำพกหนวยงำนตำงโละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไ
กีไยวขຌองตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงภำพ ระดับปฏิบัติงำน ละ 
2. คยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำนชำงภำพหรืองำนอืไนทีไ

กีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ  6 ปี ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น 5 ปี 
ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงภำพ ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น 4 ปี ส ำหรับผูຌมี
คุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนำยชำงภำพ ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. 
หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ   ดยจะตຌองปฏิบัติงำนชำงภำพหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไ
ก ำหนดดຌวย 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะหำ฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

 
 



 
 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  
3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป    
 

สายงาน              ปฏิบัติงำนพัฒนำชุมชน 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 
 

  สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงกำรพัฒนำชุมชน ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ
กีไยวกับดຌำนศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำละสันทนำกำร กำรอนำมัยละสุขำภิบำล กำรปกครอง
ทຌองถิไน ละควำมจริญดຌำนอืไน โ ดยป็นผูຌประสำนงำนระหวำงสวนรำชกำรละองค์กำรอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง
พืไอชวยหลือประชำชน฿นทຌองถิไนทุกดຌำน ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
 

  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   จຌำพนักงำนพัฒนำชุมชน   ระดับปฏิบัติงำน 
   จຌำพนักงำนพัฒนำชุมชน   ระดับช ำนำญงำน 
   จຌำพนักงำนพัฒนำชุมชน   ระดับอำวุส 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนพัฒนำชุมชน 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนพัฒนำชุมชน  
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 
 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนดຌำนพัฒนำชุมชน ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌ กำรก ำกับ นะน ำ 
ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ  
1.1 ส ำรวจขຌอมูลบืๅองตຌนพืไอจัดท ำผนปฏิบัติงำนพัฒนำชุมชน  ตลอดจนสงสริม

พัฒนำประสำนงำน  ติดตำมละสนับสนุนกำรจัดกใบขຌอมูล฿นกำรพัฒนำชุมชน  พืไอกำรวำงผนพัฒนำชุมชน
ละสนับสนุนกำรด ำนินงำนของทຌองถิไนเดຌตรงตำมควำมตຌองกำรละสถำนกำรณ์ของชุมชน 

1.2 สงสริมละกระตุຌน฿หຌชุมชนมีควำมขຌำ฿จ ละมีควำมคิดริริไม พืไอขຌำมำมีสวน
รวม฿นกำรพัฒนำชุมชนละทຌองถิไนของตนดยมุงพึไงพำตนองป็นหลักละยึดคน฿นชุมชนป็นศูนย์กลำง     
฿นกำรพัฒนำ  

1.3 สงสริม สนับสนุน฿หຌมีกำรรวมกลุมของประชำชน พืไอสรຌำงพลังชุมชน฿หຌป็น 
ฐำนกำรพัฒนำชุมชนอยำงถูกตຌองขຌมขใง ตลอดจนสวงหำละพัฒนำผูຌน ำชุมชน ผูຌน ำกลุม /องค์กร ละ 
ครือขำยองค์กรประชำชน ฿นกำรป็นทีไปรึกษำกลุม/องค์กร ละครือขำยองค์กรประชำชน 

1.4 สงสริม สนับสนุนกระบวนกำรรียนรูຌละกำรมีสวนรวมของประชำชน 
กระบวนกำรกลุม รวมทัๅงกระบวนกำรชุมชน฿นรูปบบตำงโ ฿หຌประชำชน฿นชุมชนสำมำรถคิดคຌน วิครำะห์ 
ตัดสิน฿จ วำงผนละด ำนินกำรกຌเขปัญหำตำมควำมตຌองกำรของตนองละชุมชน พืไอ฿หຌ สำมำรถบริหำร
จัดกำรชุมชนละทຌองถิไนของตนองสูกำรป็นชุมชนขຌมขใง  

1.5 สงสริม สนับสนุน พัฒนำ ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำดຌำนวิชำกำรละปฏิบัติงำน    
ดຌำนศรษฐกิจชุมชนระดับฐำนรำก ตลอดจนสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรกองทุนตำงโ กกลุมองค์กร ครือขำย
องค์กรประชำชน ละชุมชน฿นระดับอ ำภอ ต ำบล หมูบຌำน พืไอ฿หຌชุมชนสำมำรถพึไงตนองเดຌ ฿นทำงศรษฐกิจ
ละศรษฐกิจฐำนรำก    มีควำมขຌมขใง สมดุล ละมัไนคง  

1.6 ฿หຌควำมรูຌบืๅองตຌนกประชำชน฿นดຌำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองกับกำรพัฒนำชุมชน 
ตลอดจนด ำนินกำรละอืๅออ ำนวย฿หຌกิดวทีประชำคม หรือวทีชุมชน฿นรูปบบต ำงโ พืไอ฿หຌ ประชำชนเดຌ
สดงควำมคิดหในละมีสวนรวม฿นกำรลกปลีไยนรียนรูຌ 

1.7 ป็นผูຌน ำละป็นทีไปรึกษำกลุม฿นกำรพัฒนำทຌองถิไน  ดูลสงสริมประชำชน฿หຌมี
ควำมสน฿จ  ขຌำ฿จละขຌำมำมีสวนรวม฿นกำรพัฒนำชุมชนของตนอง 
 
 
 
 



 
1.8 รวมจัดท ำครงกำรตำงโ รวมกับประชำชน฿นพืๅนทีไ ชน  ครงกำรกองทุนหมูบຌำน 

ครงกำรชุมชนพอพียง ครงกำร  S M L ป็นตຌน พืไอพัฒนำคุณภำพชีวิต฿หຌกประชำชน฿นพืๅนทีไละ
สริมสรຌำง฿หຌป็นชุมชนทีไขຌมขใง 

1.9 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ           
ทีไกีไยวขຌองกับงำนพัฒนำชุมชน ละงำนบรรทำทุกข์กผูຌสูงอำยุ ผูຌพิกำร ผูຌปຆวยอดส์ ละดใกละยำวชนทีไ
ดຌอยอกำส พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.10 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

2. ดຌานการบริการ 
2.1 ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนพัฒนำชุมชน ละจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

ดังกลำว พืไอน ำเป฿ชຌประยชน์฿นกำรหำขຌอบกพรองละหำนวทำงปรับปรุงกຌเข฿นกำรปฏิบัติงำนครำวตอเป  
2.2 ตอบปัญหำละชีๅจงกำรปฏิบัติงำนบืๅองตຌนกีไ ยวกับกำรพัฒนำชุมชนก

หนวยงำนทีไกีไยวขຌองพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละควำมขຌำ฿จทีไดีตอกันทุกฝຆำย 
2.3 ติดตอประสำนงำนหนวยงำนองค์กรอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง  พืไอบริกำรชวยหลือ  

บ ำบัด  กຌเขปัญหำกชุมชน  ประชำชน฿นทุกดຌำน 
2.4 ผยพรประชำสัมพันธ์ผลงำนกำรด ำนินงำน  วิธีกำร  งำนพัฒนำชุมชน        

พืไอสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จละกระตุຌนปลูกฝัง฿หຌประชำชนมีควำมสน฿จ฿หຌควำมรวมมือ  มีสวนรวม฿นกำร
พัฒนำชุมชน  ละมีทัศนคติทีไดีตอองค์กร  ตอชุมชน 

2.5 ฿หຌค ำนะน ำตอบปัญหำละชีๅจงกีไยวกับงำน฿นควำมรับผิดชอบ฿หຌกหนวยงำน
รำชกำร อกชน  หรือประชำชนทัไวเป  พืไอ฿หຌผูຌสน฿จเดຌรับทรำบขຌอมูลละ฿หຌควำมรูຌตำง โ ทีไป็นประยชน์ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ทียบเดຌ ฿นระดับดียวกัน                  
ทุกสำขำวิชำทีไ ก.จ.ุ ก.ท. ละ ก.อบต. รับรอง 

2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพทคนิคหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน                  
ทุกสำขำวิชำทีไ ก.จ.ุ ก.ท. ละ ก.อบต. รับรอง 

3. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสู ง หรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ทียบเดຌ เมตไ ำกวำนีๅ                  
ทุกสำขำวิชำทีไ ก.จ.ุ ก.ท. ละ ก.อบต. รับรอง 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 
 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 
 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ  ละกำรถำยทอดควำมรูຌ ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนพัฒนำชุมชน 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนพัฒนำชุมชน  
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ           
ดยตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ  ควำมสำมำ รถ 
ประสบกำรณ์ละควำมช ำนำญงำนดຌำนพัฒนำชุมชน ปฏิบัติงำนทีตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไ   คอนขຌำงยำก 
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีเดຌรับมอบหมำย หรือ 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีมีประสบกำรณ์ซึงเมจ ำป็น ตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ
ปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนพัฒนำชุมชน ปฏิบัติงำนทีตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีเดຌรับมอบหมำย 

ดยมีลักษณะงำนทีปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 สงสริมละกระตุຌน฿หຌชุมชนมีควำมขຌำ฿จ ละมีควำมคิดริริม พืไอขຌำมำมีสวน

รวม฿นกำรพัฒนำชุมชนละทຌองถิไนของตนดยมุงพึงพำตนองป็นหลักละยึดคน฿นชุมชนป็นศูนย์กลำง฿นกำร
พัฒนำ 

1.2 สงสริม สนับสนุน฿หຌมีกำรรวมกลุมของประชำชน พืไอสรຌำงพลังชุมชน฿หຌป็น 
ฐำนกำรพัฒนำชุมชนอยำงถูกตຌองขຌมขใง ตลอดจนสวงหำละพัฒนำผูຌน ำชุมชน ผูຌน ำกลุม /องค์กร ละ
ครือขำยองค์กรประชำชน ฿นกำรป็นทีปรึกษำกลุม/องค์กร ละครือขำยองค์กรประชำชน 

1.3 สงสริม สนับสนุนกระบวนกำรรียนรูຌละกำรมีสวนรวมของประชำชน
กระบวนกำรกลุม รวมทัๅงกระบวนกำรชุมชน฿นรูปบบตำงโ ฿หຌประชำชน฿นชุมชนสำมำรถคิดคຌนวิครำะห์ 
ตัดสิน฿จ วำงผนละด ำนินกำรกຌเขปัญหำตำมควำมตຌองกำรของตนองละชุมชน พืไอ฿หຌสำมำรถบริหำร
จัดกำรชุมชนละทຌองถิไนของตนองสูกำรป็นชุมชนขຌมขใง 

1.4 สงสริม สนับสนุน พัฒนำ ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำดຌำนวิชำกำรละปฏิบัติงำน   
ดຌำนศรษฐกิจชุมชนระดับฐำนรำก ตลอดจนสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรกองทุนตำงโ กกลุมองค์กรครือขำย
องค์กรประชำชน ละชุมชน฿นระดับอ ำภอ ต ำบล หมูบຌำน พืไอ฿หຌชุมชนสำมำรถพึงตนองเดຌ    ฿นทำง
ศรษฐกิจละศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมขຌมขใง สมดุล ละมันคง 

1.5 ส ำรวจขຌอมูลบืๅองตຌนของชุมชน พืไอจัดท ำผนปฏิบัติงำนพัฒนำชุมชน ตลอดจน
สงสริม พัฒนำ ประสำนงำน ติดตำมละสนับสนุนกำรจัดกใบขຌอมูล฿นกำรพัฒนำชุมชนพืไอกำรวำงผนพัฒนำ
ชุมชน ละสนับสนุนกำรด ำนินงำนของทຌองถิไนเดຌตรงตำมควำมตຌองกำรละสถำนกำรณ์ของชุมชน 

1.6 ฿หຌควำมรูຌกประชำชน฿นดຌำนตำงโ ทีกีไยวขຌองกับกำรพัฒนำชุมชนตลอดจน
ด ำนินกำรละอืๅออ ำนวย฿หຌกิดวทีประชำคม หรือวทีชุมชน฿นรูปบบตำงโ พืไอ฿หຌประชำชนเดຌสดงควำม
คิดหในละมีสวนรวม฿นกำรลกปลีไยนรียนรูຌ 
 



 
1.7 ฿หຌค ำนะน ำ ถำยทอด พัฒนำทักษะ฿นรืองกระบวนกำรรียนรูຌละกำรมีสวนรวม

กประชำชนตำมหลักกำรละวิธีกำรพัฒนำชุมชน พืไอ฿หຌชุมชนมีกำรพัฒนำอยำงยัไงยืน  ป็นผูຌน ำละป็นทีไ
ปรึกษำกลุม฿นกำรพัฒนำทຌองถิไน  ดูลสงสริมประชำชน฿หຌมีควำมสน฿จ  ขຌำ฿จละขຌำมำมีสวนรวม฿นกำร
พัฒนำชุมชนของตนอง 

1.8 จัดฝຄกอบรมประชำชน ประชำสัมพันธ์ละ฿หຌควำมรูຌถึงทษของยำสพติดประภท
ตำงโ พรຌอมทัๅงจัดตัๅงอำสำสมัครชุมชน฿นกำรฝ้ำระวังกำรคุกคำมของยำสพติดดยรวมกับหนวยงำนอืไนโชน 
ต ำรวจ จຌำหนຌำทีไสำธำรณสุข ป็นตຌน พืไอกຌเขปัญหำยำสพติด฿หຌหมดเปจำกพืๅนทีไ  

1.9 รวมจัดท ำครงกำรตำงโ รวมกับประชำชน฿นพืๅนทีไ ชน  ครงกำรกองทุนหมูบຌำน 
ครงกำรชุมชนพอพียง ครงกำร  S M L ป็นตຌน พืไอพัฒนำคุณภำพชีวิต฿หຌกประชำชน฿นพืๅนทีไละ
สริมสรຌำง฿หຌป็นชุมชนทีไขຌมขใง 

1.10 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ         
ทีไกีไยวขຌองกับงำนพัฒนำชุมชน ละงำนบรรทำทุกข์กผูຌสูงอำยุ ผูຌพิกำร ผูຌปຆวยอดส์ ละดใกละยำวชนทีไ
ดຌอยอกำส พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการก ากับดูล 

      ควบคุมดูลกำรปฏิบัติงำนของจຌำพนักงำนพัฒนำชุมชนระดับรองโ ลงเป ตลอดจน
สอนงำน ถำยทอดควำมรูຌละประสบกำรณ์฿หຌ พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติหนຌำทีเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

3. ดຌานการบริการ 
3.1 ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนพัฒนำชุมชน ละจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

ดังกลำวพืไอน ำเป฿ชຌประยชน์฿นกำร หำขຌอบกพรองละหำนวทำงปรับปรุงกຌเข฿นกำรปฏิบัติงำนครำวตอเป 
3.2 ตอบปัญหำละชีๅจงกำรปฏิบัติงำนกีไยวกับกำรพัฒนำชุมชนกหนวยงำนที

กีไยวขຌองพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละควำมขຌำ฿จทีดีตอกันทุกฝຆำย 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนพัฒนำชุมชน  ระดับปฏิบัติงำน ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำนดຌำน

พัฒนำชุมชน หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ  ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี 
ก ำหนดวลำ  ๆ ปี ฿หຌลดป็น 5 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนพัฒนำชุมชน   
ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น 4 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนพัฒนำ
ชุมชน ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ    
ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนพัฒนำชุมชน หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 
 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 
 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ  ละกำรถำยทอดควำมรูຌ ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนพัฒนำชุมชน 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนพัฒนำชุมชน  
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน  ซึไ งเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ           
ดยตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมงำน  ปฏิบัติงำนดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนกำรพัฒนำชุมชน มีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีไหลำกหลำย ปฏิบัติงำนทีไ
ตຌองตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำ฿นงำนทีคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 สงสริมละกระตุຌน฿หຌชุมชนมีควำมขຌำ฿จ ละมีควำมคิดริริม พืไอขຌำมำมีสวน

รวม฿นกำรพัฒนำชุมชนละทຌองถิไนของตนดยมุงพึงพำตนองป็นหลักละยึดคน฿นชุมชนป็นศูนย์กลำง฿นกำร
พัฒนำ 

1.2 สงสริม สนับสนุน฿หຌมีกำรรวมกลุมของประชำชน พืไอสรຌำงพลังชุมชน฿หຌป็นฐำน
กำรพัฒนำชุมชนอยำงถูกตຌองขຌมขใง ตลอดจนสวงหำละพัฒนำผูຌน ำชุมชน ผูຌน ำกลุม/องค์กร ละครือขำย
องค์กรประชำชน ฿นกำรป็นทีปรึกษำกลุม/องค์กร ละครือขำยองค์กรประชำชน 

1.3 สงสริม  สนับสนุนกระบวนกำรรียนรูຌละกำรมีสวนรวมของประชำชน
กระบวนกำรกลุม รวมทัๅงกระบวนกำรชุมชน฿นรูปบบตำงโ ฿หຌประชำชน฿นชุมชนสำมำรถคิดคຌนวิครำะห์ 
ตัดสิน฿จ วำงผนละด ำนินกำรกຌเขปัญหำตำมควำมตຌองกำรของตนองละชุมชน  พืไอ฿หຌสำมำรถบริหำร
จัดกำรชุมชนละทຌองถิไนของตนองสูกำรป็นชุมชนขຌมขใง 

1.4 สงสริม สนับสนุน พัฒนำ ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำดຌำนวิชำกำรละปฏิบัติงำนดຌำน
ศรษฐกิจชุมชนระดับฐำนรำก ตลอดจนสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรกองทุนตำงโ กกลุมองค์กรครือขำย
องค์กรประชำชน ละชุมชน฿นระดับอ ำภอ ต ำบล หมูบຌำน พืไอ฿หຌชุมชนสำมำรถพึงตนองเดຌ ฿นทำงศรษฐกิจ
ละศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมขຌมขใง สมดุล ละมันคง  

1.5 ส ำรวจขຌอมูลบืๅองตຌนของชุมชน พืไอจัดท ำผนปฏิบัติงำนพัฒนำชุมชน ตลอดจน
สงสริม พัฒนำ ประสำนงำน ติดตำมละสนับสนุนกำรจัดกใบขຌอมูล฿นกำรพัฒนำชุมชนพืไอกำรวำงผนพัฒนำ
ชุมชน ละสนับสนุนกำรด ำนินงำนของทຌองถิไนเดຌตรงตำมควำมตຌองกำรละสถำนกำรณ์ของชุมชน 

1.6 ฿หຌควำมรูຌกประชำชน฿นดຌำนตำงโ ทีกีไยวขຌองกับกำรพัฒนำชุมชนตลอดจน
ด ำนินกำรละอืๅออ ำนวย฿หຌกิดวทีประชำคม หรือวทีชุมชน฿นรูปบบตำงโ พืไอ฿หຌประชำชนเดຌสดงควำม
คิดหในละมีสวนรวม฿นกำรลกปลีไยนรียนรูຌ 

1.7 ฿หຌค ำนะน ำ ถำยทอด พัฒนำทักษะ฿นรืองกระบวนกำรรียนรูຌละกำรมีสวนรวม
กประชำชนตำมหลักกำรละวิธีกำรพัฒนำชุมชน พืไอ฿หຌชุมชนมีกำรพัฒนำอยำงยัไงยืน 
 
 
 



 
1.8 ป็นผูຌน ำละป็นทีไปรึกษำกลุม฿นกำรพัฒนำทຌองถิไน  ดูลสงสริมประชำชน฿หຌมี

ควำมสน฿จ  ขຌำ฿จละขຌำมำมีสวนรวม฿นกำรพัฒนำชุมชนของตนอง 
1.9 ก ำกับดูล กำรฝຄกอบรมประชำชน ประชำสัมพันธ์ละ฿หຌควำมรูຌถึงทษของยำ

สพติดประภทตำงโ พรຌอมทัๅงจัดตัๅงอำสำสมัครชุมชน฿นกำรฝ้ำระวังกำรคุกคำมของยำสพติดดยรวมกับ
หนวยงำนอืไนโชน ต ำรวจ จຌำหนຌำทีไสำธำรณสุข ป็นตຌน พืไอกຌเขปัญหำยำสพติด฿หຌหมดเปจำกพืๅน 

1.10 ก ำกับดูลครงกำรตำงโ ทีไรวมกับประชำชน฿นพืๅนทีไ ชน  ครงกำรกองทุน
หมูบຌำน ครงกำรชุมชนพอพียง ครงกำร S M L ป็นตຌน พืไอพัฒนำคุณภำพชีวิต฿หຌกประชำชน฿นพืๅนทีไละ
สริมสรຌำง฿หຌป็นชุมชนทีไขຌมขใง 

1.11 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ
กีไยวขຌองกับงำนพัฒนำชุมชน ละงำนบรรทำทุกข์กผูຌสูงอำยุ ผูຌพิกำร ผูຌปຆวยอดส์ ละดใกละยำวชนทีไดຌอย
อกำส พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

2. ดຌานการก ากับดูล 

      ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของจຌำพนักงำนพัฒนำชุมชนระดับรองโ ลงเป ตลอดจนสอน
งำน ถำยทอดควำมรูຌละประสบกำรณ์฿หຌ พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติหนຌำทีเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

3. ดຌานการบริการ 
3.1 ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนพัฒนำชุมชน  ละจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

ดังกลำว พืไอน ำเป฿ชຌประยชน์฿นกำร หำขຌอบกพรองละหำนวทำงปรับปรุงกຌเข฿นกำรปฏิบัติงำนครำว
ตอเป 

3.2 ตอบปัญหำละชีๅ จงกำรปฏิบัติงำนกีไยวกับกำรพัฒนำชุมชนกหนวยงำนทีไ
กีไยวขຌองพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละควำมขຌำ฿จทีดีตอกันทุกฝຆำย 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง จຌำพนักงำนพัฒนำชุมชน ระดับปฏิบัติงำน ละ  
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับช ำนำญงำน ละปฏิบัติงำน

ดຌำนพัฒนำชุมชน  หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี หรือ
ด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนพัฒนำชุมชน 
หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 
 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ  ละกำรถำยทอดควำมรูຌ ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 2 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป    
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนหຌองสมุด 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 
 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงดຌำนหຌองสมุดหรือ฿หຌบริกำรกผูຌ฿ชຌหຌองสมุด   
ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรควบคุมดูลกิจกำรของหຌองสมุด จัดหำดูลกใบรักษำหนังสือ รับผิดชอบ
อำคำร วัสดุ ครุภัณฑ์ของหຌองสมุดท ำทะบียน จัดหมวดหมูละท ำบัตรรำยกำรหนังสือนะน ำละ฿หຌบริกำรก
ประชำชน฿นกำร฿ชຌหຌองสมุด จัดกิจกรรม พืไอสงสริมผยพร ละชักจูง฿หຌประชำชน฿ชຌหຌองสมุด  รวบรวมสถิติ
ละจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของหຌองสมุด ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
 

  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   จຌำพนักงำนหຌองสมุด   ระดับปฏิบัติงำน 
   จຌำพนักงำนหຌองสมุด   ระดับช ำนำญงำน 
   จຌำพนักงำนหຌองสมุด   ระดับอำวุส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.จ. ก ำหนดมืไอ 26 พฤศจิกำยน 2558 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนหຌองสมุด 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนหຌองสมุด  
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 
 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌนซึไงเมจ ำป็น ตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนหຌองสมุด ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอนละวิธีกำรทีไชัดจน ภำย฿ตຌ กำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ 
ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย   

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ลงทะบียนทรัพยำกรสำรสนทศ พืไอตรียมกำรจัดระบบหนังสือ 
1.2 ชวยบรรณำรักษ์฿นกำรจัดละจ ำนกทรัพยำกรสำรสนทศ ชน ฿หຌลขหมูละ

ขยำยลขหมูหนังสือ จัดท ำค ำคຌน ดัชนี กฤตภำค บรรณำนุกรม ป็นตຌน พืไอกำรบริกำรละกำรสืบคຌน 
1.3 พิจำรณำจัดหำละคัดลือกหนังสือขຌำหຌองสมุด พืไอ฿หຌมีหนังสือละสิไงพิมพ์ทีไมี

คุณภำพบริกำรกประชำชน 
1.4 ดูล กใบรักษำ ซอมซมหนังสือ พืไอ฿หຌอยู฿นสภำพพรຌอม฿ชຌบริกำร  
1.5 ดูล อำคำร สถำนทีไ วัสดุครุภัณฑ์ของหຌองสมุด พืไอ฿หຌหຌองสมุดมีบรรยำกำศทีได ี
1.6 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ ทีไ

กีไยวขຌองกับงำนหຌองสมุด พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
1.7 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร 

ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 
2. ดຌานการบริการ 

2.1 ฿หຌบริกำรนะน ำหลงขຌอมูลละวิธีกำร฿ชຌหຌองสมุดบริกำรขຌอมูลทำงคอมพิวตอร์
กบุคคลหรือหนวยงำนทีไขຌำ฿ชຌ บริกำร พืไออ ำนวยควำมสะดวก  

2.2 รวมจัดกิจกรรมละผยพรขຌอมูลขำวสำร พืไอสงสริม฿หຌประชำชนขຌำ฿ชຌบริกำร 
หຌองสมุด 

2.3 สงสริมกำรมีสวนรวมจำกอกชน ประชำชนละองค์กรตำง โ พืไอสนับสนุน
กิจกรรมหຌองสมุด 
 
 
 
 
 
 
 



 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ   

1. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำกำรศึกษำ หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไ
ทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน ฿นสำขำวิชำหรือทำงบรรณำรักษ์  หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ     
ก.อบต.ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำกำรศึกษำชัๅนสูง หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูง หรือคุณวุฒิ
อยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ฿นสำขำวิชำหรือทำงบรรณำรักษ์ หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ     
ก.อบต.ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองบรรณำรักษ์     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ  ละกำรถำยทอดควำมรูຌ ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 1 

 
 
 
 



 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนหຌองสมุด 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนหຌองสมุด  
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 
 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง 
ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนหຌองสมุด ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไ
เดຌรับมอบหมำย หรือ  

       ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ
ปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนหຌองสมุด ปฏิบัติงำนทีไตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ  
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ตรวจสอบกำรลงทะบียนทรัพยำกรสำรสนทศ พืไอตรียมกำรจัดระบบหนังสือ 
1.2 ชวยบรรณำรักษ์฿นดຌำนตำงโ ชน กำรจัดหำ คัดลือก วิครำะห์ จ ำนกหมวดหมู

ละท ำรำยกำรทรัพยำกรสำรสนทศ ป็นตຌน ฿หຌป็นระบบ พืไอ฿หຌเดຌทรัพยำกรสำรสนทศครบถຌวน สมบูรณ์
ตรงตำมควำมตຌองกำรของผูຌ฿ชຌบริกำร 

1.3 พิจำรณำจัดหำละคัดลือกหนังสือขຌำหຌองสมุด พืไอ฿หຌมีหนังสือละสิไงพิมพ์ทีไมี
คุณภำพบริกำรกประชำชน 

1.4 ควบคุมดูล กใบรักษำ ซอมซมหนังสือ พืไอ฿หຌอยู฿นสภำพพรຌอม฿ชຌบริกำร 
1.5 ควบคุมดูล อำคำร สถำนทีไ วัสดุครุภัณฑ์ของหຌองสมุด พืไอ฿หຌหຌองสมุดมี

บรรยำกำศทีได ี 
1.6 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ      

ทีไกีไยวขຌองกับงำนหຌองสมุด พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
1.7 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร

ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 
2. ดຌานการก ากับดูล 

 ก ำกับ ดูล ละ฿หຌค ำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำนกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ พืไอ฿หຌกำร 
ด ำนินงำนของหຌองสมุดป็นเปตำมผนละป้ำหมำยทีไก ำหนด  

 

 

 

 



 

3. ดຌานการบริการ  
3.1 ฿หຌบริกำรนะน ำหล งขຌอมูลละวิธีกำร฿ชຌหຌองสมุด บริกำรขຌอมูลทำง

คอมพิวตอร์   บุคคลหรือหนวยงำนทีไขຌำ฿ชຌ บริกำร พืไออ ำนวยควำมสะดวก 
3.2 รวมจัดกิจกรรมละผยพรขຌอมูลขำวสำร พืไอสงสริม฿หຌประชำชนขຌำ฿ชຌบริกำร 

หຌองสมุด 
3.3 สงสริมกำรมีสวนรวมจำกอกชน ประชำชนละองค์กรตำง โ พืไอสนับสนุน

กิจกรรมหຌองสมุด 
 
คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 

1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนหຌองสมุด  ระดับปฏิบัติงำน ละ 
2. ด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำนดຌำนหຌองสมุดหรืองำนอืไนทีไ

กีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดมำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี ก ำหนดวลำ ๆ ปี ฿หຌลดป็น 4 ปี 
ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนหຌองสมุด ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 2 หรือด ำรงต ำหนง
อยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนกำรกษตร หรืองำนอืไนทีไ
กีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดบั 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองบรรณำรักษ์     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ  ละกำรถำยทอดควำมรูຌ ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

 
 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 2 

 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป    
 

สายงาน              ปฏิบัติงำนศูนย์ยำวชน 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ของศูนย์ยำวชน ทีไปฏิบัติงำนศูนย์ยำวชน ซึไงมีลักษณะงำน
ทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรสงสริมยำวชน฿หຌ฿ชຌวลำวำงป็นประยชน์ กำรจัดกิจกรรมพืไอจูง฿จประชำชนละ
ยำวชน฿นดຌำนตำง โ เดຌก กิจกรรมดຌำนพลศึกษำ ศิลป นำฏศิลป์ หຌองสมุด ละคหกรรมศำสตร์ กำรจัดสนำม
ดใกลน กำรจัดกิจกรรมพิศษ กำรจัดทัศนศึกษำ คำยพักรม ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   จຌำพนักงำนศูนย์ยำวชน   ระดับปฏิบัติงำน 
   จຌำพนักงำนศูนย์ยำวชน   ระดับช ำนำญงำน 
   จຌำพนักงำนศูนย์ยำวชน   ระดับอำวุส 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนศูนย์ยำวชน 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนศูนย์ยำวชน  
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนศูนย์ยำวชน ตำมนวทำง บบอยำง ละวิธีกำรทีไ ชัดจน ภำย฿ตຌกำรก ำกับ ภำย฿ตຌกำรก ำกับ
นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนทีไตำมทีเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 จัดกิจกรรมดຌำนตำงโ กยำวชนทีไป็นสมำชิกศูนย์ยำวชน  ชน กิจกรรมดຌำน

พลศึกษำ ศิลปะ นำฏศิลป์ หຌองสมุด คหกรรมศำสตร์ กำรจัดกิจกรรมพิศษ กำรจัดทัศนศึกษำ คำยพักรมละ
กำรจัดสนำมดใกลน ป็นตຌน พืไอ฿หຌรูຌจักกำร฿ชຌวลำวำง฿หຌป็นประยชน์  

1.2 สงสริมกิจกรรมตำงโ ของยำวชนละประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌมีพัฒนำกำรดຌำน
รำงกำยละจิต฿จทีไดี 

1.3 ดูล จัดกใบ บ ำรุงรักษำ ซอมซม วัสดุอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นกำรประกอบกิจกรรมตำงโ 
พืไอสนับสนุน฿หຌกำรด ำนินกิจกรรมป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.4 รวบรวมติดตำม จัดกใบขຌอมูล ละจัดท ำฐำนขຌอมูลตำงโ ของศูนย์ยำวชน ชน
สถิติผูຌขຌำรับบริกำร฿นกิจกรรมประภทตำงโ รำยงำนอุปกรณ์ช ำรุดหรือสูญหำย ป็นตຌน พืไอ฿ชຌป็นนวทำง฿น
กำรปรับปรุงรูปบบกิจกรรม ละกำรด ำนินงำน฿หຌมีประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน 

1.5 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ           
ทีไกีไยวขຌองกับงำนศูนย์ยำวชน พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.6 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

2. ดຌานการบริการ 
2.1. ฿หຌบริกำรสถำนทีไกับหนวยงำนอืไนโ ทัๅง฿นละนอกศูนย์ยำวชน พืไอ฿หຌสำมำรถ฿ชຌ

งำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด      
2.2. อ ำนวยควำมสะดวก ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ บรรยำยละสำธิตกิจกรรมตำงโ         

฿นศูนย์ยำวชน ฿หຌกับหนวยงำนรำชกำร อกชน ละประชำชนทัไวเป พืไอผยพรกิจกรรมตำงโ ของศูนย์
ยำวชน฿หຌป็นทีไรูຌจักละป็นขຌอมูล฿นกำรตัดสิน฿จขຌำรับบริกำรตำงโ ของศูนย์ยำวชน 

2.3. ติดตอประสำนงำนกับบุคลำกำรภำย฿นหน วยงำนหรือองค์กร พืไอ฿หຌกำร
ปฏิบัติงำนป็นเปดຌวยควำมรวดรใวละมีประสิทธิภำพ 
 

 

 



 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ทียบเดຌ ฿นระดับดียวกัน                  
฿นสำขำวิชำหรือทำงคหกรรมศำสตร์  หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นำฏศิลป์ อำหำร ภชนำกำร หรือ
฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพทคนิคหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน                  
฿นสำขำวิชำหรือทำงคหกรรมศำสตร์  หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นำฏศิลป์ อำหำร ภชนำกำร หรือ
฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  หรือ
อนุปริญญำหลักสูตร โ ปี ตอจำกประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือทียบทำ ฿นสำขำวิชำหรือ    
ทำงคหกรรมศำสตร์  หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นำฏศิลป์ อำหำร ภชนำกำร หรือ฿นสำขำวิชำหรือ
ทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

3. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสูงหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ฿นสำขำวิชำ
หรือทำงคหกรรมศำสตร์  หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นำฏศิลป์ อำหำร ภชนำกำร  หรือ฿นสำขำวิชำ
หรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ  หรืออนุปริญญำ
หลักสูตร ใ ปี ตอจำกประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือทียบทำ ฿นสำขำวิชำหรือทำงคหกรรม
ศำสตร์  หัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ นำฏศิลป์ อำหำร ภชนำกำร หรือ฿นสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ        
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 1 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ  ละกำรถำยทอดควำมรูຌ ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  

3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 1 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 1 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 1 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนศูนย์ยำวชน 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนศูนย์ยำวชน  
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำนหรือทียบทำ ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ
ปริญญำ ดยตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ  ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนศูนย์ยำวชน ปฏิบัติหนຌำทีไทีไตຌองตัดสิน฿จ หรือกຌเขปัญหำคอนขຌำง
ยำก ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนตำมทีเดຌรับมอบหมำย  

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ
ปริญญำ ดย฿ชຌควำมรูຌ  ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนศูนย์ยำวชน ปฏิบัติหนຌำทีไทีไ
ตຌองตัดสิน฿จ หรือกຌเขปัญหำคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนตำมทีเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ควบคุมจัดกิจกรรมดຌำนตำงโ กยำวชนทีไป็นสมำชิกศูนย์ยำวชน พืไอ฿หຌ฿ชຌวลำ

วำง฿หຌป็นประยชน์ ชน กิจกรรมดຌำนพลศึกษำ ศิลปะ นำฏศิลป์ หຌองสมุด คหกรรมศำสตร์ กำรจัดกิจกรรม
พิศษ กำรจัดทัศนศึกษำ คำยพักรม ละกำรจัดสนำมดใกลน ป็นตຌน  

1.2 ตรวจสอบขຌอมูล อกสำร สรุปรำยงำน ผลกำรด ำนินครงกำร ละกิจกรรมตำงโ 
พืไอ฿ชຌป็นนวทำง฿นกำรปรับปรุงรูปบบกิจกรรม ละกำรด ำนินงำน฿หຌมีประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน 

1.3 ควบคุม ตรวจสอบกำรดูล จัดกใบ บ ำรุงรักษำ ซอมซม ออกบบ ปรับปรุง 
ละผลิตวัสดุอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นกำรประกอบกิจกรรมตำงโ ของศูนย์ยำวชน฿หຌอยู฿นสภำพพรຌอม฿ชຌงำนอยูสมอ 
พืไอสนับสนุน฿หຌกำรด ำนินกิจกรรมของศูนย์ยำวชนป็นเปเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.4 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ           
ทีไกีไยวขຌองกับงำนศูนย์ยำวชน พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.5 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

2. ดຌานการก ากับดูล 

2.1 ควบคุม ก ำกับดูล ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ พืไอ฿หຌ
กำรด ำนินงำนของหนวยงำนหรือสวนรำชกำรทีไรับผิดชอบป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนดอยำงมีประสิทธิภำพ 

2.2 วำงผน ประมินผล ละกຌเขปัญหำขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนทีไ
รับผิดชอบ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนของหนวยงำนป็นเปอยำงตอนืไอง มีประสิทธิภำพ 
 
 
 
 



 
3. ดຌานการบริการ 

3.1 อ ำนวยควำมสะดวก ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำหรือ฿หຌขຌอมูลขำวสำร กีไยวกับงำนศูนย์
ยำวชน กจຌำหนຌำทีไทีไกีไยวขຌอง หนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌทรำบขຌอมูลทีไถูกตຌอง 
กิดควำมรูຌ ละมีทักษะหมำะสม฿นกำรปฏิบัติงำน 

3.2 ติดตอประสำนงำนกับบุคลำกรภำย฿นหนวยงำนหรือสวนรำชกำร พืไอ฿หຌกำร
ปฏิบัติงำนป็นเปดຌวยควำมรวดรใวละมีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนศูนย์ยำวชน  ระดับปฏิบัติงำน ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำนดຌำน

ศูนย์ยำวชน หรืองำนอืไนทีไ กีไยวขຌองตำมทีไ  ก.จ.ุ ก .ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ  6 ปี 
ก ำหนดวลำ  ๆ ปี ฿หຌลดป็น 5 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนศูนย์ยำวชน   
ระดับปฏิบัติงำน  ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น 4 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนศูนย์
ยำวชน  ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ              
ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนศูนย์ยำวชน หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 

 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ  ละกำรถำยทอดควำมรูຌ ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนศูนย์ยำวชน 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนศูนย์ยำวชน  
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน  ซึไ งเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ          
ดยตຌอง ก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน  ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนศูนย์ยำวชนคอนขຌำงสูง มีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีไหลำกหลำย 
ปฏิบัติงำนทีไตຌอง ตัดสิน฿จหรือกຌปัญหำ฿นงำนทีไคอนขຌำงยำกมำกละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีเดຌรับมอบหมำย  
 ดยมีลักษณะงำนทีปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ก ำกับดูลกิจกรรมดຌำนตำงโ กยำวชนทีไป็นสมำชิกศูนย์ยำวชน พืไอ฿หຌ฿ชຌวลำ

วำง฿หຌป็นประยชน์ ชน กิจกรรมดຌำนพลศึกษำ ศิลปะ นำฏศิลป์  หຌองสมุด คหกรรมศำสตร์ กำรจัดกิจกรรม
พิศษ กำรจัดทัศนศึกษำ คำยพักรม ละกำรจัดสนำมดใกลน ป็นตຌน  

1.2 ก ำกับดูลกำรจัดกใบอกสำร สรุปรำยงำน ผลกำรด ำนินครงกำร ละกิจกรรม
ตำงโ พืไอ฿ชຌป็นขຌอมูล฿นกำรวิครำะห์ ก ำหนดนยบำยละผนงำนของหนวยงำนหรือสวนรำชกำร 

1.3 ก ำกับดูลละตรวจสอบขຌอมูล ละท ำฐำนขຌอมูลตำงโ ของศูนย์ยำวชน ชน 
สถิติผูຌขຌำรับบริกำร฿นกิจกรรมประภทตำงโ รำยงำนอุปกรณ์ช ำรุดหรือสูญหำย ป็นตຌน พืไอ฿ชຌป็นนวทำง฿น
กำรปรับปรุงรูปบบกิจกรรม ละกำรด ำนินงำน฿หຌมีประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน 

1.4 ก ำหนดหลักกณฑ์฿นกำรจัดท ำคูมือประจ ำส ำหรับกำรฝຄกอบรมละวิธี฿ชຌอุปกรณ์
ครืไองมือทีไถูกตຌอง พืไอ฿หຌกิดควำมปลอดภัยกยำวชน ละผูຌ฿ชຌงำน พรຌอมทัๅงป็นกำรยืดอำยุอุปกรณ์
ครืไองมือตำง 

1.5 ถำยทอดควำมรูຌละประสบกำรณ์ดຌำนงำนศูนย์ยำวชนกจຌำหนຌำทีไ฿นระดับ
รองลงมำ พืไอสงสริมละพัฒนำกำรปฏิบัติงำน฿หຌป็นเปตำมมำตรฐำนละขຌอก ำหนด 

1.6 วำงครงกำรก ำหนดหลักสูตรละฝຄกอบรมตำงโ ฿นศูนย์ยำวชน พืไอ฿หຌกำร
ปฏิบัติงำนป็นเปวัตถุประสงค์ละบรรลุป้ำหมำยทีไก ำหนด 

1.7 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ           
ทีไกีไยวขຌองกับงำนศูนย์ยำวชน พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.8 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

2. ดຌานการก ากับดูล 

 ก ำกับ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนของ
หนวยงำนหรือสวนรำชกำรทีไรับผิดชอบป็นเปตำมป้ำหมำยทีไก ำหนดอยำงมีประสิทธิภำพ 
 
 



 

3. ดຌานการบริการ 
3.1 อ ำนวยควำมสะดวก ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำหรือ฿หຌขຌอมูลขำวสำร กีไยวกับงำนศูนย์

ยำวชน กจຌำหนຌำทีไทีไกีไยวขຌอง หนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชนทัไวเป พืไอ฿หຌทรำบขຌอมูลทีไถูกตຌอง 
กิดควำมรูຌ ละมีทักษะหมำะสม฿นกำรปฏิบัติงำน 

3.2 ประสำนงำน฿นระดับฝຆำยหรือกลุมกับหนวยงำนรำชกำร อกชน หรือประชำชน
ทัไวเป ฿นกำรขอควำมชวยหลือละรวมมือ฿นงำนหรือลกปลีไยนควำมรูຌควำมชีไยวชำญทีไป็นประยชน์ตอกำร
ท ำงำนของหนวยงำน พืไอสนับสนุนกำรด ำนินกิจกรรม฿หຌตรงตำมวัตถุประสงค์ของหนวยงำนละด ำนินงำนเดຌ
อยำงมีประสิทธิภำพ 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง จຌำพนักงำนศูนย์ยำวชน ระดับปฏิบัติงำน ละ  
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับช ำนำญงำน ละปฏิบัติงำน

ดຌำนศูนย์ยำวชน  หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี หรือด ำรง
ต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนศูนย์ยำวชน      
หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 
 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 3 
1.5 ควำมรูຌรืไองกำรจัดกำรควำมรูຌ     ระดับ 2 
1.6 ควำมรูຌรืไองสืไอสำรสำธำรณะ     ระดับ 3 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ  ละกำรถำยทอดควำมรูຌ ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดบั 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.2 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.3 กำร฿หຌควำมรูຌละกำรสรຌำงสัมพันธ์   ระดับ 2 
3.2.4 ควำมละอียดรอบคอบละควำมถูกตຌองของงำน ระดับ 2 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป    
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนทศกิจ 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ  ทีไปฏิบัติงำนทศกิจ ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับ    
กำรควบคุม ก ำกับ ดูล ตรวจตรำละบังคับกำร฿หຌป็นเปตำมกฎหมำยทีอยู฿นอ ำนำจหนຌำทีไขององค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน กฎหมำยอืไนทีไก ำหนด฿หຌป็นอ ำนำจหนຌำทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน สนับสนุนหรือ
ด ำนินกำรกีไยวกับงำนคดีอำญำ กำรบังคับทำงปกครองทีไอยู฿นอ ำนำจหนຌำทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน
ลຌวตกรณี สนับสนุนงำนดຌำนควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน กำรรักษำควำมสงบละ
ควำมป็นระบียบรียบรຌอย ปฏิบัติงำนมวลชนสัมพันธ์ งำนกิจกำรพิศษ งำนสนับสนุนกำรบรรทำสำธำรณภัย
สำธำรณะ พืไอควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน   ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง 
 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   จຌำพนักงำนทศกิจ   ระดับปฏิบัติงำน 
   จຌำพนักงำนทศกิจ   ระดับช ำนำญงำน 
   จຌำพนักงำนทศกิจ   ระดับอำวุส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ก.จ. ก ำหนดมืไอ 26 พฤศจิกำยน 2558 

4804 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนทศกิจ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนทศกิจ  
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนดຌำนทศกิจ ตำมนวทำง บบอยำง ขัๅนตอน ละวิธีกำรทีไชัด จน ภำย฿ตຌกำรก ำกับ 
นะน ำ ตรวจสอบ ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 รวมตรวจตรำละตรวจสอบ กำรจัดระบียบ ของตลำดสด หำบร ผงลอย      

จุดผอนผัน จุดทบทวน จุดกวดขันพิศษ จุดหຌำมขำยดใดขำด นอกจุดผอนผันละทบทวน พืไอ฿หຌกิดควำมป็น
รียบรຌอย ละถูกตຌองตำมทศบัญญัติ ละระบียบละกฎหมำยวำดຌวยกำรรักษำควำมสะอำดละควำมป็น
ระบียบรียบรຌอยของบຌำนมืองทีไก ำหนดเวຌ 

1.2 รวม ละชวยตรวจตรำ ละฝ้ำระวังกำรด ำนินงำนตำงโ ฿นขตพืๅนทีไทีไ
รับผิดชอบ พืไอ฿หຌกิดควำมถูกตຌอง ละป็นเปตำมทศบัญญัติ ระบียบละกฎหมำยวำดຌวยกำรรักษำควำม
สะอำดละควำมป็นระบียบรียบรຌอยของบຌำนมือง หรือขຌอบังคับละกฎหมำยอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง 

1.3 รวมละชวยสืบสวน สอบสวนกรณีทีไผูຌตຌองหำเมยอมตำมทีไปรับหรือมืไอยอมลຌว
เมช ำระคำปรับภำย฿นก ำหนดวลำ สอบถำมขຌอทใจจริงหรือสัไง฿หຌสดงอกสำรหรือหลักฐำนอืไนทีไกีไยวขຌองจำก
บุคคลทีไอยูหรือท ำงำน฿นสถำนทีไนัๅน ละ฿หຌมีอ ำนำจยึดหรืออำยัดอกสำรหลักฐำน ยำนพำหนะหรือสิไง฿ดโ    
ทีไกีไยวกับกำรกระท ำผิดรวมทัๅงมีอ ำนำจจับกุมผูຌกระท ำผิดด ำนินกำร฿หຌมีกำรปรียบทียบปรับ ด ำนินคดี ละ
บังคับกำร฿หຌป็นเปตำมขຌอบัญญัติทຌองถิไน ละกฎหมำยอืไนทีไก ำหนด฿หຌป็นอ ำนำจหนຌำทีไของหนวยงำน พืไอ฿หຌ
กิดกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ทัๅงดຌำนคดีอำญำ กำรบังคับกำรทำงพงละกำรบังคับทำงปกครองทีไอยู฿นอ ำนำจ
หนຌำทีไของกรุงมหำนคร ชน กำรบังคับรืๅอถอนอำคำร กำรหຌำมขຌำหຌำม฿ชຌอำคำรผิดกฎหมำย ป็นตຌน 

1.4 ป็นพนักงำนจຌำหนຌำทีไชวยหรือด ำนินกำรกีไยวกับกำรยึดอำยัดทรัพย์สิน       
พืไอด ำนินกำร฿หຌป็นตำมขຌอบัญญัติทຌองถิไนหรือกฎหมำยอืไนทีไก ำหนด฿หຌป็นอ ำนำจหนຌำทีไของทຌองถิไน       
หรือกฎหมำยวำดຌวยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองพืไอด ำนินคดีหรือขำยทอดตลำดลຌวตกรณี 

1.5 ออกตรวจตรำ ฝ้ำระวังกำรด ำนินงำนตำงโ ของประชำชน฿นพืๅนทีไรับผิดชอบ   
฿หຌป็นเปตำมขຌอบัญญัติทຌองถิไนหรือกฎหมำยอืไนทีไก ำหนด฿หຌป็นอ ำนำจหนຌำทีไขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

1.6 ปฏิบัติงำนมวลชนสัมพันธ์ งำนกิจกำรพิศษ งำน฿หຌบริกำร  ชน งำนชวย
อ ำนวยกำรจรำจร งำนสำยตรวจจักรยำน งำนสำยตรวจชุมชน งำนสำยตรวจดินทຌำ งำนชวยอ ำนวยควำม
สะดวกดຌำนกำรทองทีไยว ป็นตຌน พืไอควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน 
 
 
 
 



 
1.7 ตรวจตรำพืๅนทีไ รวมถึงสนับสนุน ชวยหลืออ ำนวยควำมสะดวก฿นงำนบรรทำสำ

ธำรณภัย ดูลควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับกำรคุຌมครองตำมสิทธิ
ละขຌอบังคับของกฎหมำย 

1.8 ประสำนงำนกับจຌำหนຌำทีไต ำรวจ หนวยงำนหรือสวนรำชกำร หรือองค์กรอืไนทีไ
กีไยวขຌอง พืไอรักษำควำมสงบรียบรຌอยของบຌำนมือง 

1.9 ชวยงำนดຌำนธุรกำร ละคดี ชน งำนสมียนคดี ลงบันทึกกำรจับกุม บันทึก
ปรียบทียบปรับ บันทึกรำยงำนประจ ำวัน ป็นตຌน 

1.10 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ       
ทีไกีไยวขຌองกับงำนทศกิจ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.11 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

2. ดຌานการบริการ 
2.1 ฿หຌค ำปรึกษำละนะน ำ฿นบืๅองตຌนกบุคลำกร ประชำชน ผูຌทีไมำติดตอ ละ

หนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌองดຌำนงำนทศกิจ พืไอ฿หຌมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง ละสำมำรถน ำเปปฏิบัติเดຌ
อยำงถูกตຌอง 

2.2 ประชำสัมพันธ์ ผยพร ฿หຌค ำปรึกษำนะงำนบริกำรตำงโ ของหนวยงำน หรือ
สวนรำชกำร พืไอ฿หຌประชำชนมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นขัๅนตอนกำรด ำนินงำน สงสริม฿หຌกำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน 

2.3 รับรืไองรຌองทุกข์ หรือรืไองรำวควำมดือดรຌอนของประชำชน พืไอสนอ
ผูຌบังคับบัญชำหรือหนวยงำนหรือสวนรำชกำรทีไกีไยวขຌอง฿หຌด ำนินกำรกຌเข 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ทียบเดຌ ฿นระดับดียวกัน            
ทุกสำขำวิชำทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง   

2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพทคนิคหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน            
ทุกสำขำวิชำทีไ ก.จ. ก.ท.หรือ ก.อบต.รับรอง  

3. เดຌ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสู งหรือคุณวุฒิ อยำง อืไนทีไ ทียบเดຌ เมตไ ำกวำนีๅ            
ทุกสำขำวิชำทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 
 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ  ละกำรถำยทอดควำมรูຌ ระดับ 1 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย   
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 1 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ์    ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 1 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนทศกิจ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนทศกิจ  
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไ งเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ          
ดยตຌองก ำกับนะน ำตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ละควำมช ำนำญงำนดຌำนทศกิจ ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไน
ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ
ปริญญำดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนทศกิจปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จ
หรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำกละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 สืบสวน จับกุม ละด ำนินคดีผูຌทีไกระท ำผิดทศบัญญัติ ขຌอบัญญัติ ขຌอบังคับ ละ

กฎหมำยตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดควำมยุติธรรมละปรง฿ส 
1.2 ตรวจสอบละจัดระบียบ หำบร ผงลอย จุดผอนผัน จุดทบทวน จุดกวดขัน

พิศษ จุดหຌำมขำยดใดขำด นอกจุดผอนผันละทบทวน ละปฏิบัติหนຌำทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดควำมป็น
ระบียบรียบรຌอยของบຌำนมือง 

1.3 ตรวจตรำ ละฝ้ำระวังกำรด ำนินงำนตำงโ ฿นขตพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกิด
ควำมถูกตຌอง ละป็นเปตำมทศบัญญัติ ระบียบละกฎหมำยวำดຌวยกำรรักษำควำมสะอำดละควำมป็น
ระบียบรียบรຌอยของบຌำนมือง หรือขຌอบังคับละกฎหมำยอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง 

1.4 ปฏิบัติงำนมวลชนสัมพันธ์ งำนกิจกำรพิศษ งำน฿หຌบริกำร ชน งำนชวย
อ ำนวยกำรจรำจร งำนสำยตรวจจักรยำน งำนสำยตรวจชุมชน งำนสำยตรวจดินทຌำ งำนชวยอ ำนวยควำม
สะดวกดຌำนกำรทองทีไยว ป็นตຌน พืไอควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน 

1.5 ตรวจตรำพืๅนทีไ รวมถึงสนับสนุน ชวยหลืออ ำนวยควำมสะดวก฿นงำนบรรทำสำ
ธำรณภัย ดูลควำมปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน พืไอ฿หຌประชำชนเดຌรับกำรคุຌมครองตำมสิทธิ
ละขຌอบังคับของกฎหมำย 

1.6 ประสำนงำนกับจຌำหนຌำทีไต ำรวจ หนวยงำนหรือสวนรำชกำร หรือองค์กรอืไนทีไ
กีไยวขຌอง พืไอรักษำควำมสงบรียบรຌอยของบຌำนมือง 

1.7 ชวยงำนดຌำนธุรกำร ละคดี ชน งำนสมียนคดี ลงบันทึกกำรจับกุม บันทึก
ปรียบทียบปรับ บันทึกรำยงำนประจ ำวัน ป็นตຌน 
 
 
 



 
1.8 ศึกษำ วิครำะห์ งำนดຌำนทศกิจละงำนอืไนทีไกีไยวขຌอง พืไอน ำมำปรับปรุง     

ละพัฒนำงำนดຌำนทศกิจ฿หຌกำรด ำนินกำรของหนวยงำนหรือสวนรำชกำร฿หຌป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 
1.9 ถำยทอดควำมรูຌ นะน ำกำรปฏิบัติงำนละประสบกำรณ์งำนดຌำนทศกิจ       

ละควบคุมงำนกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ 
1.10 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ       

ทีไกีไยวขຌองกับงำนทศกิจ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
1.11 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร

ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 
2. ดຌานการก ากับดูล 

2.1 สงสริมประชำสัมพันธ์ ผยพร ฿หຌค ำปรึกษำนะ ตอบปัญหำงำนบริกำรตำงโ 
ของหนวยงำน หรือสวนรำชกำร พืไอ฿หຌประชำชนมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นขัๅนตอนกำรด ำนินงำน สงสริม฿หຌกำร
ปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกยิไงขึๅน 

2.2 รับรืไองรຌองทุกข์ หรือรืไองรำวควำมดือดรຌอนของประชำชน พืไอสนอ
ผูຌบังคับบัญชำหรือหนวยงำนหรือสวนรำชกำรทีไกีไยวขຌอง฿หຌด ำนินกำรกຌเข 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนทศกิจ ระดับปฏิบัติงำน ละ 
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนง ประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำน

ดຌำนทศกิจหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี ก ำหนดวลำ   
ๆ ปี ฿หຌลดป็น 5 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนทศกิจ ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 2        
ละ฿หຌลดป็น 4 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนทศกิจ ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 3    
หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนทศกิจหรือ
งำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 

 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 
 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ  ละกำรถำยทอดควำมรูຌ ระดับ 2 

 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 2 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนทศกิจ 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนทศกิจ  
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน  ซึไ งเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ          
ดยตຌองก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมงำน  ปฏิบัติงำนดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนทศกิจ มีงำน฿นควำมรับผิดชอบทีไหลำกหลำย ปฏิบัติงำนทีไตຌอง
ตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำ฿นงำนทีคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีปฏิบัติ฿นดຌำนตำง โ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ควบคุม ดูล ละติดตำมกำรสืบสวน จับกุม ละด ำนินคดีผูຌทีไกระท ำผิดทศ

บัญญัติ ขຌอบังคับ ละกฎหมำยตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดควำมยุติธรรมละปรง฿ส 
1.2 ควบคุม ดูล ละติดตำมกำรตรวจตรำ กำรจัดระบียบ ละควำมรียบรຌอยของ

ตลำดสด หำบร ละผงลอย พืไอ฿หຌกิดควำมป็นรียบรຌอย ละถูกตຌองตำมทศบัญญัติ ละระบียบละ
กฎหมำยวำดຌวยกำรรักษำควำมสะอำดละควำมป็นระบียบรียบรຌอยของบຌำนมืองทีไก ำหนดเวຌ 

1.3 ควบคุม ดูล ละติดตำมกำรตรวจตรำ ละกำรฝ้ำระวังกำรด ำนินงำนตำงโ   
฿นขตพืๅนทีไทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌกิดควำมถูกตຌอง ละป็นเปตำมทศบัญญัติ ระบียบละกฎหมำยวำดຌวยกำร
รักษำควำมสะอำดละควำมป็นระบียบรียบรຌอยของบຌำนมือง หรือขຌอบังคับละกฎหมำยอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง 

1.4 สนับสนุนงำนบรรทำสำธำรณภัยตำงโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย ชน ปัญหำนๅ ำทวม 
ทำงช ำรุด กำรจับสัตว์ลืๅอยคลำน ป็นตຌน พืไอชวยบ ำบัดทุกข์ละกຌเขปัญหำควำมดือดรຌอน฿หຌกประชำชน 

1.5 กຌเขปัญหำตำงโ ดຌำนงำนทศกิจ พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำงถูกตຌอง      
มีประสิทธิภำพ ละสอดคลຌองตำมกฎระบียบทีไก ำหนดเวຌ 

1.6 ฿หຌนวทำง฿นกำรพัฒนำ ละกำรปรับปรุงระบบงำนทศกิจ พืไอ฿หຌมีระบบงำน
ทศกิจทีไมีคุณภำพ ละประสิทธิภำพมำกขึๅน฿นกำร฿หຌบริกำรทีไดีกประชำชน ละผูຌมำรับบริกำร 

1.7 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ       
ทีไกีไยวขຌองกับงำนทศกิจ พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

1.8 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

2. ดຌานการก ากับดูล 

2.1 ก ำกับดูล ติดตำม ตรวจสอบ ละประมินผลกำรปฏิบัติงำนดຌำนทศกิจของ
หนวยงำน พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำงถูกตຌอง ละตรงตำมป้ำหมำยทีไก ำหนดเวຌอยำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด 

2.2 วำงผนงำน ควบคุมดูล มอบหมำย ละกຌเขปัญหำขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำน
ดຌำนทศกิจของหนวยงำน พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติหนຌำทีไส ำรใจลุลวงเปดຌวยดีตำมทีไวำงป้ำหมำย ละนยบำยทีไ
ก ำหนดเวຌ 
 



 

3. ดຌานการบริการ 
3.1 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ตอบขຌอหำรือ ละผยพรประชำสัมพันธ์ขຌอมูลขำวสำร

ดຌำนทศกิจกบุคลำกร ประชำชน ละหนวยงำนภำครัฐละอกชนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌกิดควำมรูຌควำม
ขຌำ฿จทีไถูกตຌอง ตรงกัน ละปฏิบัติ฿หຌป็นมำตรฐำนดียวกัน 

3.2 ประสำนงำนกับหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง พืไออ ำนวยควำมสะดวก฿นกำร
ปฏิบัติงำนละกอ฿หຌกิดควำมขຌำ฿จอันดีระหวำงหนวยงำน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง จຌำพนักงำนทศกิจ ระดับปฏิบัติงำน ละ  
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนง ประภททัไวเป ระดับช ำนำญงำน ละปฏิบัติงำน

ดຌำนทศกิจหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอยกวำ 6 ปี หรือด ำรง
ต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนทศกิจหรืองำนอืไนทีไ
กีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 
 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ  ละกำรถำยทอดควำมรูຌ ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

 
 
 
 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 2 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 2 

 
 



มาตรฐานก าหนดต าหนง 
 
ต าหนงประภท   ทัไวเป    
 

สายงาน     ปฏิบัติงำนป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย 
 

ลักษณะงานดยท่ัวไป 

สำยงำนนีๅคลุมถึงต ำหนงตำง โ ทีไปฏิบัติงำนทำงกำรป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย                   
ซึไงมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติกีไยวกับกำรป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย ทีไตຌอง฿ชຌควำมรูຌทำงทคนิคหรือวิชำกำร  
พิจำรณำท ำควำมหใน สรุปรำยงำน สนอนะกับด ำนินกำรพืไอ฿หຌป็นเปตำมกฎหมำยละระบียบกีไยวกับ
กำรป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย รวมตลอดถึงภัยธรรมชำติละสำธำรณภัยอืไน โ  ชน อุทกภัย วำตภัย 
กำรป้องกันฝຆำยพลรือน  ละปฏิบัติงำนอืไนทีไกีไยวขຌอง 

 

ชื่อต าหนงนนสายงานละระดับต าหนง 
  ต ำหนง฿นสำยงำนนีๅมีชืไอละระดับของต ำหนงดังนีๅ  
   จຌำพนักงำนป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย   ระดับปฏิบัติงำน 
   จຌำพนักงำนป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย   ระดับช ำนำญงำน 
   จຌำพนักงำนป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย   ระดับอำวุส 
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ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย  
 

ระดับต าหนง    ระดับปฏิบัติงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนระดับตຌน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ 
ปฏิบัติงำนกีไยวกับงำนดຌำนกำรป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย ภำย฿ตຌกำรก ำกับ นะน ำ ตรวจสอบ ละ
ปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย  

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ปฏิบัติงำนดຌำนกำรป้องกันระวังละบรรทำสำธำรณภัย ตรวจตรำ รับจຌงหตุ 

ชน อัคคีภัย อุทกภัย วำตภัย ละภัยพิบัติตำงโ ป็นตຌน พืไอ฿หຌกิดควำมปลอดภัย ละบรรทำควำมสียหำย
฿นดຌำนชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน 

1.2 ฝ้ำระวัง ตรวจตรำ ละฝຄกซຌอมกำรรับมือกั บหตุรຌำย฿นรูปบบตำงโ               
พืไอด ำนินกำรป้องกันชิงรุกกอนกิดหตุกำรณ์ 

1.3 จัดตรียม ดูล บ ำรุงรักษำครืไองมืออุปกรณ์ ตลอดจนยำนพำหนะตำงโ ฿หຌอยู฿น
สภำพพรຌอม฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนอยูสมอ พืไอ฿หຌกิดควำมพรຌอม฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌทันทวงทีละ฿หຌกำร
ด ำนินกำรป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 

1.4 รวบรวม จัดท ำขຌอมูลทีไป็นประยชน์ตอกำรปฏิบัติงำน ชน ส ำรวจหลงนๅ ำ 
สຌนทำงจรำจร หลงชุมชนตำงโ บริวณหรือพืๅนทีไทีไสีไยงตอกำรกิดภัย ป็นตຌน พืไอจัดท ำผนป้องกันรับ
สถำนกำรณ์ ละพืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงสะดวกละทันตอหตุกำรณ์ 

1.5 จัดท ำรำยงำน บันทึก ละสถิติขຌอมูลตำงโ ฿นงำนป้องกันบรรทำสำธำรณภัย     
พืไอรำยงำนผูຌบังคับบัญชำ 

1.6 ศึกษำ ละติดตำมทคนลยีองค์ควำมรูຌ฿หมโ กฎหมำย ละระบียบตำงโ            
ทีไ กีไยวขຌองกับงำนป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย พืไอน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติ งำนเดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

1.7 ปฏิบัติงำน ละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไเดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

2. ดຌานการบริการ 
2.1 ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำนกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ พืไอ฿หຌ

จຌำหนຌำทีไมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จละสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงรวดรใวละถูกตຌอง 
2.2 ผยพร ประชำสัมพันธ์ขຌอมูลขำวสำร ถำยทอดควำมรูຌควำมขຌำ฿จดຌำนป้องกัน

ละบรรทำสำธำรณภัยละชวยหลือผูຌประสบภัย฿หຌกหนวยงำนรำชกำร หรืออกชน ละประชำชนทัไวเป 
พืไอ฿หຌกิดควำมรูຌควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌอง ละสำมำรถกຌเขสถำนกำรณ์บืๅอตຌนเดຌดຌวยตนอง 
 



 
2.3 ประสำนงำนกับหนวยงำนหรือสวนรำชกำรตำงโ ทีไกีไยวขຌองพืไออ ำนวยควำม

สะดวก฿นกำรปฏิบัติงำนละกอ฿หຌกิดควำมขຌำ฿จอันดีระหวำงกัน 
2.4 ฿หຌบริกำรรับจຌงหตุสำธำรณภัย  พืไอ฿หຌควำมชวยหลือประชำชนเดຌอยำง

รวดรใวทัไวถึง 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
  มีคุณวุฒิอยำง฿ดอยำงหนึไงดังตอเปนีๅ       

1. เดຌ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพหรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ทียบเดຌ ฿นระดับดียวกัน                  
฿นสำขำวิชำหรือทำงชำงครืไองยนต์ ชำงเฟฟ้ำ ชำงยธำ ชำงกอสรຌำง ชำงกลรงงำน ชำงชืไอมละลหะผ น 
วิศวกรรมครืไองกล  ทคนิควิศวกรรมยธำ  ทคนิควิศวกรรมเฟฟ้ำ  ทคนิคครืไองยในละปรับอำกำศ 
ทคนลยีอุตสำหกรรม หรือสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะ
ส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

2. เดຌรับประกำศนียบัตรวิชำชีพทคนิคหรือคุณวุฒิอยำงอืไนทีไทียบเดຌ฿นระดับดียวกัน                  
฿นสำขำวิชำหรือทำงชำงครืไองยนต์ ชำงเฟฟ้ำ ชำงยธำ ชำงกอสรຌำง ชำงกลรงงำน ชำงชืไอมละลหะผน 
วิศวกรรมครืไองกล  ทคนิควิศวกรรมยธำ  ทคนิควิศวกรรมเฟฟ้ำ  ทคนิคครืไองยในละปรับอำกำศ 
ทคนลยีอุตสำหกรรม หรือสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะ
ส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   

3. เดຌ รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัๅนสู งหรือคุณวุฒิ อยำงอืไนทีไ ทียบเดຌ เมตไ ำกวำนีๅ                  
฿นสำขำวิชำหรือทำงชำงครืไองยนต์ ชำงเฟฟ้ำ ชำงยธำ ชำงกอสรຌำง ชำงกลรงงำน ชำงชืไอมละลหะผน 
วิศวกรรมครืไองกล  ทคนิควิศวกรรมยธำ  ทคนิควิศวกรรมเฟฟ้ำ  ทคนิคครืไองยในละปรับอำกำศ 
ทคนลยีอุตสำหกรรม หรือสำขำวิชำหรือทำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. ละ ก.อบต. ก ำหนดวำ฿ชຌป็นคุณสมบัติฉพำะ
ส ำหรับต ำหนงนีๅเดຌ   
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 
 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 1 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 1 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 1 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 1 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 1 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 1 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 1 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 1 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ  ละกำรถำยทอดควำมรูຌ ระดับ 1 

 
 



 
3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  

3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 1 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 1 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 1 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 1 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 1 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 1 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 1 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 1 
3.2.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 1 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย  
 

ระดับต าหนง    ระดับช ำนำญงำน 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับปริญญำ ดยตຌอง
ก ำกับนะน ำตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละ
ควำมช ำนำญงำนดຌำนกำรป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย  ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำง
ยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย หรือ 

ปฏิบัติงำน฿นฐำนะผูຌปฏิบัติงำนทีไมีประสบกำรณ์ ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ
ปริญญำดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนกำรป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย
ปฏิบัติงำนทีไตຌองตัดสิน฿จหรือกຌเขปัญหำทีไคอนขຌำงยำก ละปฏิบัติงำนอืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ   
1.1 ควบคุม ก ำกับด ำนินกำรป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย ตรวจตรำ รับจຌงหตุ 

ชน อัคคีภัย อุทกภัย วำตภัย ละภัยพิบัติตำงโ ป็นตຌน พืไอ฿หຌกิดควำมปลอดภัย ละบรรทำควำมสียหำย
฿นดຌำนชีวิตละทรัพย์สินของประชำชน 

1.2 ด ำนินกำรระงับอัคคีภัย ละภัยพิบัติอืไนโ ทีไกิดขึๅน฿นพืๅนทีไรับผิดชอบ กำรกูຌภัย 
กำรชวยหลือผูຌประสบภัย กำรรับมือกับหตุรຌำย฿นรูปบบตำงโ พืไอควำมปลอดภัยละบรรทำควำมสียหำย
ทีไกิดขึๅน 

1.3 ตรวจสอบครืไองมืออุปกรณ์ ตลอดจนยำนพำหนะตำงโ ฿หຌอยู฿นสภำพพรຌอม฿ชຌ฿น
กำรปฏิบัติงำนอยูสมอ พืไอ฿หຌกิดควำมพรຌอม฿นกำรปฏิบัติงำนเดຌทันทวงที ละ฿หຌกำรด ำนินกำรป็นเปอยำง
มีประสิทธิภำพ 

1.4 รวบรวม จัดท ำขຌอมูลทีไ ป็นประยชน์ตอกำรปฏิบัติงำน ชน ส ำรวจหลงนๅ ำ 
สຌนทำงจรำจร หลงชุมชนตำงโ บริวณหรือพืๅนทีไทีไสีไยงตอกำรกิดภัย ป็นตຌน พืไอจัดท ำผนป้องกันรับ
สถำนกำรณ์ ละพืไอ฿หຌกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงสะดวกละทันตอหตุกำรณ์  

1.5 ศึกษำ วิครำะห์ จัดท ำรำยงำน บันทึกละสถิติขຌอมูลตำงโ ฿นงำนป้องกันบรรทำ
สำธำรณภัย พืไอน ำเปปรับปรุงละพัฒนำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ 

1.6 ศึกษำคຌนควຌำ ติดตำมทคนลยี฿หมโ พืไอน ำมำพัฒนำละปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำน฿หຌทันสมัยละมีประสิทธิภำพ 

1.7 ปฏิบัติงำนละสนับสนุนงำนอืไนโ ตำมทีไ เดຌรับมอบหมำย พืไอสนับสนุน฿หຌองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนทีไสังกัดบรรลุภำรกิจทีไก ำหนดเวຌ 

 
 
 



 
2. ดຌานการก ากับดูล 

2.1 ก ำกับดูลกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ พืไอ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำน
เดຌอยำงถูกตຌอง 

2.2 วำงผน ควบคุม ดูล มอบหมำยงำน กผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำพืไอ฿หຌกำรปฏิบัติหนຌำทีไ
ส ำรใจลุลวงตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด       

3. ดຌานการบริการ  
3.1 ประสำนงำนกับหนวยงำนหรือสวนรำชกำรตำงโ ทัๅงภำครัฐละอกชนทีไกีไยวขຌอง

พืไออ ำนวยควำมสะดวก฿นกำรปฏิบัติงำนละกอ฿หຌกิดควำมขຌำ฿จอันดีระหวำงกัน 
3.2 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ตอบขຌอหำรือ ตลอดจนผยพรประชำสัมพันธ์ขຌอมูล

กีไยวกับกำรป้องกันละบรรทำสำธำรณภัยหรือกำรชวยหลือผูຌประสบภัย กสวนรำชกำรตำงโ ทัๅงภำครัฐ
ละอกชน ละประชำชน พืไอ฿หຌกิดควำมรูຌควำมขຌำ฿จทีไถูกตຌองละสำมำรถกຌเขสถำนกำรณ์฿นบืๅอตຌนเดຌ
ดຌวยตนอง 

3.3 ขຌำรวมประชุมคณะกรรมกำรตำงโ ฿นกำรก ำหนดนยบำย ละผนงำนของ
หนวยงำนหรือสวนรำชกำร พืไอน ำมำพัฒนำหนวยงำนหรือสวนรำชกำรตอเป 

3.4 ฝຄกอบรมละ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำนกจຌำหนຌำทีไระดับรองลงมำ 
หนวยงำนตำงโ ละประชำชนรวมทัๅงตอบปัญหำละชีๅจงรืไองตำงโ กีไยว กับงำน฿นหนຌำทีไ  พืไอ฿หຌ
ผูຌปฏิบัติงำนมีทักษะ฿นกำรปฏิบัติงำนพิไมมำกขึๅน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย      

ระดับปฏิบัติงำน ละ 

2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับปฏิบัติงำน ละปฏิบัติงำนดຌำน
ป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌวเมนຌอย
กวำ 6 ปี ก ำหนดวลำ  ๆ ปี ฿หຌลดป็น 5 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนงจຌำพนักงำนป้องกัน
ละบรรทำสำธำรณภัย ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 2 ละ฿หຌลดป็น 4 ปี ส ำหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับ
ต ำหนงจຌำพนักงำนป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย ระดับปฏิบัติงำน ขຌอ 3 หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ   
ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌองปฏิบัติงำนดຌำนป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย       
หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 

1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 
1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 
 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 
 



 
2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 

2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ  ละกำรถำยทอดควำมรูຌ ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 2 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 2 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 2 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 2 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 2 

3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 2 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ต าหนงประภท   ทัไวเป 
 

ชื่อสายงาน    ปฏิบัติงำนป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย 
 

ชื่อต าหนงนนสายงาน   จຌำพนักงำนป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย  
 

ระดับต าหนง    ระดับอำวุส 
 

หนຌาที่ละความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงำน฿นฐำนะหัวหนຌำงำน หรือทียบทำ ซึไงเมจ ำป็นตຌอง฿ชຌผูຌส ำรใจกำรศึกษำระดับ
ปริญญำ ดยตຌองก ำกับนะน ำตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผูຌรวมปฏิบัติงำน ดย฿ชຌควำมรูຌ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ละควำมช ำนำญงำนดຌำนกำรป้องกันละบรรทำสำธำรณภัยทีไคอนขຌำงยำกมำก ละปฏิบัติงำน
อืไนตำมทีไเดຌรับมอบหมำย 

 ดยมีลักษณะงำนทีไปฏิบัติ฿นดຌำนตำงโ ดังนีๅ 
 

1. ดຌานการปฏิบัติการ 
1.1 ควบคุม ก ำกับ ดูลกำรปฏิบัติงำนดຌำนกำรป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย   

ตรวจตรำ รับจຌงหตุ พืไอกำรปฏิบัติงำนป็นเปอยำงรวดรใวละถูกตຌอง 
1.2 ติดตอประสำนงำนกับหนวยงำนละจຌำหนຌำทีไทีไกีไยวขຌองมืไอกิดสำธำรณภัย

ขนำด฿หญ  พืไอ฿หຌกำรชวยหลือละระงับบรรทำหตุ฿หຌกับประชำชนผูຌประสบภัย 
1.3 วำงผนกำรด ำนินกำร พืไอ฿หຌป็นเปตำมกฎหมำยวำดຌวยกำรป้องกันละ

บรรทำสำธำรณภัย 
1.4 ตรวจสอบครืไองมืออุปกรณ์ ตลอดจนยำนพำหนะตำงโ ฿หຌอยู฿นสภำพพรຌอม฿ชຌ฿น

กำรปฏิบัติงำนอยูสมอ พืไอ฿หຌกำรด ำนินกำรป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ 
1.5 ศึกษำ วิครำะห์ขຌอมูล ทีไป็นประยชน์ตอกำรปฏิบัติงำน ชน หลงนๅ ำ สຌนทำง

จรำจร หลงชุมชนตำงโ บริวณหรือพืๅนทีไทีไ สีไยงตอกำรกิดภัย สำหตุของกำรกิดภัยป็นตຌน พืไอ฿ชຌ฿นกำร
พัฒนำควำมรูຌละพัฒนำงำนดຌำนกำรป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย฿หຌมีประสิทธิภำพ 

1.6 ศึกษำ คຌนควຌำ อกสำรทำงวิชำกำร งำนวิจัย ทคนิค ทคนลยีดຌำนกำรป้องกัน
ละบรรทำสำธำรณภัย พืไอน ำมำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน฿หຌทันสมัยละมีประสิทธิภำพ 

2. ดຌานการก ากับดูล 

2.1 ก ำกับดูลกำรปฏิบัติงำนของจຌำหนຌำทีไ  พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปตำม
ป้ำหมำยทีไก ำหนด 

2.2 ก ำหนดนวทำง ละกຌเขปัญหำขัดขຌอง฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนกำรป้องกันละ
บรรทำสำธำรณภัย พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพละประสิทธิผล 

2.3 วำงผน ควบคุม ดูล มอบหมำยงำน กผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ พืไอ฿หຌกำรปฏิบัติ
หนຌำทีไส ำรใจลุลวงตำมป้ำหมำยทีไก ำหนด 
 
 
 
 



 
3. ดຌานการบริการ 

3.1 ประสำนงำนกับหนวยงำนหรือสวนรำชกำรตำงโ ทัๅงภำครัฐละอกชนทีไกีไยวขຌอง
พืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือละลกปลีไยนควำมรูຌทีไป็นประยชน์ตอกำรท ำงำนของหนวยงำน 

3.2 ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ ตอบขຌอหำรือ ตลอดจนผยพรประชำสัมพันธ์ขຌอมูล
กีไยวกับกำรป้องกันละบรรทำสำธำรณภัยหรือกำรชวยหลือผูຌประสบภัยหรือกำรชวยหลือผูຌประสบภัยก
สวนรำชกำรตำงโ ทัๅงภำครัฐละอกชน ละประชำชน พืไอ฿หຌกิดควำมรูຌควำมขຌำ ฿จทีไถูกตຌองละสำมำรถ
กຌเขสถำนกำรณ์฿นบืๅองตຌนเดຌดຌวยตนอง 

3.3 ถำยทอดควำมรูຌ ฝຄกอบรมละ฿หຌค ำปรึกษำนะน ำ฿นกำรปฏิบัติงำนกจຌำหนຌำทีไ
ระดับรองลงมำ ตอบปัญหำละชีๅจงรืไองตำงโ กีไยวกับงำน฿นหนຌำทีไ พืไอ฿หຌผูຌปฏิบัติงำนเดຌรับควำมรูຌทีไป็น
ประยชน์ ละพัฒนำทักษะ฿นกำรปฏิบัติงำน 
 

คุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนง 
1. มีคุณสมบัติฉพำะส ำหรับต ำหนง จຌำพนักงำนป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย ระดับ

ปฏิบัติงำน ละ  
2. ด ำรงต ำหนงหรือคยด ำรงต ำหนงประภททัไวเป ระดับช ำนำญงำน ละปฏิบัติงำน

ดຌำนป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย หรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ก ำหนด มำลຌว         
เมนຌอยกวำ 6 ปี หรือด ำรงต ำหนงอยำงอืไนทีไ ก.จ.ุ ก.ท. หรือ ก.อบต. ทียบเดຌเมตไ ำกวำนีๅ  ดยจะตຌอง
ปฏิบัติงำนดຌำนป้องกันละบรรทำสำธำรณภัยหรืองำนอืไนทีไกีไยวขຌองตำมระยะวลำทีไก ำหนดดຌวย 
 

ความรูຌความสามารถที่ตຌองการ 
1. ควำมรูຌทีไจ ำป็นประจ ำสำยงำน ประกอบดຌวย 

1.1 ควำมรูຌทีไจ ำป็น฿นงำน ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 3 
1.2 ควำมรูຌรืไองหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงตำมนวพระรำชด ำริ 
 ของพระบำทสมดใจพระจຌำอยูหัว    ระดับ 2 
1.3 ควำมรูຌรืไองงำนธุรกำรละงำนสำรบรรณ    ระดับ 2 
1.4 ควำมรูຌรืไองกฎหมำย ิควำมรูຌฉพำะทำง฿นงำนทีไรับผิดชอบี ระดับ 2 
1.5 ควำมรูຌทัไวเปรืไองชุมชน     ระดับ 2 

2. ทักษะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย 
2.1 ทักษะกำร฿ชຌคอมพิวตอร์     ระดับ 2 
2.2 ทักษะกำรประสำนงำน      ระดับ 2 
2.3 ทักษะกำรขียนหนังสือรำชกำร     ระดับ 2 
2.4 ทักษะกำรบริหำรขຌอมูล     ระดับ 2 
2.5 ทักษะ฿นกำรสืไอสำร กำรน ำสนอ  ละกำรถำยทอดควำมรูຌ ระดับ 2 

3. สมรรถนะทีไจ ำป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน฿นต ำหนง ประกอบดຌวย  
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 

3.1.1 กำรมุงผลสัมฤทธิ์     ระดับ 3 
3.1.2 กำรยึดมัไน฿นควำมถูกตຌองละจริยธรรม  ระดับ 3 
3.1.3 ควำมขຌำ฿จ฿นองค์กรละระบบงำน   ระดับ 3 
3.1.4 กำรบริกำรป็นลิศ     ระดับ 3 
3.1.5 กำรท ำงำนป็นทีม     ระดับ 3 

 



 
3.2 สมรรถนะประจ ำสำยงำน  

3.2.1 กำรมุงควำมปลอดภัยละกำรระวังภัย   ระดับ 2 
3.2.2 กำรยึดมัไน฿นหลักกณฑ ์    ระดับ 2 
3.2.3 กำรสัไงสมควำมรูຌละควำมชีไยวชำญ฿นสำยอำชีพ ระดับ 2 
3.2.4 ควำมขຌำ฿จพืๅนทีไละกำรมืองทຌองถิไน   ระดับ 2 
3.2.5 ศิลปะกำรนຌมนຌำวจูง฿จ    ระดับ 2 
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